Topic
The Forum takes place following the agreement on 9th
January 2015 between MIRTEC S.A. & CQM which made
MIRTEC SA exclusive provider of European certification
marks in China through CQM.
The Greek company is the quality assurance “arm” of
European products, exported or marketed in the
Chinese market but also the guardian of products
imported from China to Europe.
Piraeus port is the main entrance of Chinese
products to Europe and the key of the successful
“One Belt , One Road” cooperation strategy

Theme
MIRTEC SA together with SESEC ( Seconded European Standardization
Expert in China ) a project co-funded by CEN, CENELEC,ETSI, European
Commission & EFTA will promote and exchange information about the
EU-China certification & standardization cooperation

Discussion Topics


Certification policy reform EU - China



Standardization reform & regulation in China



CNIS ( China National Institute Of Standardization )



ESS ( European Standardization System )



CEN ,CELENEC (European Committee for Standardization)



NDRC ( National Development and Reform Commission )



AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the
People's Republic of China)



CNCA ( Certification and Accreditation Administration Of China )

Το Forum

To forum πρόκειται να λειτουργήσει ως μια ιδιαίτερη “πλατφόρμα”
συμπυκνωμένης μεταφοράς της απαραίτητης γνώσης και πληροφορίας
για τις εξελίξεις και τις τρέχουσες τάσεις στα συστήματα ποιότητας και
πιστοποίησης απαντώντας έτσι στις ανάγκες των επιχειρήσεων για
εξωστρέφεια με την διακίνηση προϊόντων & υπηρεσιών μεταξύ της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του Forum
 Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των Διαπιστευμένων Φορέων
Πιστοποίησης (MIRTEC – CQM China)
 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών & προϊόντων των
επιχειρήσεων
 Ισχυροποίηση και θεσμική θωράκιση των ελληνικών προϊόντων
στον πρωτογενή και στον μεταποιητικό τομέα
 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων
 Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα προϊόντα –
υπηρεσίες

Στόχος του Forum
 Ανάλυση και ενημέρωση για την λειτουργία των φορέων
Πιστοποίησης στη ΛΔ της Κίνας
 Διερεύνηση & βαθύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας λειτουργίας
των κρατικών οργανισμών πιστοποίησης και τυποποίησης (CNIS,
CNCA, AQSIQ, etc.)
 Ανάδειξη της στρατηγικής συνεργασίας των διεθνών σημάτων
πιστοποίησης European (CE) & Chinese (CCC) στην κατεύθυνση
“one belt, one road”
 Γνώση, ενημέρωση και λύσεις για αξιόπιστη πιστοποίηση –
τυποποίηση προϊόντων –υπηρεσιών που αναβαθμίζει το
κύρος τους και μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο

