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Μια νέα προσπάθεια ξεκινάει...
Το Επιµελητήριό µας εγκαινιάζει την έκδοση ενός νέου ενηµερωτικού δελτίου, που θα κυκλοφορήσει

µε ηλεκτρονική µορφή και στο οποίο θα δηµοσιεύονται νέα και οικονοµικές κυρίως ειδήσεις από την

Ουκρανία και την Ελλάδα, καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις επιχειρήσεων των δύο Κρατών που

επιθυµούν αµοιβαία συνεργασία. Πιστεύουµε, ότι µε τον τρόπον αυτό, βοηθάµε στην επιχειρηµατική

δραστηριότητα και συµβάλλουµε στην οικονοµική συνεργασία των δύο Κρατών.

Είµαστε στη διάθεση του Έλληνα ή Ουκρανού επιχειρηµατία που αναζητάει τη σχετική πληροφόρηση.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ

Στο πλαίσιο της πρώτης επίσηµης

επίσκεψης του Προέδρου της Ουκρανίας

στην Ελληνική ∆ηµοκρατία, στις 7 Οκτω-
βρίου 2011 στο Εµπορικό και Βιοµη-

χανικό Επιµελητήριο Αθηνών πραγµατο-
ποιήθηκε Ελληνο-Ουκρανικό επιχειρη-
µατικό φόρουµ µε θέµα «∆υνατότητες
επιχειρηµατικής συνεργασίας µε την

Ουκρανία». Την συνάντηση αυτή τίµη-

σαν µε την παρουσία τους ο Πρόεδρος

της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κάρο-
λου Παπούλια και ο Προέδρος της

Ουκρανίας κ. Βίκτωρ Γιανουκόβιτς. 
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος της

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Κ. Πα-
πούλιας ανέφερε ιδιαίτερα τις περαι-
τέρω δυνατότητες που παρουσιάζονται

για την Ελλάδα στον τοµέα τουρισµού, 

καθώς και σηµείωσε ότι, «πολλές ελλη-
νικές επιχειρήσεις µε εµπειρία από τη

διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων

είναι έτοιµες να συνδράµουν την Ουκρα-
νία για την κορυφαία διοργάνωση του

Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος Ποδο-
σφαίρου το 2012. Όσον αφορά τις Ελλη-
νο-Ουκρανικές εµπορικές συναλλαγές,  
η αξία των υπενδεδυµένων ελληνικών

κεφαλαίων στην Ουκρανία είναι της τα-

ξης των 700 εκατ. δολαρίων, ενώ

υπάρχει σηµαντική ελληνική παρουσία

από 4 ελληνικές τράπεζες στην Ου-
κρανική αγορά και τοποθέτηση ελλη-
νικών κεφαλαίων σε επιχειρηµατικές

δραστηριότητες όπως η υαλουργία, οι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα δοµικά
υλικά και η ναυτιλία».
Ο Ουκρανός Πρόεδρος κ. Β.Γιανου-

κόβιτς επιβεβαίωσε την προθυµία και

το ενδιαφέρον της Ουκρανίας για την

ανάπτυξη του τοµέα ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας, καθώς επίσης αναφέρ-
θηκε στα δυο µεγάλα έργα – αιολικό και
φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κριµαία, ση-

µειώνοντας ότι µε την τεχνογνωσία που

χρησιµοποιείται, η Ουκρανία είναι έτοιµη
για την κατασκευή ενός σταθµού πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην

Ελλάδα. Πολλές προοπτικές συνεργα-

σίας µεταξύ των δύο Χωρών υπάρχουν

επίσης στον τοµέα της ναυτιλίας,  
κατασκευών, δοµικών υλικών, των φάρ-
µακων,  ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευ-

σης, περιβάλλοντος, υψηλής τεχνολο-
γίας, µεταφορών, στον τοµέα παραγω-
γής και εξαγωγής των αγροτικών προ-
ϊόντων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, των
πηγών ανανεώσιµης ενέργειας, ακινή-

των κ.α. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του

Ε.Β.Ε.Α. κ. Κ.Μίχαλος παρουσίασε

στους υψηλούς καλεσµένους τα στοιχεία

που υποδεικνύουν την αύξηση των εµ-

πορικών συναλλαγών µεταξύ Ελλάδας

και Ουκρανίας, που σηµειώθηκε την

περασµένη χρονιά και που συνεχίζεται

δυναµικά και φέτος. 
Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011, οι

Επιχειρηµατικό φόρουµ στο Ε.Β.Ε.Α. επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του Ουκρανού

Προέδρου κ. Βίκτορ Γιανουκόβιτς στην Ελλάδα

ελληνικές εξαγωγές προς την Ουκρανία

αυξήθηκαν κατά 17,7% σε σύγκριση µε
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 

φθάνοντας σε αξία των 32,5 εκατ. ευρώ. 
Αύξηση κατά 6% σηµείωσαν και οι

εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 104,5 
εκατ. ευρώ. «Σηµαντική είναι και η

ελληνική επενδυτική παρουσία στην

Ουκρανία. Στην αγορά της χώρας δρα-
στηριοποιούνται 45 ελληνικές εταιρείες, 
ενώ το σύνολο των ελληνικών άµεσων

επενδύσεων στην Ουκρανία ανήλθε σε

328 εκατ. ευρώ το 2010», σηµείωσε ο κ

Κ.Μιχαλος. 
Στις οµιλίες που ακολούθησαν, έγινε

παρουσίαση της οικονοµίας και της

αγοράς της Ουκρανίας και των δυνατο-
τήτων για περαιτέρω ανάπτυξη της διµε-

ρούς συνεργασίας.   
Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν

επιχειρηµατικές επαφές των Ελλήνων

επιχειρηµατιών µε τα µέλη της Ουκρα-
νικής αποστολής, δηλαδή µε τους Εκ-

προσώπους των επιχειρήσεων της Ου-
κρανίας που δραστηριοποιούνται κυρί-
ως στους τοµείς του τουρισµού, της
κατασκευής και επισκευής πλοίων, των

τροφίµων, της παροχής συµβου-
λευτικών υπηρεσιών κλπ.    
Όπως δήλωσαν τα στελέχη των

επιχειρήσεων που παραβρέθηκαν, η
συνάντηση αυτή σίγουρα θα επιφέρει

περαιτέρω ανάπτυξη των οικονοµικών

σχέσεων των δύο χωρών στα επόµενα

χρόνια ενώ για τις ελληνικές επιχει-
ρήσεις δηµιουργείται µια σηµαντική προ-
οπτική σε µια ολοένα και πιο αναπτυσ-

σόµενη αγορά 46 εκατοµµυρίων κατανα-
λωτών.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Στο Ελληνο-Ουκρανικό επιχειρηµατικό
φόρουµ ουσιαστικό παρόν έδωσε και το

Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο µε

επικεφαλή τον Γενικό Γραµµατέα του κ. 

Γεώργιο Χασαποδήµο στις 7 Οκτωβρίου
2011. Συνολικά πάνω από 30 εταιρείες
και επιχειρήσεις βρέθηκαν στον χώρο µε

πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου µας, 
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους

των κατασκευών, της ναυτιλίας, του του-
ρισµού, των τροφίµων, της παραγωγής
λιπασµάτων, υγείας κ.α. Οι εταιρείες
αυτές, κατά την διάρκεια του φόρουµ, εί-
χαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή µε

αντιπροσώπους αντίστοιχων επιχειρη-
µατικών σχηµάτων από την Ουκρανία. 

Κατά τη διάρκεια του φόρουµ, πραγ-
µατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του

Γενικού Γραµµατεα του Ελληνο-Ουκρα-

νικού Επιµελητηρίου κ Γ. Χασαποδήµο µε
τον Αντιπρόεδρο του Εµπορικού & Βιοµη-
χανικού Επιµελητηρίου της Ουκρανίας κ. 
Βαλέρι Μπίλυι. Κατά τη συνάντηση τους, 

συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν την

περαιτέρω συνεργασία των δύο Επιµελη-
τηρίων και υποστήριξη των µελών τους. 
Στη συνέχεια ο κ Γ. Χασαποδήµος είχε

ολιγόλεπτη συνάντηση µε τον κ. Ανατόλι

Ντενυσένκο, Αντιπρόεδρο του Εµπορικού
& Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Οδησ-
σού όπου επιβεβαιώθηκε η στενή µέχρι

σήµερα συνεργασία µεταξύ των Επιµελη-
τηρίων. 

Τέλος κατά την συνέντευξη που

παραχώρησε Γενικός Γραµµατέας του

Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητήριου σε

ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι ICTV, 
επισήµανε τις θετικές προοπτικές

συνεργασίας των δύο χωρών, ιδιαίτερα
στον τοµέα της ναυτιλίας. Εξέφρασε

επίσης την προσδοκία του ότι η

επιχειρηµατική αυτή συνάντηση θα είναι η

απαρχή µιας ραγδαίας ανάπτυξης των

επιχειρηµατικών σχέσεων των δύο

Χωρών.

Το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο
στο ελληνο-ουκρανικό επιχειρηµατικό φόρουµ

Ο Γενικός Γραµµατέας του Ελληνο-Ουκρανικού

Επιµελητηρίου κ. Γ. Χασαποδήµος

ΕΟΡΤΗ 20ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Για ακόµη µια χρονιά, σε µια λαµπρή
τελετή στον χώρο της Αίγλης στο

Ζάππειο Μέγαρο στις 22 Σεπτεµβρίου
2011, ο Πρέσβης της Ουκρανίας κ. 

Βολοδύµυρ Σκουρώφ υποδέχτηκε πλή-
θος καλεσµένων µε αφορµή την 20η

Επέτειο της ανακήρυξης της Ανεξαρ-
τησίας της Ουκρανίας.  
Το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο

εκπροσωπήθηκε από τα Μέλη του

∆ιοικητικού Συµβουλίου κ Π. Αρβανίτη
(Β’ Αντιπρόεδρο) και κ. Γ. Χασαποδήµο
(Γενικό Γραµµατέα). 
Κατά την διάρκεια της δεξίωσης

δόθηκε η ευκαιρία στα παραπάνω µέλη

να συναντηθούν µε την ηγεσία της

Ουκρανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και

να ανταλλάξουν απόψεις για περαιτέρω

συνεργασία και άλλα τρέχοντα ζητή-

µατα.

Την Παρασκευή, 2 Σεπτεµβρίου, στο
προαύλιο χώρο του Ιδρύµατος «ΜΑΡΙΑ

ΤΣΑΚΟΥ» – ∆ιεθνούς Κέντρου Ναυτικής
Έρευνας & Παράδοσης της νήσου Χίου, 
πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση για την

παρουσίαση του βιβλίου «ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΤΩΝ ΜΑΥΡΟΓΟΡ∆ΑΤΩΝ (ΜΑΥΡΟ-

ΚΟΡ∆ΑΤΩΝ) ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑ-
ΤΟΡΙΑ», που έχει συγγράψει ο Ουκρα-
νός ιστορικός κ. Βαλέρι Τοµάζοβ. 
Το βιβλίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις

«Άλφα Πι» της Χίου, µε τη χορηγία του

Προέδρου του Ελληνο-Ουκρανικού Επι-
µελητηρίου κ. Ιωάννη Πολυχρονόπου-
λου.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα

της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην

Ελληνική ∆ηµοκρατία. Το βιβλίο αυτό, 
είναι το τρίτο στη σειρά που εκδίδεται

από το Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο
µε ιστορικές αναφορές και γεγονότα, 

που αφορούν οικογένειες της Χίου, οι
οποίες µεγαλούργησαν την περίοδο του

18ου και στο πρώτο µισό του 19ου
αιώνα σε πολλές πόλεις της πρώην

Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπως η Μαρι-

ούπολη, το Νικολάεφ, η Οδησσός, 
Ροστόφ-Ντον, η Ταγκανρόγκ.
Μέχρι σήµερα έχουν κυκλοφορήσει, 

εκτός του προαναφερθέντος βιβλίου, το
«Θεόδωρος Παύλος Ροδοκανάκης» του

Κώστα Γ.Αυγητίδη (2004) και το «Το Γέ-

νος των Πετροκόκκινων» της κας Λίλια

Μπελοούσοβα (2007).
Οι εκδόσεις αυτές εντάσσονται στην

προσπάθεια του Ελληνο-Ουκρανικού

Επιµελητηρίου µαζί µε τους φίλους του, 
Χιώτες εφοπλιστές, Παναγιώτη Τσάκο, 
Σίµο Παληό, Νίκο Μαυριδόγλου, να
αναµοχλεύσουν «τα έργα και τις

ηµέρες» των Χιωτών επιχειρηµατιών, οι

οποίοι µε την εργατικότητα και την

ευστροφία τους πλούτισαν την ιστορία

της εποχής τους.   
Στο έργο αυτό του ∆ιδάκτορα ιστορίας

κ. Βαλέρι Τοµάζοβ, ανώτερο επι-

στηµονικό συνεργάτη, προϊστάµενο του
Τµήµατος γενεαλογικών και εραλδικών

ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορίας της

Ουκρανίας της Εθνικής Ακαδηµίας

Επιστηµών της Ουκρανίας, διαφωτίζεται

ο βίος και η πολιτεία των εκπροσώπων

του γνωστού και ισχυρού γένους

Μαυρογορδάτων που έδρασαν στους

κόλπους της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. 

Ορισµένοι από αυτούς ήταν πρίγκιπες, 
υψηλοί αξιωµατούχοι και διπλωµάτες

και ευεργέτες στις περιοχές της

Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας. 
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από

κ. Μιχάλη Βαρλά, Ιστορικό – Υπεύθυνο

του Τµήµατος Γενεαλογίας του Ιδρύµα-
τος Μείζονος Ελληνισµού. Τους εκλεκ-
τούς καλεσµένους χαιρέτησαν ο Πρὀ-

εδρος του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελη-
τηρίου κ. Ι.Πολυχρονόπουλος, η Α΄ Σύµ-
βουλος της Πρεσβείας της Ουκρανίας

στην Ελληνική ∆ηµοκρατία κα Άννα Τι-
σένκο, και ο Πρόεδρος του Εφορευτικού

Συµβουλίου της Βιβλιοθήκης Χίου «Κο-
ραής» κ. Παύλος Καλογεράκης, ενώ ο

συντονιστής της παρουσίασης ήταν κ. 

Σταύρος Μιχαηλίδης, Υποναύαρχος Λ.Σ., 
∆ιευθυντής του Ιδρύµατος «ΜΑΡΙΑ
ΤΣΑΚΟΥ». 
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν εκ-

πρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Χίου, 
επίσηµοι εκπρόσωποι Φορέων του νη-
σιού, βουλευτές, επιχειρηµατίες, στρα-
τιωτικοί,  δηµοσιογράφοι και πλήθος κό-
σµου.   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΑΥΡΟΓΟΡ∆ΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ»

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ουκρανικού Επιµελητηρίου κ. 

