
Σεύρνο: 17- 18
Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ .    210 4119340 :   210 4119341    huc@otenet.gr www.hucc.gr

ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν

Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο ηεο Οπθξαλίαο

θ. Βνινληύκπξ Αξακπαηδήο είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ

Γήκαξρν ηεο Κνξίλζνπ θ. Αιέμαλδξν Πλεπκαηηθό

θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο θ.

Βαζίιε Ναλόπνπιν. ηε ζεκαληηθή απηή ζπλάλ-

ηεζε παξεπξέζεθαλ: ε Α΄ ύκβνπινο ηεο Πξεζβεί-

αο ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Διιάδα θα Άλλα Σηζέλθν,

Μέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο,ε ζπληνλίζηξηα

θα Αιίλα Φεληόξνβα θαη δεκνζηνγξάθνη.

ζηνπο ηνκείο εκπνξίνπ, ηνπξηζκνύ θαη πνιηηηζκνύ. Γήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

αλαθέξζεθε ζηνπο θνηλνύο ηζηνξηθνύο θαη ζξεζθεπηηθνύο δεζκνύο κεηαμύ ηεο Οπθξαλίαο

θαη ηελ Διιάδαο θαη πξνζθάιεζε ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο Κνξίλζνπ ζηνλ ενξηαζκό ηεο

επεηείνπ ησλ 1025 εηώλ από ηελ θαζηέξσζε ηεο Οξζνδνμίαο σο επίζεκν δόγκα ηεο Ρνπο

ηνπ Κηέβνπ.

Σα κέξε ζπκθώλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ζην εκπόξην, ηελ ηερλνινγία, ηνλ

ηνπξηζκό, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ εθπαίδεπζε. Μεηά ηηο ζπλνκηιίεο ππεγξάθε Πξσηόθνιιν

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Κνξίλζνπ θαη ηεο εβαζηνύπνιεο.

ε κηα θνηλή δήισζε ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ, ν Γήκαξρνο Κνξίλζνπ Α.Πλεπκαηηθόο θαη ν Αλ-

ηηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο Β.Αξακπαηδήο επηβεβαίσζαλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα

πξνσζήζνπλ ελεξγά ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ πόιεσλ ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο ηνκείο,
επεζήκαλαλ ηηο δπλαηόηεηεο κηαο ηέηνηαο ζπλ-

εξγαζίαο θαη εμέθξαζαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα

ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε ηεο Οπθξαλίαο, θα-

ζώο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ύλδεζεο

κεηαμύ Οπθξαλίαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη

ηε δεκηνπξγία Εώλεο ειεύζεξνπ εκπνξίνπ σο

αλαπόζπαζην κέξνο ηεο πκθσλίαο απηήο.

Ο Γήκαξρνο Κνξίλζνπ επραξίζηεζε ηελ Πξεζ-

βεία ηεο Οπθξαλίαο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλ-

εξγαζίαο ησλ δύν κεξώλ θαη εμέθξαζε ηελ ειπί-

δα γηα ηαρεία ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο
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199 χρόνια από τη γέννησή του Ταράς Σεβτσένκο

ηίτοη από ηο ποίεκα «ΓΙΑΘΗΚΗ» ηοσ  Σ.εβηζέλθο

κεηάθξαζε Γηάλλε Ρίηζνπ
Σαν θα πεθάνω να με θάψετε
Στων λόφων την ορθή γωνία

Στον κάμπο τον πλατύ ανάμεσα
Στην λατρεμένη μου Ουκρανία.

Να βλέπω τα φαρδιά χωράφια μας
Το Δνείπερο και τους γκρεμούς του
Και μέρα νύχτα να αφουγκράζομαι

Τους βρόντους και τους βρυχηθμούς του.
Και όταν μια μέρα φέρει ο Δνείπερος
Το αίμα του εχθρού απ’ την Ουκρανία

Ως κάτω στο γαλάζιο ακρόγιαλο
Τότε θα αρχίσω νέα πορεία,

- βουνά και κάμπους θε ν’ αφήσω
Και ίσα στο Θεό θα προχωρήσω
Να του προσευχηθώ· μα ως τότε

Δεν τον γνωρίζω το Θεό.
Θάψτε με, κι όρθιοι σηκωθείτε
Τις χειροπέδες σας συντρίψτε
Και με το μαύρο, το εχθρικό
Αίμα, τη Λευτεριά ραντίστε.

Και μένα στη μεγάλη σας φαμίλια κλείστε
Στη λεύτερη και νέα σας αγκαλιά

Και να με μνημονεύετε μη λησμονήστε
Με την καλή, τη σιγαλή σας τη λαλιά.

199 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ηοσ Σαράς εβηζέλθο

ηηο 9 Μαξηίνπ 2013, γηνξηάζηεθε ζε νιόθιεξε ηελ Οπθξαλία, αιιά θαη ζ’ όιεο ηηο ρώξεο

πνπ δηακέλνπλ Οπθξαλνί ηεο Γηαζπνξάο, ηα 199 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Σαξάο

εβηζέλθν.

