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Η ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο παξακέλεη ζηαζεξή βάζε ηεο

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Οπθξαλίαο. Απηό αλαθέξζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο

Οπθξαλίαο θ. Βίθησξ Γηαλνπθόβηηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλεπίζεκεο ζπλάληεζεο κε

ηνλ Όκηιν ησλ αξρηζπληαθηώλ ησλ ΜΜΔ ηεο Κνηλνπνιηηείαο Αλεμάξηεησλ Κξαηώλ

(ΚΑΚ), ησλ Βαιηηθώλ θξαηώλ θαη ηεο Γεσξγίαο. Ο Πξόεδξνο ηόληζε, όηη ζε απηό ην

ζέκα «ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηάβαζεο ηεο θνηλσλίαο πξνο ην επξσπατθό κνληέιν

αλάπηπμεο ζεσξνύκε πην ζεκαληηθά από ηηο ηππηθέο πξννπηηθέο».

Ο Πξόεδξνο επίζεο ζεκείσζε, όηη ζήκεξα βιέπνπκε όηη νη Δπξσπαίνη δελ είλαη

έηνηκνη γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη πξνηηκνύλ ηηο δειώζεηο. «Αληηιακβαλόκαζηε

ηνπο ιόγνπο απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη είκαζηε έηνηκνη λα πεξηκέλνπκε», - δήισζε ν

θ. Β. Γηαλνπθόβηηο. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν, απηό δελ ζεκαίλεη ηελ παύζε

ζηνλ Δπξσπατθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο Οπθξαλίαο. Αληί απηνύ, «ζα επηθεληξσζνύκε

ζηελ εξγαζία γηα ην ζπίηη», ηδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο καο

θαη ηελ ελαξκόληζή ηεο κε ηα επξσπατθά πξόηππα.
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Η Κίνα διειζδύει ζηην οςκπανική 

οικονομία

Γύν δάλεηα δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ γηα ηελ

ελέξγεηα θαη ηε γεσξγία εμαζθάιηζε ηηο ηειεπ-

ηαίεο κέξεο ε Οπθξαλία από ηελ Κίλα, γεγνλόο

πνπ απνδεηθλύεη όηη ην Κίεβν αλαδεηά ελαι-

ιαθηηθέο ιύζεηο ζηνπο ζθιεξνύο όξνπο ρξεκα-

ηνδόηεζεο πνπ ζέηεη ην ΓΝΣ.

Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ηεο Οπθξαλίαο ππ-

έγξαςε ζπκθσλία κε ηελ Αλαπηπμηαθή Σξάπε-

δα ηεο Κίλαο πηζησηηθνύ νξίνπ ύςνπο 3δηο €,

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε ρώξα λα κεηα-

ηξέςεη ηνπο ζηαζκνύο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

από θπζηθό αέξην ζε άλζξαθα. Ζ ζπκθσλία

αλαθνηλώζεθε ζηηο 13 Ηνπιίνπ.

Ζ Οπθξαλία είλαη ε 7ε ρώξα παγθνζκίσο ζηα

απνζέκαηα άλζξαθα, σζηόζν ε έιιεηςε επελ-

δύζεσλ έρνπλ κεηαηξέςεη ηε ρώξα ζε θαζαξό

εηζαγσγέα άλζξαθα. Σν Κίεβν ζέιεη λα εηζάγεη

άλζξαθα πξνθεηκέλνπ λα κεηώζεη ηελ εμάξηεζή

ηνπ από ην αθξηβό ξσζηθό θπζηθό αέξην.

Ζ Κίλα αλακέλεηαη επίζεο λα παξάζρεη θαη

ηερλνγλσζία γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ ειεθηξη-

θώλ ζηαζκώλ από θπζηθό αέξην ζε άλζξαθα.

Σν 2010, ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ηεο Οπθξα-

λίαο θαη ε Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ηεο Κίλαο π-

πέγξαςαλ ζπκθσλία, όπνπ ε ηξάπεδα ζπκθώ-

λεζε λα εμεηάζεη επελδύζεηο ύςνπο 854 εθαη.

επξώ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ 7 θξαηηθώλ

αλζξαθσξπρείσλ ηεο ρώξαο.