Ι. Πολυχρονόπουλος (κέντρο) περιστοιχιζόµενος από

τον κ. Β. Τοµάζοβ (αριστερά) και τον ∆ιευθυντή του

Ιδρύµατος «Μαρία Τσάκου» κ. Σ. Μιχαηλίδης κατά την

παρουσίαση του βιβλίου



ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Προτεραιότητα στον αγροτικό

τοµέα

Από τις µέχρι σήµερα ενδείξεις, η
Ουκρανία καταλαµβάνει, για το έτος

2011, την 4η θέση στην παγκόσµια

παραγωγή µήλων και την 5η 6η θέση

στην παραγωγή πάστας ντοµάτας.
Αυτά δήλωσε, στο συνέδριο του

Αµερικάνικου Εµπορικού Επιµελητηρίου

στην Ουκρανία, ο Υπουργός Αγροτικής

Πολιτικής και Τροφίµων κ. Μ.Πρυ-
σιαζνιούκ και πρόσθεσε: «Προτε-
ραιότητα για κάθε χώρα πρέπει να είναι

η εξασφάλιση των τροφίµων. Με τον

τρόπο αυτόν ελαχιστοποιείται η

εισαγωγική εξάρτηση, επιτυχαίνονται

καλύτερες τιµές και εξασφαλίζεται η

κοινωνική ηρεµία. Το πρόγραµµα των

οικονοµικών µεταρρυθµίσεων του Προέ-
δρου κ. Β.Γιανουκόβιτς έχει προτεραιό-

τητα το αγροτικό τοµέα και παρ’ όλο
που µέχρι σήµερα δεν έχει επιτύχει τα

αναµενόµενα είµαστε σίγουροι ότι οι

προσπάθειες θα ευοδωθούν ακριβώς

γιατί οι δυνατότητές του τοµέα αυτόν

στην Ουκρανία είναι µεγάλες». 

Εντολή για νέο Φορολογικό

Κώδικα

Όπως ανακοινώθηκε από το Γραφείο

Τύπου του Ουκρανού Προέδρου, ο κ. 
Βίκτορ Γιανουκόβιτς έδωσε εντολή προς

την Κυβέρνηση να προωθήσει άµεσα

την επεξεργασία αναθεώρησης του

Φορολογικού Κώδικα, έτσι ώστε το νέο
νοµοσχέδιο υποβληθεί εντός µηνός στο

Κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψή-

φιση.
Πιστεύεται ότι µε το νέο νοµοθέτηµα θα

αποφευχθούν αδικαιολόγητες απώλειες

στον προϋπολογισµό του 2012 και θα
να εξασφαλιστούν δικαιώµατα και έν-

νοµα συµφέροντα.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ:                    

Πιο κοντά σε οικονοµικές και

εµπορικές συνεργασίες

«Η Ουκρανία είναι έτοιµη για εποι-

κοδοµητική οικονοµική κι εµπορική συ-
νεργασία µε την Ιαπωνία». Αυτά δή-
λωσε ο Υφυπουργός Οικονοµικής Ανά-
πτυξης κ.Βολοντύµυρ Παβλενκο µετά το
πέρας της Τρίτης Συνεδρίασης του Συν-

τονιστικού Συµβουλίου για την Οικονο-
µική Συνεργασία µε την Ιαπωνία.
Ο κ. Υφυπουργός, αφού αναφέρθηκε

στο ρόλο της Ιαπωνίας στην παγκόσµια

οικονοµική σκηνή επισήµανε τον κυρί-

αρχο ρόλο της στην εφαρµογή οικονοµι-
κών προγραµµάτων και µεταρυθµίσε-

Αυξήσεις στα γαλακτοκοµικά

προϊόντα

10 – 15% αναµένεται αν αυξηθούν

οι τιµές των γαλακτοκοµικών προ-
ϊόντων, όπως δήλωσε πρόσφατα

ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Γαλα-
κτοκοµικών Επιχειρήσεων κ.Va-

dim Chagarovsky.

Χωρίς δασµούς εισαγωγής τα

αυτοκίνητα

Μετά το 18ο γύρο διαπραγµατεύ-

σεων για τη δηµιουργία Ελεύθερης

Ζώνης Εµπορίου, ο εκπρόσωπος

της Ουκρανικής Κυβέρνησης σε

θέµατα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω-
σης κ.Βαλέρι Πιατνίτσκι δήλωσε

ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να ακυ-
ρώσει τους δασµούς εισαγωγής

για τα αυτοκίνητα.

Απαγόρευση διαφήµισης καπνού

Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο µε ψή-
φους 332 επί συνόλου 370 παρόν-

των βουλευτών ενέκρινε νόµο µε

τον οποίο απαγορεύεται διαφή-

µιση, χορηγία και προώθηση των

προϊόντων καπνού στην Ουκρανία

στην τηλεόραση και στο ραδιόφω-

νο.

Στην 31η θέση η Ουκρανία

Μετά από έρευνα που διενεργή-
θηκε µεταξύ των 116 αντιπροσώ-

πων πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
οι οποίες προτίθενται να επιλέ-

ξουν κάποια χώρα για έναρξη

νέας επιχειρησιακής δραστηριό-

τητας,  η Ουκρανία κατέλαβε την

31η θέση ανάµεσα από 44 ανα-
πτυσσόµενες χώρες. Σύµφωνα µε

την έρευνα, τις πρώτες θέσεις

καταλαµβάνουν η Κίνα, η Ινδία, η

Βραζιλία και η Ρωσία.

Ακύρωση δασµών εξαγωγής

σιτηρών

Η ηγεσία του Υπουργείου Αγρο-

τικής Πολιτικής και Τροφίµων δή-
λωσε ότι προτίθεται να άρει

σύντοµα τους δασµούς που έχει

επιβάλει από 1ης Ιουλίου 2011 
στην εξαγωγή σιτηρών, συµβάλ-

λοντας µε τον τρόπο αυτόν στην

ουσιαστική αύξηση των εξαγω-

γών. Σηµειώνεται ότι κατά την

περίοδο Ιούλιος 2011 – Ιούλιος

2012 η µικτή συλλογή των σιτη-

ρών στην Ουκρανία θα υπερβεί

τους 50 εκατ. τόνους, ενώ η ετή-

σια εσωτερική κατανάλωση υπο-
λογίζεται στα 26,7 εκατ. τόνους. 

ων που αποσκοπούν στην προστασία

του περιβάλλοντος και στην εφαρµογή

νέων τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέρ-
γειας µε τη χρήση εναλλακτικών πηγών

ενέργειας, που αποτελούν πολιτική και

οικονοµική προτεραιότητα της Ουκρα-
νικής Κυβέρνησης».
Σηµειώνεται ότι η Ουκρανία, ενδια-

φέρεται άµεσα να επιτύχει συµφωνίες µε

την Ιαπωνία για έργα στους τοµείς της

µηχανικής, των οδικών υποδοµών

µεταφοράς, καθώς και στην ανάπτυξη

νέων σχεδίων στον τοµέα της γεωργίας. 

70 εκατοµµύρια ευρώ για
ενεργειακή απόδοση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να

διαθέσει 70 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία, 
µέχρι το 2015, προκειµένου να στηρίξει
το πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης

και εξοικονόµησης ενέργειας της Χώ-
ρας.

Σύµφωνα µε το Interfax Ουκρανίας, τα
κεφάλαια θα διατεθούν σε τρεις δόσεις

(η πρώτη δόση των 31 εκατ. ευρώ έχει

ήδη εγκριθεί, ενώ οι επόµενες δύο

δόσεις των 16 εκατ. ευρώ θα ακο-

λουθήσουν), ενώ παράλληλα θα διατε-
θεί και ένα ποσόν των 7 εκατ. ευρώ για

τεχνική βοήθεια.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να

επισηµανθεί ότι για τον ίδιο σκοπό, το
2011, πρόκειται να διατεθούν από Ουκ-
ρανικής πλευράς (κρατικός προϋπο-
λογισµός, τοπικοί προϋπολογισµοί και
άλλες πηγές) το ποσόν 27.97 δισεκα-

τοµµυρίων UAH. 
Τα κεφάλαια, πρόκειται να διατεθούν

για τη χρηµατοδότηση των µέσων για

την ενεργειακή απόδοση, που θεωρείται
ύψιστης προτεραιότητας.

Μείωση µέσου όρου µισθών κατά

2%  τον Αύγουστο στην

Ουκρανία

Τον Αύγουστο ο µέσος όρος των

µισθών µειώθηκε κατά 2% ή 55 UAH 
συγκρινόµενος µε τον Ιούλιο στα 2,695 
UAH (251,76 Ευρώ) τον µήνα όπως

ανακοίνωσε η Κρατική Στατιστική

Υπηρεσία.

Ο υψηλότερος µέσος µισθός κατά-
γράφεται στην πόλη του Κιέβου µε

4,056 UAH τον µήνα ενώ ο χαµη-
λότερος µέσος όρος καταγράφεται στην

πόλη Τερνοπίλ όπου είναι 1,925 UAH.

To 2010 η Κρατική Στατιστική Υπη-
ρεσία ξεκίνησε να εφαρµόζει µία συν-
δυαστική µέθοδο για την συλλογή

πληροφοριών σχετικά µε το εργατικό

κόστος στην αγορά. Όλες οι εταιρείες µε

προσωπικό άνω των 50 ατόµων

ερευνούνται ενώ επιλεκτικά οι εταιρείες

που απασχολούν 10 - 49 άτοµα

προσωπικό. Η δειγµατοληψία για

εταιρείες κάτω των 10 ατόµων δεν

γίνεται κάθε µήνα. 

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

∆άνειο 175 εκατ. ευρώ για τη
βελτίωση δικτύων ηλεκτρικού

ρεύµατος

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(ΕΤΕπ) ανακοίνωσε δάνειο ύψους 175 
εκατ. ευρώ προς την Ουκρανία. Τα κε-
φάλαια θα χρησιµοποιηθούν για τη

βελτίωση των συνδέσεων των γραµµών

παροχής ρεύµατος µεταξύ των ανατο-
λικών και νοτίων περιοχών της χώρας. 
Σύµφωνα µε τον Αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ

κ. Αντόν Ρόπα, το έργο αυτό θα

συµβάλει στην «καλύτερη χρήση των

ουκρανικών εγκαταστάσεων παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας». Τα µέσα

αυτά θα χρησιµοποιηθούν επίσης για τη

µείωση των απωλειών ενέργειας και τη

βελτίωση της ασφάλειας παροχής

ηλεκτρικής ενέργειας.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται και

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγ-
κρότησης και Ανάπτυξης.

Μεσοπρόθεσµα, µε τη χρηµατο-
δότηση αυτή, η Ουκρανία θα είναι σε θέ-
ση να εναρµονίσει τη λειτουργία των

εθνικών δικτύων ηλεκτρικού ρεύµατος

µε το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς

ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, θα είναι δυνατή η µείωση του

µεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που

παράγεται από άνθρακα ή φυσικό αέριο, 
και κατά συνέπεια, θα υπάρχει µείωση

των εκποµπών CO2. 
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Νέο νοµοσχέδιο προβλέπει

φορολογικές απαλλαγές για την

κατασκευή διαθέσιµων κατοικιών

Φορολογικές απαλλαγές που σχετι-
ζονται µε εργασίες κατασκευής και συ-

ναρµολόγησης, χρησιµοποιώντας κον-
δύλια του προϋπολογισµού, θα εκτοξεύ-
σουν την κατασκευή κατοικιών στην

Ουκρανία, σύµφωνα µε προτεινόµενο

νοµοσχέδιο.