Ο Σ.εβηζέλθν, ππήξμε  ν πλεπκαηηθόο νγθόιηζνο ηεο Οπθξαληθήο Γεο.

Με ηα πνηήκαηα θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ αθύπληζε ηελ Οπθξαληθή ςπρή.

Με ηα πεδά θείκελά ηνπ έζπαζε ηα δεζκά ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπ.

Με ηνπο δσγξαθηθνύο πίλαθέο ηνπ έδσζε θσο ζηελ επόκελε εκέξα.

Με  ην δάθξπ ηνπ πόηηζε ην νπθξαληθό ζηηάξη γηα λα μαλαθαξπίζεη.

Με ην αίκα ησλ αγώλσλ ηνπ ζεκειίσζε ηελ Οπθξαληθή Παηξίδα.

Αιιά θαη ζήκεξα κε ηνλ πινύην ησλ πλεπκαηηθώλ θαη εζηθώλ αμηώλ ηνπ

νδεγεί ηνλ Οπθξαληθό Λαό.

Ας είλαη αηώληα ε κλήκε ηοσ.
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ΣΑΡΑ ΔΒΣΔΝΚΟ

199 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΣΟΤ
________________________________________________

Δθδήιωζε  ηες Πρεζβείας  Οσθραλίας & ηοσ Διιελο-Οσθραληθού 

Δπηκειεηερίοσ

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, με ξεχωριστή επιτυχία
γιορτάστηκε στην κατάμεστη Αίθουσα του Πολιτιστικού
και Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ουκρανίας
στην Ελλάδα η «Ημέρα Ταράς Σεβτσένκο» επ’ ευκαιρία
των 199 χρόνων από τη γέννησή του.
Ο Ταράς Σεβτσένκο, υπήρξε ο πολυτάλαντος Πνευματικός

Ηγέτης της Ουκρανικής Γης, ο οποίος με το έργο του όχι
μόνο απέκτησε τη διεθνή αναγνώριση, αλλά έβαλε και τα
θεμέλια της Ουκρανικής Πατρίδας.

Η εκδήλωση του εορτασμού – που διοργάνωσε η
Πρεσβεία της Ουκρανίας και το Ελληνο-Ουκρα-
νικό Επιμελητήριο– ξεκίνησε με την κατάθεση
λουλουδιών στην προτομή του Τ.Σεβτσένκο, που
βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Πρεσβείας,
και με την τήρηση ενός λεπτού σιγής. Ακολού-
θως, εντός του Πολιτιστικού – Μορφωτικού
Κέντρου, μετά τους χαιρετισμούς που απεύθυναν
ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Βολο-
ντύμυρ Σκουρώφ και ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ελ-
ληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου κ.Γεράσιμος-
Νικόλαος Μπουγάς, η υψίφωνος κα Λιουντμίλα

Μπονταρένκο-Ζεγγίνη απήγγειλε το γνωστό ποίημα του Τ.Σεβτσένκο «Διαθήκη», αιώνιο
μήνυμα Ελευθερίας, ιερά Παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Στη συνέχεια, ακολούθησε η
ομιλία της φιλολόγου κας Ναταλία Μπάσενκο-Κόρμαλη με θέμα «Ελληνικές Σελίδες για τον
Ταράς Σεβτσένκο» και ξενάγηση στα εκθέματα της έκθεσης «Ελληνικός Τύπος και Ταράς
Σεβτσένκο», «Ζωγραφικές αναφορές» του Ταράς Σεβτσένκο, από φωτογραφίες του Εκδοτικού
Οίκου «Μυστέτστβο». Την εκδήλωση έκλεισαν οι μαθητές του Σαββατιάτικου Σχολείου στο
Ουκρανικό Κέντρο «Τρεμπίτα» και τα παιδιά των Υπαλλήλων της Πρεσβείας που απήγγειλαν
και τραγούδησαν ποιήματα του μεγάλου πνευματικού ηγέτη της Ουκρανίας.
Στο τέλος, επακολούθησε μικρή δεξίωση, όπου στους παρευρισκόμενους δόθηκε η ευκαιρία να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
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ΔΛΛΖΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ εσθαηρίες 

γηα επητεηρεκαηηθές ζσλεργαζίες

«Ζ Οπθξαλία θαη ε Διιάδα, έρνπλ επεμεξγαζηεί, νκόθσλα, λνκηθό πιαίζην πνπ παξέρεη κηα ζηα-

ζεξή βάζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Ζ Διιάδα είλαη έλαο από

ηνπο κεγαιύηεξνπο επελδπηέο ζηελ Οπθξαλία, κε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο

ηνκείο ελέξγεηαο, κεραλνπξγίαο, κεηαθνξώλ, εθπαίδεπζεο, ηνπξηζκνύ, πςειώλ ηερλνινγηώλ,

θαηαζθεπώλ θαη γεσξγίαο». Απηά δήισζε ν Α΄ Αληηπξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ

Δπηκειεηεξίνπ ηεο Οπθξαλίαο θ. Βίθησξ Γηαλόβζθη, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Φόξνπκ.

