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  Πρωτόκολλο συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, με
θέμα και τις διαδικασίες εξαγωγής κρασιών.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
της Γενικής Επιθεώρησης Ποιότητας, Ελέγχου και Καραντίνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας,      για εξαγωγές δερμάτων βοοειδών και προβάτων, υπέγραψαν ο Υπουργός Γιώργος
Καρασμάνης και ο ομόλογός του κ. ZHI Shuping.

  

Οι δυο Υπουργοί, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, υπέγραψαν το δεύτερο
πρωτόκολο συνεργασίας για εξαγωγές επεξεργασμένων προϊόντων με βάση το κρέας.
O κ. Καρασμάνης καλωσορίζοντας τον Κινέζο Υπουργό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  

«Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών μας αναμφίβολα στηρίζονται σε ισχυρές βάσεις
φιλίας, σεβασμού και αλληλοεκτίμησης, καθώς και οι δύο χώρες εκπροσωπούν τα λίκνα του
Ανατολικού και του Δυτικού πολιτισμού. Χειροπιαστή απόδειξη, άλλωστε, της θετικής
πορείας των διμερών μας σχέσεων στους τομείς ενδιαφέροντος των Υπουργείων μας
αποτελεί η υπογραφή του Πρωτοκόλλου για την εξαγωγή θερμικά επεξεργασμένου χοίρειου
κρέατος και του Πρωτοκόλλου για την εξαγωγή δέρματος βοοειδών και προβάτων, από την
Ελλάδα στην Κίνα. Δεν σας κρύβω ότι η ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων στην κινεζική αγορά  αποτελεί για μας προτεραιότητα, την οποία
στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ξεχωριστή σημασία δε,  αποδίδουμε στην προώθηση
στη χώρα σας πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων όπως τα προϊόντα Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».

  

«Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά, καθώς είμαι πεπεισμένος
ότι τέτοιου είδους συναντήσεις μας δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω εμβάθυνσης και
διεύρυνσης της συνεργασίας μας, σε επιμέρους  τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».
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Από την πλευρά του ο Κινέζος Υπουργός ZHI Shuping εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες
για τη ζεστή φιλοξενία που τους παρέχει η ελληνική κυβέρνηση. Τόνισε ότι «μας συνδέουν
δεσμοί φιλίας από αρχαιοτάτων χρόνων. Έχουμε καταβάλει μαζί τεράστιες προσπάθειες
για το πάντρεμα των δύο πολιτισμών. Οι κινέζοι θαυμάζουν την ελληνική ιστορία και τον
ελληνικό πολιτισμό και για αυτό τον διδάσκονται από τα παιδικά τους χρόνια στα σχολεία.
Η Κεντρική Κυβέρνηση από το 1972 ανέπτυξε πολύ καλές διπλωματικές σχέσεις με την
Ελλάδα και δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές» και πρόσθεσε: «Ας έχουμε ως αφετηρία για τη
σύναψη μελλοντικών διμερών συμφωνιών τη σημερινή υπογραφή των δύο πρωτοκόλλων.
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τα συμφέροντα των καταναλωτών των δύο
χωρών.

  

Είμαστε στο πλευρό της Ελλάδας προκειμένου να ξεπεράσει την οικονομική κρίση προς
όφελος των Ελλήνων πολιτών».

  

Με την ευκαιρία της συνάντησης ο κ. Καρασμάνης  αναφέρθηκε και σε ορισμένα ζητήματα  η
διευθέτηση των οποίων θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του διμερούς εμπορίου
αγροτικών προϊόντων.

  

Ειδικότερα ζήτησε από τον Κινέζο ομόλογό του:
•    την επίσπευση και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών που απορρέουν από τις
φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις για την εξαγωγή ελληνικών φρούτων και λαχανικών και
κυρίως κερασιών, δαμάσκηνων, μανταρινιών και πορτοκαλιών.
•    τον ταχύτερο εκτελωνισμό στις εξαγωγές ελληνικών οίνων και γενικότερα την
απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών ώστε να διευκολυνθεί το εμπόριο.
•    την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξαγωγή ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων
στην Κίνα και ειδικότερα την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής που έχουν
αποσταλεί καθώς και τη σύνταξη του σχετικού μητρώου επιχειρήσεων.

  

Ο Κινέζος Υπουργός υπογράμμισε και από πλευράς του την αναγκαιότητα απλοποίησης
των διαδικασιών εκτελωνισμού αλλά και των φυτοϋγειονομικών διαδικασιών από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της Κίνας και, ότι προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια. Τόνισε όμως ότι δεν θα πρέπει η απλοποίηση αυτή να είναι σε βάρος
της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και του
καταναλωτή.

  

Για τις εξαγωγές οίνου επισήμανε ότι έχουν αρθεί σχεδόν όλα τα εμπόδια ενώ για τα
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γαλακτοκομικά προϊόντα διευκρίνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αξιολογούν 53 επιχειρήσεις.
Διαβεβαίωσε ότι θα επιταχυνθεί ο ρυθμός αξιολόγησής τους ώστε σύντομα να καταρτισθεί
και το σχετικό μητρώο εξαγωγικών επιχειρήσεων γαλακτοκομικών προϊόντων.
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