
Θέµατα του αγροβιοµηχανικού τοµέα απασχόλησαν τη 
συνάντηση που είχε ο Ευ. Μπασιάκος µε τον Ρώσο οµόλογό 
του. 
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Με τον Ρώσο οµόλογό του συναντήθηκε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ευ. Μπασιάκος 
Αµέσως µετά ο κ. Μπασιάκος δήλωσε ότι ``είναι η τρίτη 
συνάντηση σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα που έχουµε µε 
τον Υπουργό Αγροτικής Οικονοµίας της Ρωσικής 
Οµοσπονδίας Alexey Gordeev πάνω σε σοβαρά ζητήµατα 
κοινού ενδιαφέροντος για τα οποία, όχι µόνο υπάρχουν 
λύσεις, αλλά υπάρχουν και πολύ θετικές προοπτικές και 
ειδήσεις``. Και πρόσθεσε: ``Πέρα από τα προϊόντα τα οποία 
προωθούνται, έχουµε και µια ακόµη θετική εξέλιξη µε την 
προβολή και προώθηση κρασιών και αυτό θα επιβεβαιωθεί 
στα πλαίσια µιας έκθεσης που γίνεται στη Μόσχα στις 28-29 
Νοεµβρίου, όπου πιθανότατα θα παραστούµε κι εµείς από 
ελληνικής πλευράς για να δοκιµάσουµε µαζί µε το 
συνάδελφο µου Υπουργό τα εκλεκτά ελληνικά κρασιά 
εκείνος και εγώ δικά τους εκλεκτά ρωσικά προϊόντα 
αντίστοιχα.Είναι πολλές οι προοπτικές διάθεσης ποιοτικών 
ελληνικών προϊόντων στη Ρωσική Οµοσπονδία, όπου 
υπάρχουν υψηλά πρότυπα και όρια για την προστασία του 
καταναλωτή, στα οποία µπορεί η ελληνική πλευρά να 
ανταποκριθεί και να αξιοποιήσει τη γειτνίαση, λόγω µικρής 
απόστασης, για τη διάθεση προϊόντων, όπως το κρασί αλλά 
και πέραν αυτού το ελαιόλαδο, τα εσπεριδοειδή, τα 
οπωροκηπευτικά κι άλλα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα`` 
Ο Ρώσος Υπουργός δήλωσε µεταξύ άλλων : 
``Είµαι πολύ ικανοποιηµένος για τα αποτελέσµατα των 
διαπραγµατεύσεων µας και θα ήθελα να υπογραµµίσω πως 
σήµερα αναπτύχθηκαν εµπορικές και οικονοµικές σχέσεις 



µεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας ακριβώς χάρη στον 
αγροβιοµηχανικό τοµέα. Θα προσέθετα στα προηγούµενα 
την αξιοποίηση των εµπορικών µας συναλλαγών και την 
ενίσχυση των επενδύσεων στις δύο χώρες. Τα ελληνικά 
κρασιά είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας και παράγονται 
σύµφωνα µε τις παραδοσιακές τεχνολογίες κι αυτό για τους 
Ρώσους είναι πολύ σηµαντικό, ώστε κι εµείς να αλλάξουµε 
τη δοµή της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών. Η ρωσική 
αγορά είναι αρκετά µεγάλη για να καταναλώνονται µεγάλες 
ποσότητες ελληνικών κρασιών. Θα φτάσουµε στο σηµείο να 
πίνουµε λιγότερη βότκα και περισσότερο ελληνικό κρασί. 
Μιλήσαµε, εκτός των άλλων, για τα φρούτα και ιδιαίτερα για 
τα πρώιµα λαχανικά και τα υψηλής ποιότητας γαλακτοκοµικά 
προϊόντα`` 
πηγή: ΑΠΕ 
 
Πηγή: 
http://www.skai.gr/news/finance/article/14369/%CE%98%CE
%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9
%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD
%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-
%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1-
%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%
CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD-
%CF%84%CE%B7-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84
%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B5-%CE%BF-
%CE%95%CF%85-
%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC
%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5-
%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%A1%CF%8E%CF%83%CE%BF-



%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB/#ixzz4Dpcxb9Tf  
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook	