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο θ. Παλαγηώηεο Μίραινο ζηελ νκηιία ηνπ ζεκείσζε ην

απμαλόκελν ελδηαθέξνλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζηελ

Οπθξαλία. Δίπε ζπγθεθξηκέλα: «Δίκαζηε επηπρείο γηα ηελ εκπνξηθή παξνπζία ησλ 70 Διιεληθώλ

εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη απνηειεζκαηηθά ζηελ Οπθξαλία ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα,

ζηε πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, θαζώο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηηο

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Σξεηο κεγάιεο ηξάπεδεο παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα απηή ηε ζπλεξγαζία. Αι-

ιά, θαηά ηε γλώκε κνπ, δελ είλαη αξθεηό. Μπνξνύλ λα γίλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξα. Σν ζεκεξηλό θό-

ξνπκ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο δηεύξπλζεο απηήο».

Ο Πξέζβεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Οπθξαλία θ.Γεώξγηνο Γεσξγνύληδνο ζηελ νκηιία

ηνπ ηόληζε ηηο καθξόρξνλεο ηζηνξηθέο, πνιηηηζηηθέο, πλεπκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο

ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Διιάδαο, ηα ζεκέιηα ηεο νπνίαο ηέζεθαλ θαηά ηελ αξραηόηεηα. Καη ζεκείσ-

ζε, όηη ζην έδαθνο ηεο Οπθξαλίαο, ζηελ Οδεζζό, θηινμελήζεθε ν Διιεληθόο Απειεπζεξσηηθόο

Αγώλαο ηνπ 1821. Δθεί βξίζθεηαη ην ηεξό ησλ Διιήλσλ, ην ζπίηη ηεο «Φηιηθήο Δηαηξείαο».

Σν Διιελν-Οπθξαληθό Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ είρε ηδηαίηεξε επηηπρία, όρη κόλν εμαηηίαο ηνπ επη-

πέδνπ ηεο δηνξγάλσζήο ηνπ, αιιά θαη εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη θαη’ απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο

εκπνξηθέο πξάμεηο θαη αλνίρηεθαλ δίαπινη επηθνηλσλίαο Διιήλσλ θαη Οπθξαλώλ επηρεηξεκαηηώλ.

Με ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο επηρεη-

ξεκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ηε ζύζθημε ησλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ

κεηαμύ Διιάδαο θαη Οπθξαλίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε Διιελν-

Οπθξαληθό Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ, ζην Κίεβν, ζηηο 5 – 7 Φεβξνπ-

αξίνπ 2013. Ζ εθδήισζε πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ

πλδέζκνπ Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ (.Δ.Β.), ηνπ πλδέζκνπ Δμα-

γσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Δ.Β.Δ.), ηνπ Διιελν-Οπθξαληθνύ Δπη-

κειεηεξίνπ θαη ηνπ Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ

ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο.

ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη 24 ειιεληθώλ επηρεηξή-

ζεσλ δηαθόξσλ θιάδσλ (βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, δνκηθώλ

πιηθώλ, θαξκαθεπηηθώλ θαη παξαθαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, παξα-

γσγήο ελέξγεηαο θαη ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο, μελνδνρεηαθνύ

εμνπιηζκνύ).

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ πεξηζζό-

ηεξεο από 180 αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε αληίζηνηρεο

Οπθξαληθέο. ην θόξνπκ, εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο, πα-

ξέζηεζαλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσ-

ηεξηθώλ θ. Παλαγηώηεο Μίραινο, ν Πξέζβεο ηεο Διιε-

ληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Οπθξαλία θ. Γεώξγηνο Γεσξ-

γνύληδνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Διιελν-Οπθξαλη-

θνύ Δπηκειεηεξίνπ θ. Γεώξγηνο Υαζαπνδήκνο, ν Γηεπ-

ζπληήο Γηεζλώλ ρέζεσλ ηνπ .Δ.Β. θ. Ησάλλεο Πα-

ηζηαβόο.
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ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2013, ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οπθξαλίαο θ.

Β.Γηαλνπθόβηηο ζην Σνπξθκεληζηάλ, ππεγξάθε ε πκθσλία κεηαμύ ησλ δύν Υσξώλ γηα επαλέλαξμε

εηζαγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ από ην Σνπξθκεληζηάλ πξνο ηελ Οπθξαλία, ε πνζόηεηα ηνπ νπνίνπ

αλεξρόηαλ έσο ην 2006 ζε 36 δηζ. θ.κ. εηεζίσο.
Ζ ελ ιόγσ ζπκθσλία απνηειεί ζεκαληηθό βήκα ηεο

Οπθξαλίαο ζηελ πνξεία δηεξεύλεζεο ελαιιαθηηθώλ

ιύζεσλ ζηηο εηζαγσγέο ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ γηα

ηελ θάιπςε ησλ εγρώξησλ αλαγθώλ ηεο ζε ελέξγεηα.

