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INCOFRUIT – HELLAS δήλυζε 

Σηο πλαίζιο ηηρ ζηπαηηγικήρ ψηι η εξυζηπέθεια ηος ηομέα ηυν θποωηυν και λασανικϊν 

αποηελεί πποηεπαιψηηηα μαρ , ςποβλήθηκε απσέρ Αςγοωζηος 2013 ζε ππϊηη θάζη αίηημα  

ηηρ σϊπαρ μαρ PRA για έγκπιζη ειζαγυγήρ ακηινιδίυν και ζςμπληπυμαηικά απψ ηιρ 

29/3/2016 και για ηα κεπάζια και δαμάζκηνα ζηην αγοπά ηηρ Ν.Κοπέαρ Σηιρ 17-25 

Νοεμβπίος 2019 ππαγμαηοποιήθηκε επίζκετη εμπειπογνυμψνυν ηηρ σϊπαρ αςηήρ με 

ζκοπψ ηην αξιολψγηζη ηος θςηοχγειονομικοω καθεζηϊηορ ηυν ελληνικϊν 

οπυπϊνυν ακηινιδίος και  ζςζκεςαζηηπίυν ηυν ενδιαθεπομένυν ελλήνυν 

εξαγυγέυν.  

Μεηά απψ ζημεπινή (18/5) ενημέπυζη ηος Γπαθείος Οικονομικϊν & Εμποπικϊν 

Υποθέζευν ηηρ Ππεζβείαρ μαρ ζηην Σεοωλ η απμψδια Κοπεαηική Απσή Animal and 

Pland Quarantine Agency (APQA) με έγγπαθψ ηηρ πιζηοποιεί ηην ολοκλήπυζη ηηρ 

θςηοςγειονομικήρ διαδιακζίαρ εξαγυγήρ ελληνικοω ακηινιδίος ππορ ηη Νψηια Κοπέα 

Καηά ζςνέπεια ηο ελληνικψ ακηινίδιο δωναηαι πλέον να εξασθεί ζηη Νψηια Κοπέα 

απσήρ γενομένηρ απψ ηην 22 Αππλίος 2020  

Το άνοιγμα ηηρ αγοπάρ ηηρ Νοηίος Κοπέαρ ανηιπποζυπεωει άλλο ένα ζημανηικψ βήμα 

για ηον ηομέα ηυν εξαγυγϊν νυπϊν οπυποκηπεςηικϊν ηηρ Φϊπαρ μαρ πος έσει 

ζηοσεωζει πολλέρ διαθοπεηικέρ αγοπέρ καηά ηην ηελεςηαία δεκαπενηαεηία 

Σημειϊνεηαι ψηι οι ειζαγυγέρ ακηινιδίυν ηο 2019 ζηην Ν.Κοπέα ανήλθαν ζε 33.303 

ηψνοςρ κςπίυρ απψ Ν.Ζηλανδία αλλά και απψ Φιλή, Ιηαλία  

Σηα γπαθεία μαρ έσοςν αποζηαλεί ηψζον οι πποχποθέζειρ πος ππέπει να πληποων οι 

αποζηολέρ ηος πποφψνηορ ϊζηε να μην πποκωπηοςν πποβλήμαηα καηά ηην είζοδψ 

ηοςρ ζηη Ν Κοπέα Επιππψζθεηα και καηάλογορ με ζηοισεία επικοινυνίαρ ηυν 

ζημανηικοηέπυν Κοπεαηικϊν εηαιπειϊν ειζαγυγήρ-σονδπεμποπίαρ ακηινιδίος  

Αναμένεηαι η έκδοζη εμπεπιζηαηυμένυν οδηγιϊν απψ ηο ΥΠΑΑΤ ηψζο ππορ ηιρ 

απμψδιερ θςηοχγειονομικοωρ ελεγκηικέρ απσέρ ψζο και ηοςρ εξαγυγείρ  

Έσονηαρ δοθεί ηο ππάζινο θυρ απψ ηιρ απσέρ ηηρ Ν Κοπέαρ , είμαζηε ήδη έηοιμοι να 

εθαπμψζοςμε ψλα ψζα απαιηοωνηαι για να καηαζηήζοςμε αςηήν ηην αγοπά 

πποζβάζιμη και ζε άλλα πποφψνηα μαρ ψπυρ ηα κεπάζια , δαμάζκηνα για ηα οποία 

εκκπεμεί ζσεηικψ αίηημα ηηρ Φϊπαρ μαρ, ψζο και για ποπηοκάλια ή επιηπ.ζηαθωλια 

πος θα σπειαζθεί να ςποβληθοων ζςμπληπυμένα επυηημαηολψγια-αίηημαηα (PRA) 
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