Σαπηόρξνλα, ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Οπθξαλί-

αο, αλαθνίλσζε θηλεδηθό δάλεην 2,46 δηζ. επξώ

125 εηνύο δηάξθεηαο κε επηηόθην 6% (ηα πξώηα

5 έηε ζα είλαη άηνθα). Ο Γηνηθεηήο ηεο Κελ-

ηξηθήο Σξάπεδαο θ εξγίη Αξκπνύδνβ δήισζε,

όηη «ε ζπκθσλία κε ηελ Κίλα ζα εληζρύζεη ηνλ

γεσξγηθό ηνκέα ηεο ρώξαο ηνπ. Ζ Κίλα ήηαλ επ-

έιηθηε θαη ην εθηηκνύκε απηό. Ωο αληάιιαγκα,

ζα παξάζρνπκε ζηελ Κίλα πςειήο πνηόηεηαο

γεσξγηθά πξντόληα».
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θέηνο ηελ Πνισλία, ε νπνία παξαδνζηαθά

εγείην ζηελ επξσπατθή παξαγσγή ηνπ πξντ-

όληνο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ε

πξσηηά απηή ηεο Οπθξαλίαο έξρεηαη ηελ ίδηα

ζηηγκή πνπ ν όγθνο παξαγσγήο θαξόησλ

ζηελ Πνισλία απμήζεθε εθ λένπ. Βάζε απ-

ηώλ ησλ ζηνηρείσλ, ην Ηλζηηηνύην Δξεπλώλ

«Fruit-Inform» παξνπζηάδεη κεηαμύ άιισλ

ηνλ παγθόζκην παξαγσγηθό ράξηε θαξόηνπ,

επηζεκαίλνληαο όηη νη Οπθξαλνί παξαγσγνί

μεπέξαζαλ αθόκα θαη ηνπο Βξεηαλνύο θαιιη-

εξγεηέο, κε απνηέιεζκα ζε παγθόζκην επί-

πεδν λα βξίζθνληαη ζηελ πέκπηε ζέζε κεηά

από ηε Ρσζία, ην Οπδκπεθηζηάλ, ηελ Κίλα

θαη ηηο Ζ.Π.Α.

ιηέξγεηαο θαη απνζήθεπζεο πνπ εθαξκόδεη,

κε επαθόινπζα θαη νη ηηκέο λα παξακέλνπλ

ζε ρακειά επίπεδα, θαζώο όηαλ ε απμεκέλε

παξαγσγή μεπεξάζεη ηηο αλάγθεο ηηο εγρώ-

ξηαο αγνξάο κνηξαία νδεγεί ζηελ πηώζε ησλ

ηηκώλ». Καη ζπλερίδεη: «ηε θεηηλή ζεδόλ,

κάιηζηα, νη ηηκέο ρνλδξηθήο πώιεζεο θαξό-

ησλ ζηελ Οπθξαλία κεηώζεθαλ ζε κεγάιν

βαζκό ζε ζρέζε κε πέξπζη, γεγνλόο πνπ ζα

επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε ζεδόλ, αλ δελ

εμαρζνύλ αμηόινγεο πνζόηεηεο θαξόησλ από

ηε ρώξα». Ζ ίδηα ηνλίδεη όηη ζε ζεσξεηηθό

επίπεδν ε Οπθξαλία ζα κπνξνύζε λα εμάγεη

πεξίπνπ 60-80.000 ηόλνπο θαξόησλ ηελ

ηξέρνπζα ζεδόλ, αιιά παξόια απηά νη πξν-

γλώζεηο γηα ηνλ όγθν ησλ εμαγσγώλ είλαη

πνιύ ρακειόηεξεο.

Σελ πξώηε ζέζε ηεο

ιίζηαο κεηαμύ ησλ θπξη-

όηεξσλ ρσξώλ παξαγσ-

γήο θαξόηνπ ζηελ Δπξώ-

πε θαηέιαβε ε Οπθξαλία,

εμνζηξαθίδνληαο από ηελ

θνξπθή γηα πξώηε θνξά

Ηγέηπια 

η Οςκπανία                                     

ζηην παπαγυγή 

καπόηος ζηην 

Δςπώπη

Παξ όιν απηά, ζηελ Οπ-

θξαλία παξαηεξνύληαη

αξλεηηθέο ηάζεηο ηεο ε-

μαγσγήο ηνπ πξντόληνο

απηνύ. Όπσο δήισζε ε

θα Σ.Γθέηκαλ, δηεπζύλ-

ηξηα ηνπ πξαθηνξείνπ

«Fruit-Inform», «ε Οπ-

θξαλία αδπλαηεί λα εμά-

γεη κεγάιεο πνζόηεηεο

θαξόηνλ, θαζώο παξα-

κέλνπλ εμαηξεηηθά παξσ-

ρεκέλεο νη κέζνδνη θαι-
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«Alumil», «Balkan», «Etem», «Profilco», «Yioula»,

«Νενρεκηθή», «Chipita», «Sunlight», «Printec» θ.α.

Ο ηνκέαο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ην κεγαιχηεξν ειιε-

ληθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ Οπθξαλία είλαη ν ηξα-

πεδηθφο.

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ππάξρνπλ ζπκκεηνρέο ειιελη-

θψλ θεθαιαίσλ ζε θαηαζηαηηθά επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ

θαηαρσξεζεί σο εηζεξρφκελεο απφ άιιεο ρψξεο θαη φρη

απφ ηελ Ειιάδα, φπσο π.ρ. δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί σο

ειιεληθέο νη επελδχζεηο ηεο Coca Cola Hellenic θαη ηεο

Eurobank, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζκεηξνχληαη ζηα

επίζεκα ζηνηρεία σο ειιεληθέο επελδχζεηο.

Γιάτεςζη δημοζιεςμάηυν για               

σπεοκοπία ηηρ Οςκπανίαρ

«Πεξίπνπ 47 ειιεληθέο ε-

ηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχλ-

ηαη ζηελ αγνξά ηεο Οπθξα-

λίαο. Αλάκεζά ηνπο είλαη νη

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαη

Οκίινη, φπσο: Eurobank,

Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha

Bank, θαη νη εηαηξείεο «Co-

ca Cola Hellenic», Όκηινο

«Μεραληθή», «Ήθαηζηνο»,

Αλάπηπμε γηα ην πξώην 

ηξίκελν
Η ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οπθξα-

λίαο δηφξζσζε ηελ αχμεζε ηνπ ΑΕΠ

ηεο ρψξαο γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ

2012 απφ 1,8% ζε 2%. Η αχμεζε ηνπ

ΑΕΠ γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011

ήηαλ 4,7%. Η Κπβέξλεζε έρεη πξν-

βιέςεη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012

αχμεζε ΑΕΠ θαηά 3,9% γηα νιφθιεξν

ην 2012.

Η Παγθφζκηα Σξάπεδα άθεζε ακεηά-

βιεηεο ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα αλά-

πηπμε 2,5% ην 2012, ελψ επηδείλσζε

ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ην 2012 απφ

4% ζε 3,8%.

Η ηαηηζηηθή Τπεξεζία αλαθνίλσζε,

επίζεο, φηη ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ

ηζνδπγίνπ αλήιζε γηα ην ηεηξάκελν ηνπ

2012 ζε 4,3 δηζ. δνιάξηα, απμεκέλν

θαηά 13,5% απφ ηελ αληίζηνηρε

πεξίνδν ηνπ 2011.

Νέα ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή 

ηεο Οπθξαλίαο
χκθσλα κε ην πξνζρέδην ηεο

αλαλεσκέλεο Ελεξγεηαθήο ηξαηεγη-

θήο ηεο Οπθξαλίαο, έσο ην 2030, πξν-

βιέπεηαη αχμεζε ηεο εηήζηαο παξα-

γσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ζε 44,4 δηζ.θ.κ.

θαη κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θπζηθνχ

αεξίνπ ζε 5 δηζ.θ.κ. θαη’ έηνο. Επίζεο,

πξνβιέπεηαη, φηη έσο ην 2015, ε πα-

ξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ ζα αλέιζεη ζε

20,9 δηζ. θ.κ., ην 2020 ζε 23,7 δηζ.θ.κ.

θαη ην 2025 ζε 29,8 δηζ. θ.κ.

Επίζεο, πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή κεί-

σζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξί-

νπ απφ ηε βηνκεραλία απφ 21,3 δηζ.

θ.κ. ην 2010 ζε 18,3 δηζ.θ.κ. ην 2030

θαη απφ ηνλ πιεζπζκφ απφ 17,6

δηζ.θ.κ. ζε 12,3 δηζ.θ.κ. αληίζηνηρα.

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ

Καηφπηλ πξνζθάησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Bloom-

berg ζρεηηθά κε ηελ πςειή πηζαλφηεηα ρξενθν-

πίαο ηεο Οπθξαλίαο, ν θ. Β. Υνξνζφβζθη, Α΄

Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Οπθξαλίαο,

δήισζε φηη ε Οπθξαλία δελ απεηιείηαη κε ρξεν-

θνπία θαη φηη ιφγσ ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυ-

πνινγηζκνχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε

ρψξα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηα ρξέε ηεο ρσξίο

πξφβιεκα, ζπκπιεξψλνληαο φηη δελ βιέπεη λα

ππάξρνπλ ζπλζήθεο πνπ ζα εκπνδίζνπλ ηελ

Οπθξαλία λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο

έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, αιιά θαη νχηε ην επφκε-

λν έηνο.
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Σν Κνηλνβνχιην ηεο

Οπθξαλίαο, Βεξρφβ-

λα Ράδα, ζρεδηάδεη

λα εηζάγεη πξνο ςή-

θηζε λφκν πεξί πνηλη-

θήο επζχλεο γηα ηελ

παξαπνίεζε ή ηε

ζπκκεηνρή ζε παξα-

πνίεζε θαξκαθεπηη-

θψλ πξντφλησλ.

Πποοπηικέρ εξαγυγών ζιηηπών

ηηρ Οςκπανίαρ
Οη εμαγσγέο ζηηεξψλ ηεο Οπθξαλίαο

γηα ηελ πεξίνδν εκπνξίαο (Θνχιηνο 2012

– Θνχιηνο 2013) κπνξεί λα θηάζνπλ ηνπο

26 εθαη. ηφλνπο, ηξία εθαη. ηφλνπο παξα-

πάλσ απφ ηηο πξνβιέςεηο, ζχκθσλα κε

ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη

Σξνθίκσλ ηεο ρψξαο.

Η αχμεζε ζηηο εμαγσγέο αλακέλεηαη

παξά ηελ πξνβιεπφκελε κείσζε ζηε

ζνδεηά ζηηεξψλ απφ ηνπο 56,7 εθαη.

ηφλνπο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζε 47

ηφλνπο εθέηνο.

Δπιζηποθή ΦΠΑ μεηά από 

δικαζηική διαδικαζία 
Ο Επηθεθαιήο ηεο Κξαηηθήο Φνξν-

ινγηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπθξαλίαο, θ. Ο.

Κιπκέλθν, δήισζε φηη φζνλ αθνξά ζηελ

επηζηξνθή ηνπ ΦΠΑ, «δελ ππάξρνπλ

πξνεγνχκελα ρξέε επηζηξνθψλ απφ

πιεπξάο ηεο Τπεξεζίαο. Τπάξρεη ην ηξέ-

ρνλ ππφινηπν, ην νπνίν ειέγρεηαη, χςνπο

5,2 δηζ. UAH, ελψ ππάξρνπλ θαη 14 δηζ.

UAH απφ αηηήζεηο επηζηξνθέο, νη νπνίεο

βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα».

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη επηρεηξήζεηο

ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο γηα επηζηξνθέο

ΦΠΑ έρνπλ θηάζεη ζηα δηθαζηήξηα, ζεσ-

ξνχλ φηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη έλαο α-

θφκε ηξφπνο γηα θαζπζηέξεζε επηζηξν-

θήο ηνπ ΦΠΑ.

Δπηδείλσζε ηεο νηθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ Οπθξαλία
ηελ Οπθξαλία παξαηεξείηαη ηάζε επη-

δείλσζεο ηεο νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο

ησλ πδάηηλσλ θπζηθψλ δεμακελψλ ηφζν

σο πξνο ηνπο ρεκηθνχο, φζν θαη σο

πξνο ηνπο κηθξνβηνινγηθνχο δείθηεο.

Οη αλάγθεο ηεο ρψξαο ζε πφζηκν λεξφ

ζρεδφλ θαηά 80 % θαιχπηνληαη απφ επη-

θαλεηαθέο πεγέο. χκθσλα κε ηελ αλα-

θνίλσζε ηεο Τπεξεζία Σχπνπ ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,

Οηθνδνκψλ θαη Κνηλνρξήζησλ Εγθαηα-

ζηάζεσλ ηεο Οπθξαλίαο, «ε πιεηνλφηεηα

ησλ πδάησλ ζηα πνηάκηα ηεο ρψξαο

θαηαηάζζνληαη απφ πγεηνλνκηθή άπνςε

σο πδάηηλνη πφξνη κνιπζκέλνη, είηε πνιχ

κνιπζκέλνη. Η θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη

παξά ηε ζεκαληηθή πηψζε ηεο βηνκε-

ραληθήο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα

θαη επνκέλσο ηε κείσζε ηεο ξίςεο ιπ-

κάησλ ζηηο πδάηηλεο ιεθάλεο».

ΜΗΚΡΑ ΑΛΛΑ ΖΜΑΝΣΗΚΑ

Πνηληθή επζύλε γηα παξαπνίεζε
θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ Σν ζρεηηθφ λνκνζρέδην

πξνηείλεη θπιάθηζε πέληε έσο νθηψ εηψλ γηα ηελ παξαγσγή,

αγνξά, κεηαθνξά, απνζηνιή θαη απνζήθεπζε κε ζθνπφ ηελ

πψιεζε παξαπνηεκέλσλ θαξκάθσλ, πξψησλ πιψλ θαη

εμνπιηζκνχ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο.

Σν πξφβιεκα ηεο παξαπνίεζεο θαξκάθσλ ζηε ρψξα έρεη

ιάβεη ζνβαξέο δηαζηάζεηο φζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ζηελ

πγεία ησλ αζζελψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ησλ δηθαησκάησλ

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.

Έσο θαη 27% πεξηθφπηνληαη νη εγγπεκέλεο ηηκέο γηα

ηα θσηνβνιηατθά ζηελ Οπθξαλία, ζχκθσλα κε ην λέν

λφκν ν νπνίνο αλακέλεηαη λα ςεθηζηεί απφ ην

θνηλνβνχιην κέζα ζην επφκελν δηάζηεκα. Ο λφκνο

πξνβιέπεη, επίζεο, ηελ ππνρξέσζε απφ ηελ πιεπξά

ησλ εηαηξηψλ παξνρήο ειεθηξηζκνχ λα αγνξάδνπλ ην

πιεφλαζκα ηεο παξαγσγήο ησλ νηθηαθψλ θσην-

βνιηατθψλ έσο 16 kW. Παξάιιεια, ηα λνηθνθπξηά,

βάζεη ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ, απαιιάζζνληαη απφ ηελ

ππνρξέσζε έθδνζεο άδεηαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή

απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.

ε πξψηε θάζε ν λφκνο εγθξίζεθε απφ ην Κνηλν-

βνχιην ηεο ρψξαο ζηηο 4 Θνπιίνπ ελψ ε νξηζηηθή ηνπ

έγθξηζε αλακέλεηαη ην θζηλφπσξν ηνπ 2012.
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Σν βηβιίν είλαη έλαο θαιόο θίινο …



ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
__________________________________________________

Μηνιαία Ηλεκηπονική Έκδοζη

ΔΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Ηδηνθηεζία:

Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι. Οδεζζνχ,

185 31 Πεηξαηάο
ηει: +30 2104119340, θαμ: +30 2104119341

e-mail: huc@otenet.gr, www.hucc.gr

Δθδόηεο:

Θσάλλεο Πνιπρξνλφπνπινο, Πξφεδξνο

Τπεύζπλε Έθδνζεο:

Οθζάλα Ρνκαληνχθ

πληαθηηθή Δπηηξνπή:

Γεξάζηκνο-Νηθφιανο Μπνπγάο,

A΄ Αληηπξόεδξνο

Γεψξγηνο Υαζαπνδήκνο, 

Γεληθόο Γξακκαηέαο

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε αλαδεκνζίεπζε, ε

αλαπαξαγσγή (νιηθή, κεξηθή, πεξηιεπηη-

θή, θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή απόδν-

ζεο) ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεξηνδηθνύ κε

νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθό, ειε-

θηξνληθό, θσηνηππηθό, ερνγξαθήζεσο ή

άιιν), ρσξίο πξνεγνύκελε γξαπηή άδεηα

ηνπ εθδόηε.

Τα ελππόγξαθα άξζξα δελ εθθξάδνπλ

ππνρξεσηηθά ηηο απόςεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ

Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΔΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ   

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Ησάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ

Πξόεδξνο

Γεξάζηκνο-Νηθόιανο  ΜΠΟΤΓΑ

Α΄ Αληηπξόεδξνο

Πέηξνο ΑΡΒΑΝΗΣΖ

Β΄ Αληηπξόεδξνο

Παλαγηώηεο ΓΑΡΑΚΛΖ

Γ΄ Αληηπξόεδξνο

Γεώξγηνο ΥΑΑΠΟΓΖΜΟ 

Γεληθόο Γξακκαηέαο

Γεκήηξηνο ΕΔΓΓΗΝΖ

Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο

Αληώληνο ΒΑΚΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ

Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο

Μέιε:

Υαξάιακπνο ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ

Αιέμαλδξνο ΚΟΡΩΝΑΚΖ

Νηθόιανο ΜΑΤΡΗΚΟ

Μαξία ΝΔΟΦΤΣΟΤ
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ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΔΗΔ

Σα πάζεο θύζεσο Δκβάζκαηα πξνο ην Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην 

παξαθαινύκε λα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκό 5102-055798-309 ΗΒΑΝ: GR51 

0172 1020 0051 0205 5798 309 Σξάπεδαο Πεηξαηώο.

Γηαθύκαλζε UAH vs USD
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Διιελν-Οπθξαληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ

ΔΣΑΗΡΔΗΑ
κε έδξα ζηo Κεξαηζίλη

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

δηεζλώλ κεηαθνξώλ ζηελ 

Διιάδα θαη Οπθξαλία
(θσδ.103)

ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ

ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ

κε επξύ θάζκα 

Ννκηθώλ Τπεξεζηώλ

επηζπκεί λα ζπλεξγαζηεί κε 

Διιεληθέο Δηαηξείεο πνπ ήδε 

εδξεύνπλ ή ζέινπλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ 

Οπθξαλία

(θσδ.104)

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

πνπ εδξεύεη ζηελ Οδεζζό 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδπηηθνύ 

θεθαιαίνπ θαη ζρεηηθή 

ζπλεξγαζία κε ηερληθέο εηαηξείεο 

εμσηεξηθνύ γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ κεγαιύηεξνπ

ζηηο ρώξεο ΚΑΚ aquapark, 

έθηαζεο 7,5 εθηαξίσλ, θαη 

πξνβιεπόκελνπ κέγηζηνπ 

αξηζκνύ ηαπηόρξνλσλ 

επηζθεπηώλ 500 άηνκα ζηελ 

πεξηθέξεηα Οδεζζνύ. Πέξαλ ηνπ 

aquapark, ζρεδηάδεηαη ε 

θαηαζθεπή μελνδνρείσλ, 

εμνρηθώλ θαηνηθηώλ θαη ρώξσλ 

αλαςπρήο

(θσδ.105)

ΣΔΥΝΗΚΖ & ΔΞΑΓΩΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

πνπ εδξεύεη ζηελ πεξηνρή 

Νηνλέηζθ Οπθξαλίαο θαη 

εμεηδηθεύεηαη ζηελ παξαγσγή 

εμνπιηζκνύ γηα δηαλεκεηέο 

θαπζίκνπ, θαζώο θαη ζηα 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ πξντόλησλ πεηξειαίνπ 

θαη άιισλ πγξώλ επηζπκεί λα 

εμάγεη ηα πξντόληα ηεο ζηελ 

Διιάδα

(θσδ.106)
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