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο, απαη-

ηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ησλ ρσξώλ δηακεηαθόκηζεο,

ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Ρσζίαο. Από ηελ πιεπξά ηνπ

Καδαρζηάλ δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ εκπόδηα,

ελώ ε Ρσζία ζεσξείηαη σο αληαγσλίζηξηα ρώξα

ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη είλαη πνιύ πηζα-

λόλ, όηη δελ ζα δώζεη ηε ζπλαίλεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ

ρσξίο θάπνηα ηζρπξά αληαιιάγκαηα.

Δκπορηθό ηζοδύγηο ηες Οσθραλίας 

θαη ηο δηκερές εκπόρηό ηες κε ηελ 

Διιάδα

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία από ηελ Κξα-

ηηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οπθξαλίαο,

ην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Υώξαο ζπλέ-

ρηζε λα είλαη ειιεηκκαηηθό γηα ην 2012 θαη

αλήιζε ζε 15,9 δηζ. δνιάξηα, δηεπξπκέλν

θαηά 12% από ην πξνεγνύκελν έηνο.

Οη εηζαγσγέο ηεο Οπθξαλίαο ην 2012

αλήιζαλ ζε 84,7 δηζ. δνι. (αύμεζε 2,5%)

θαη νη εμαγσγέο ηεο ζε 68,8 δηζ. δνι. (αύ-

μεζε 0,6%).

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Διιά-

δαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, παξαηεξείηαη ζε-

καληηθή αύμεζε ησλ Διιεληθώλ εμαγσ-

γώλ θαηά 49,2% θαη αλήιζαλ ζε 192

εθαη. δνιάξηα.

Γπζηπρώο, νη εμαγσγέο πξντόλησλ θαη

ππεξεζηώλ από ηελ Οπθξαλία πξνο ηελ

Διιάδα κεηώζεθαλ θαηά 28,2% θαη αλέξ-

ρνληαη ζε 209,2 εθαη. δνιάξηα.

.

Ζ Γηεζλήο πκκαρία γηα ηελ Πλεπκαηηθή Ηδηνθηε-

ζία ζηελ Δηδηθή Έθζεζε «301» γηα ηελ ηήξεζε θαη

πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ηδην-

θηεζίαο, πξόηεηλε ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. λα

εληάμεη θαη ηελ Οπθξαλία ζηνλ θαηάινγν πξν-

ηεξαηόηεηαο γηα ηα θξάηε πξνζηαζίαο ησλ δηθαη-

σκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ύκθσλα κε

ηελ παξνύζα έθζεζε, ζηελ Οπθξαλία θαηαγξάθε-

ηαη έλα από ηα πςειόηεξα πνζνζηά πεηξαηείαο

ζηελ Δπξώπε, όζνλ αθνξά ζε πξαγκαηηθά αληί-

γξαθα θαη δηα ηεο ςεθηαθήο νδνύ, αιιά θαη ηελ

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.

ε θαηάινγν Κξαηώλ γηα ηελ πξνζηαζία  

ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ε Οπθξαλία

εμαγσγή αληηθεηκέλσλ ςε-

θηαθήο πεηξαηείαο πξνο ηελ

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο

Υώξεο ηεο Κ.Α.Κ.

εκεηώλεηαη, όηη ζηελ Οπ-

θξαλία ιεηηνπξγεί ζεκαληη-

θόο αξηζκόο ηζηνζειίδσλ

πεηξαηηθνύ πιηθνύ από νπθξαληθνύο παξόρνπο

ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, νη νπνίεο παξά ηελ

απαγόξεπζε από ηηο Οπθξαληθέο Αξρέο

ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο αηηκώξεηεο.
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Κηλέδηθν ελδηαθέξνλ ζηελ Οδεζζό

ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ν Γήκαξ-

ρνο ηνπ Κνηόβζθ θ. Αλαηόιητ Ηβαλώθ

βξίζθεηαη ζε πξνθαηαξθηηθέο δηαπξαγ-

καηεύζεηο κε επηρεηξεκαηίεο από ηελ Κί-

λα, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα επελ-

δύζεηο ηόζν ζην Καηόβζθ όζν θαη γελη-

θόηεξα ζηελ Πεξηθέξεηα Οδεζζνύ. Αλ

θαη δελ έρνπλ ππάξμεη, πξνο ην παξόλ,

επίζεκεο αλαθνηλώζεηο, ζύκθσλα κε

αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο, πξόθεηηαη γηα

δύν θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο, ηε «Shan-

ghai Shengong Environmental», ε

νπνία θέξεηαη δηαηεζεηκέλε λα πξνρσ-

ξήζεη ζηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ δηα-

ρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην Μπηξδνύι,

θαζώο θαη γηα κηα δεύηεξε ε νπνία

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε

εξγνζηαζίνπ δάραξεο ην νπνίν, πξνο ην

παξόλ, είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο.

Ζ Οπθξαλία θαηά πεηξαηείαο 

«Αζπίδα Ωθεαλνύ»

Όπσο ελεκέξσζε ν Γεληθόο Γξακ-

καηέαο ηνπ ΝΑΣΟ, θ. Άληεξο Φνγθ Ράζ-

κνπζελ ζηα εγθαίληα ηεο πλόδνπ ησλ

Βξπμειιώλ ηνπ ΝΑΣΟ-Οπθξαλίαο, ε

Οπθξαλία πξνζρώξεζε ζηελ επηρεί-

ξεζε θαηά ηεο πεηξαηείαο κε ηελ επσ-

λπκία «Αζπίδα Ωθεαλνύ».

Τπελζπκίδνπκε, όηη ζηηο 21 έσο 22

Φεβξνπαξίνπ 2013, ν Τπνπξγόο Άκπ-

λαο ηεο Οπθξαλίαο θ. Παβιό Λέκπεληεβ

πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε

ζηελ έδξα ηνπ ΝΑΣΟ, όπνπ ζπκκεηείρε

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ΝΑ-

ΣΟ-Οπθξαλίαο θαη ηνπ Βνξεηναηιαλ-

ηηθνύ πκβνπιίνπ ζην επίπεδν Τπνπξ-

γώλ Άκπλαο. Αλακέλεηαη, όηη ην Νν-

έκβξην ηνπ 2013, ε λαπαξρίδα ησλ

Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ ηεο Οπθξαλίαο

θξεγάηα «Γθέηκαλ» θαη κία νκάδα εη-

δηθώλ δπλάκεσλ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ

επηρείξεζε ηνπ ΝΑΣΟ θαηά ηεο πεηξα-

ηείαο «Αζπίδα Ωθεαλνύ».

ΜΗΚΡΑ ΑΛΛΑ ΖΜΑΝΣΗΚΑ

ύκθσλα κε πξόζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγηθνύ

πκβνπιίνπ ηεο Απηόλνκε Γεκνθξαηία Κξηκαίαο, αλακέ-

λεηαη εληόο ηξηώλ εηώλ ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο λέ-

αο νηλνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο εηαηξείαο «Inkerman»

ζηελ Κξηκαία, ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο

κέρξη θαη 40 εθ. θηαιώλ νίλνπ εηεζίσο.

ύκθσλα κε ηνλ θ. Βαιέξητ ακόηητ, Πξόεδξν ηνπ Γ..

ηνπ Οκίινπ επηρεηξήζεσλ «Inkerman International», ηνπ

κεγαιύηεξνπ θαη πιένλ γλσζηνύ παξαγσγνύ νίλνπ ζηελ

Κξηκαία, ζύληνκα αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δεύηε-

ξεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο κνλάδαο, ε νπνία

αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία εληόο ηνπ 2016 θαη ζα

είλαη ε κεγαιύηεξε ζηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζε ζηηο ρώξεο

Κ.Α.Κ. θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Ο Πξόεδξνο ηνπ

Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.Γ. Κξηκαίαο θ Αλαηόιητ

Μνγηιηέβ πξόζζεζε όηη γηα ηνλ ηνκέα νίλνπ ηεο Κξηκαίαο

ε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ θύθινπ παξαγσγήο

νηληθώλ πξντόλησλ είλαη επίθαηξε θαη κε πξννπηηθή, ππν-

γξακκίδνληαο όηη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην ηεο Κξηκαίαο

ζα θάλεη όηη είλαη δπλαηόλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληα-

γσληζκνύ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο νη-

λνπαξαγσγήο.

Οπθξαληθά πνπιεξηθά ζηηο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο

Ζ Οπθξαλία έιαβε ζεηηθή απόθαζε γηα ηελ εμαγσγή

πνπιεξηθώλ πξντόλησλ, άγξησλ πνπιεξηθώλ, απγώλ θαη

πξντόλησλ από απγά Οπθξαληθήο παξαγσγήο ζηελ αγν-

ξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά από ηελ έλαξμε ε-

θαξκνγήο ηεο Γηάηαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νν

88/2013. Απηό αλέθεξε ην Γξαθείν Σύπνπ θηεληαηξηθήο

θαη θπηνπγεηλήο Τπεξεζίαο κε ηελ αλαθνξά ζηελ Αληη-

πξνζσπεία ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Σν γεγνλόο απηό πξόζζεζε έλαλ αθόκα θξίθν ζηηο πξνο-

πάζεηεο ηεο Οπθξαληθήο Κπβέξλεζεο πνπ θαηεπζύλνληαη

ζην «άλνηγκα» ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο ζηα Οπθξαληθά

αγξνηηθά πξντόληα. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην επό-

κελν βήκα ζηελ πνξεία εμσζηξέθεηαο ησλ Οπθξαληθώλ

επηρεηξεκαηηώλ ζηηο θαηλνύξηεο αγνξέο ζα είλαη νη πξνο-

πάζεηαο ζηε βηνκεραλία γάιαθηνο θαη θξεάησλ, πνπ

πιεξνί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.

Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο λέαο 

νηλνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ Κξηκαία
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πλεξγαζία ηεο Οπθξαλίαο κε ηελ Σεισλεηαθή  Έλσζε ηεο 

Ρσζίαο, Λεπθνξσζίαο θαη Καδαρζηάλ

λερίζεη ηε δηεξεύλεζε γηα ηελ εμεύξεζε κηαο ακνηβαίσο απνδεθηήο ιύζεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ

Σεισλεηαθή Έλσζε», ελώ ν Τπνπξγόο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. A. ιεπλέβ

ζεσξεί όηη «κηα δώλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

κπνξεί λα εμσζήζεη ηα Μέιε ηεο Σεισλεηαθήο Δπηηξνπήο ζε ιήςε «πξνιεπηηθώλ κέηξσλ».

ε ζπλέληεπμε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2013, ν Τπνπξγόο

Δμσηεξηθώλ ηεο Οπθξαλίαο, θ. Λ.Κνδάξα, ζεκείσζε όηη

«ε Οπθξαλία ζεσξεί ην ζρήκα «3+1» σο ηελ πιένλ

απνδεθηή ιύζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Σεισλεηαθή

Έλσζε ηεο Λεπθνξσζίαο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Ρσ-

ζίαο, θαζώο ζε απηό ην ζρήκα πεξηιακβάλεηαη ε δώλε

ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ Οπθξαλίαο θαη Σεισ-

λεηαθήο Έλσζεο.

Δπίζεο, ν Πξόεδξνο ηεο Οπθξαλίαο, θ. Β. Γηαλνπθόβηηο

γηα ην ίδην ζέκα δήισζε: «ε Οπθξαλία ζα πξέπεη λα ζπ-

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πεπεηζκέλε όηη ε έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνη-

λόηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ο Δπίηξνπνο Δλέξγεηαο ηεο ΔΔ θ. Γθίληεξ Όηηηλγθεξ δή-

ισζε όηη «Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαην-

νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα ηεο Οπθξαλίαο, ζα επηηξέςνπλ ζηε Υώξα

λα πξνζειθύζεη απηέο ηηο αλαγθαίεο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη λα αλαπηύμεη

εγρώξηνπο πόξνπο ελέξγεηαο».

Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ Δπίηξνπν, ε κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζα

δώζεη ηελ πξόζβαζε ηεο Οπθξαλίαο ζηε κεγάιε αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Δ.Δ., θαζώο

θαη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

«Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη έηνηκε λα ππνζηεξίμεη ελεξγά ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνκέα

ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Οπθξαλία, θαη ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύ-

καηα – κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξό-

ηεζεο θαη Αλάπηπμεο, ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα ζα ζηεξίμνπλ ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ

Οπθξαληθώλ ππνδνκώλ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ. Δπίζεο, ε έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ

Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα κε ηελ Δ.Δ. πεξηιακβάλεη ηελ από θνηλνύ δηαθνξνπνίεζε θαη

δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνύ, θαη ηελ αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Οπθξαλίαο

θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνύ, βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα.

Δπηπιένλ, ε ζηαδηαθή έληαμε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ. ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηελ ηζνξξνπία ηεο Οπθξαληθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ελώ ζα

ζπκβάιεη ζηελ καθξνπξόζεζκε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Οπθξαληθήο αγνξάο κε πξνζηηέο

ηηκέο ελέξγεηαο ζα παξέρνπλ επίζεο θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη

ηελ αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Υώξαο».

Ζ Έληαμε ηεο Οπθξαλίαο

ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα
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Ζ Δ.Δ. αληηπξνζώπεπε ην 29% ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο Οπθξαλίαο ην 2011 θαη ήηαλ ν δεύ-

ηεξνο ζεκαληηθόηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο κεηά ηε Ρσζία.

Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Ηζνδύγην

2011 2012 2011 2012 2011 2012

ΔΔ-27 21.244 23.801 15.093 14.551 6.151 9.250

Βέιγην1 635 877 392 361 243 516

Βνπιγαξία 289 246 940 641 -651 -395

Σζερία 990 1.334 980 848 10 485

Γαλία 224 266 122 116 101 149

Γεξκαλία 5.336 5.726 1.501 1.233 3.835 4.493

Δζζνλία 206 119 102 195 3 -77

Ηξιαλδία 67 49 8 8 60 41

Διιάδα 118 145 200 191 -82 -46

Ηζπαλία 347 368 913 1.565 -566 -1.197

Γαιιία 926 1.058 493 462 433 596

Ηηαιία 1.682 1.748 2.806 2.312 -1.124 -564

Κύπξνο 9 11 37 25 -29 -15

Λεηνλία 89 124 139 177 -50 -53

Ληζνπαλία 668 827 223 202 445 625

Λνπμεκβνύξγν 39 10 1 1 38 9

Οπγγαξία 1.680 1.836 964 1.205 716 631

Μάιηα 0 0 1 6 0 -6

Οιιαλδία1 1.086 1.291 674 640 411 651

Απζηξία 689 686 650 576 39 110

Πνισλία 3.346 4.124 1.956 1.977 1.390 2.147

Πνξηνγαιία 19 22 164 310 -145 -288

Ρνπκαλία 841 836 787 495 54 342

ινβελία 215 248 34 13 181 235

ινβαθία 473 448 638 577 -165 -129

Φηλιαλδία 392 408 69 47 323 360

νπεδία 394 336 47 41 347 295

Ζλ. Βαζίιεην 585 658 253 324 332 334

ύλνιν εθηόο

ΔΔ-27

Οπθξαλία / ύλνιν

1.558.924

1,4%

1.686.212

1,4%

1.721.650

0,9%

1.790.769

0,8%
-162.726

-104.557

(ζε εθαη. 

επξώ)

Οη ζεκαληηθόηεξα εμαγόκελα πξντόληα ηεο Οπθξαλίαο πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ. είλαη ηξόθηκα θαη

πνηά, πξώηεο ύιεο, κεραλήκαηα θαη νρήκαηα, ελώ νη Δπξσπατθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Οπθξαλία

απνηεινύληαη θπξίσο από κεραλήκαηα θαη νρήκαηα, ρεκηθά πξντόληα θαη άιια θαηεξγαζκέλα

πξντόληα.

Οπθξαλία - Δπξσπατθή Έλσζε: Δκπνξηθέο ζρέζεηο

Δκπόρηο αγαζώλ ηες Δσρωπαϊθής Έλωζες κε ηελ Οσθραλία έως ηο 2012
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ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ

Αλαθνίλσζε ηνπ εκπνξηθνύ ιηκέλνο ηεο Δππαηόξηαο

ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Νόκνπ «Πεξί Δκπνξηθώλ Ληκέλσλ Οπθξαλίαο», ε Γηνίθεζε ηνπ

Δκπνξηθνύ Ληκέλνο Δππαηόξηαο (Πεξηθέξεηα Κξηκαίαο) αλαθνίλσζε όηη πξνηείλεη ζε ηπρόλ ελδηα-

θεξόκελνπο ηδηώηεο επελδπηέο, ηελ θαηαζθεπή ρώξνπ κεηαθόξησζεο ζηε ιίκλε Νηνπλνπδιάβ,

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δηακεηαθνκίζεηο άκκνπ (έσο 4 εθ. ηόλνπο ην ρξόλν) θαη

γεληθώλ θνξηίσλ (έσο 500 ρηι. ηόλνπο) θαη ζα εθηεινύληαη πνξζκεηαθέο κεηαθνξέο (έσο 15 ρηι.

θνξηεγά TIR).
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ εθηηκάηαη όηη ζα

πξέπεη λα γίλνπλ εξγαζίεο εκβάζπλζεο ζπλνιηθνύ

όγθνπ 250 ρηι. θπβ. κέηξσλ, πνπ ζα θαηαλέκνληαη ζε

50 ρηι. θπβηθά εηεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα πέληε εηώλ.

Δπηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ν Δκπνξηθόο Ληκέλαο

Δππαηόξηαο θαηέρεη ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά άκκνπ,

δηαζέηνληαο κνλάδα ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή ζηελ

πεξηνρή πνπ εμνξπγλύεη ζαιαζζηλή άκκν από ην

θνίηαζκα ηεο ιίκλεο Νηνλνπδιάβ, θαηέρνληαο πεξίπνπ

ην 40% απηνύ ηνπ κέξνπο ηεο αγνξάο. Σαπηόρξνλα, ην

εηδηθό βάξνο ηνπ ιηκέλα ζηελ αγνξά θνξηνεθθόξησζεο

ζαιαζζηλνύ άκκνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 50%.

Θεσξείηαη όηη ε επέλδπζε απηή ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ

κεηαθνξηώζεσλ όρη κόλν ζηελ Δππαηόξηα, αιιά επίζεο ζηε εβαζηνύπνιε θαη ηε Γηάιηα.

ζηνηρεί ζην 65% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αε-

ξίνπ ηεο Κξηκαίαο θαηά ην ίδην έηνο, θαη εκθαλίδεηαη απμε-

κέλν ζε ζρέζε κε ην πνζνζηό θάιπςεο ηνπ 2011, ην νπνίν

αλέξρνληαλ ζε 53%. ύκθσλα κε ηελ ίδηα αλαθνίλσζε, ζην

ζύζηεκα κεηαθνξάο αεξίνπ ηεο Κξηκαίαο, ην 2012, δηνρε-

ηεύηεθαλ 1,8 δηο θπβηθά, κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή από

εμόξπμε θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πθαινθξεπίδα ηεο Μαύξεο

θαη ηεο Αδνθηθήο Θάιαζζαο λα αλέξρεηαη ζε 1, 17 δηο. θπ-

βηθά.

Ζ «Chernomorneftegaz» θηινδνμεί κέρξη ην 2014 λα θα-

ιύπηεη ην 100% ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Κξη-

καίαο, όηαλ ε εμόξπμε αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηα 2, 42 δηο.

θπβηθά.

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο Σύπνπ ηεο «Chernomorneftegaz», ην θπζηθό αέξην πνπ

ζπλνιηθά εμνξύρηεθε ην 2012 ζηελ πθαινθξεπίδα ηεο Μαύξεο θαη ηεο Αδνθηθήο Θάιαζζαο, αληη-

Κάιπςε ηνπ 65% ησλ 

αλαγθώλ ηεο 

Κξηκαίαο 

από θπζηθό αέξην ηεο 

Μαύξεο Θάιαζζαο
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Σν βηβιίν είλαη έλαο θαιόο θίινο …



ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
__________________________________________________

Μεληαία Ηιεθηροληθή Έθδοζε

ΔΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Ηδηνθηεζία:

Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι. Οδεζζνύ,

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

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

Δθδόηεο:

Ησάλλεο Πνιπρξνλόπνπινο, Πξόεδξνο

Τπεύζπλε Έθδνζεο:

Οθζάλα Ρνκαληνύθ

πληαθηηθή Δπηηξνπή:

Γεξάζηκνο-Νηθόιανο Μπνπγάο,

A΄ Αληηπξόεδξνο

Γεώξγηνο 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.

Σα ελππόγξαθα άξζξα δελ εθθξάδνπλ

ππνρξεσηηθά ηηο απόςεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ

πκβνπιίνπ 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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ΔΚΘΔΔΗ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ
Γηαθύκαλζε UAH vs Euro

10,20

10,30

10,40

10,50

10,60

10,70

1
/3

/1
3

3
/3

/1
3

5
/3

/1
3

7
/3

/1
3

9
/3

/1
3

1
1

/3
/1

3

1
3

/3
/1

3

1
5

/3
/1

3

1
7

/3
/1

3

1
9

/3
/1

3

2
1

/3
/1

3

2
3

/3
/1

3

2
5

/3
/1

3

2
7

/3
/1

3

2
9

/3
/1

3

U
A

H

NBU

Πξνζθνξά

Εήηεζε

Γηαθύκαλζε UAH vs USD
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Γηαθύκαλζε Γείθηε PFTS
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Εντός ειδυλλιακής έκτασης 18 στρεμμάτων και μέσα σε

πάρκο 120 δέντρων πωλείται ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί

του Σαρωνικού, η οποία απέχει από την πόλη 5 ½ χλμ.

Τα κτίσματα έχουν επιφάνεια 2.950 τ.μ., ενώ υπάρχει υπό-

λοιπο δόμησης 600 τ.μ.

Οι ενοικιαζόμενοι χώροι αποτελούνται από: 5 οικήματα διώ-

ροφα των 12 δωματίων έκαστο, 2 μονώροφα με 2 δωμάτια και

1 σουίτα έκαστο, 1 μονώροφο των 4 δωματίων και 8 δωμάτια.

Η μονάδα διαθέτει: δεξαμενή με πηγαδίσιο νερό, βιολογικό

καθαρισμό, Αμφιθέατρο για εκδηλώσεις, Παιδική χαρά,

Beach Self Service Restaurant-Bar, πισίνα, γήπεδα: Mini

Golf-Boccia-Tennis-Ping Pong, 2 παραλίες.

Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΞΔΝΟΓΟΥΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ

Δ ΝΗΙ ΣΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ

AGRO-2013

Γηεζλήο αγξν-βηνκεραληθή έθζεζε

22 – 25 Μαΐνπ  

Κίεβν

Odessa Tourist Festival, XI 

International Assembly of 

Tourist Business

23 – 25 Μαΐνπ  

Οδεζζόο

IBYS

Μεηαθνξέο, Σαμηδησηηθέο 

ππεξεζίεο

23 – 26 Μαΐνπ  

Κίεβν

InterTransPort

Auto - Moto - Πνδήιαηα, 

Μεηαθνξέο, Μεραλήκαηα 

θαηαζθεπήο, πκβνπιεπηηθέο, 

Τπεξεζίεο

29– 31 Μαΐνπ  

Οδεζζόο

BEST DRINK' 2013

Σξόθηκα, Πνηά

29 Μαΐνπ  

Κίεβν

mailto:huc@otenet.gr
http://www.hucc.gr/
http://www.hucc.gr/
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http://expoua.all.biz/el/expo-intertransport-285
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