Αυτό διαφαίνεται από το σχέδιο νόµο

στις τροποποιήσεις του Φορολογικού

κώδικα της Ουκρανίας σε ορισµένα

θέµατα φορολόγησης των εργασιών

κατασκευής και συναρµολόγησης, το
οποίο κατατέθηκε στην Βουλή στις 22 
Σεπτεµβρίου από τον Αντιπρόεδρο της

Κοινοβουλευτικής επιτροπής για την

κατασκευή, τον προγραµµατισµό πόλε-

ων και στέγασης, καθώς και οικονοµικής
ωφέλειας και περιφερειακής πολιτικής κ.  
Γιούρι Σερµπίν

Το σχέδιο προβλέπει φορολογικές

απαλλαγές για εταιρίες που εκτελούν τις

αναφερθέντες κατασκευές συµπεριλαµ-
βανοµένων των πελατών, τους κατά-
σκευαστές και τους εργολάβους. 

«Σήµερα φορολογική υποχρέωση για

εργασίες κατασκευής και συναρµο-

λόγησης εφαρµόζονται πριν τα χρήµατα

των πελατών µπουν στους λογαριασ-
µούς των κατασκευαστών και µεγάλα

αποθέµατα αποσύρονται, γεγονός που

επιβραδύνει την κατασκευή.

Η τιµή των διαθέσιµων κατοικιών θα

µειωθεί επίσης από την εισαγωγή µιας

µεθόδου για τον υπολογισµό του ΦΠΑ.»
δήλωσε ο κ. Σερµπίν.

Σύµφωνα µε το σχέδιο, οι φορο-
λογικές απαλλαγές θα ισχύουν όταν ένα

έργο ή µέρος αυτού συµπεριλαµβάνεται

σε ένα κρατικό πρόγραµµα κατασκευής

διαθέσιµων κατοικιών ή κατοικιών που

κτίζονται µε κονδύλια του προϋπο-
λογισµού. 

Η άρνηση υιοθέτησης της

Χειµερινής Ώρας στην Ουκρανία

δηµιουργεί προβλήµατα στις αγορές

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Ουκρανικού Χρηµατιστη-

ρίου κ. Όλεχ Τκατσένκο κατά την διάρ-
κεια των συνεδριάσεων του 14ου διεθ-
νούς φόρουµ κεφαλαιαγορών στην Αλά-
στρα δήλωσε ότι η άρνηση της αλλαγής

της χειµερινής ώρας θα προκαλέσει

χειροτέρευση των υπηρεσιών στις

συναλλαγές στα ουκρανικά χρηµα-
τιστήρια.  
Ο κ. Ο. Τκατσένκο εξήγεισε ότι η

απόφαση της Βουλής να αρνηθεί την

αλλαγή στην χειµερινή ώρα θα οδηγήσει

σε πτώση των συναλλαγών στα Ουκρα-
νικά χρηµατιστήρια λόγω της αύξησης

του κενού µεταξύ των συναλλαγών στις

αγορές των Ηνωµένων Πολιτειών. «Κα-
ταλαβαίνουµε ότι ξανά η Ουκρανική αγο-

ρά θα ολοκληρώνει τις εργασίες της την

στιγµή που θα ξεκινά η αµερικάνικη».
Ο κ. Τκατσένκο επισήµανε ότι τώρα η

Ουκρανική αγορά έχει µια ώρα (από
16:30 έως 17:30) κατά την οποία οι

χρήστες µπορούν να αντιδράσουν στο

άνοιγµα των Αµερικάνικών αγορών.     
Επίσης στάθηκε στην πρωτοβουλία

από κοινού µε ρυθµιστές και την Εθνική

Τράπεζα να σκεφτούν την πιθανότητα

επέκτασης της περιόδου συναλλαγών.

Μέλη των αγορών σηµείωσαν ότι η

απόφαση της Βουλής µπορεί να δη-
µιουργήσει επιπλέον προβλήµατα αφού

τόσο το λειτουργικό σύστηµα αλλά και

κάποια λογισµικά είναι προκαθορισ-

µένα να θέτουν το ρολόι τους µια ώρα

πίσω την τελευταία Κυριακή του Οκτωβ-
ρίου. 

«Η Ουκρανία πρέπει να αναπτύξει
πρωτοβουλίες για την στήριξη του

τραπεζικού τοµέα»

Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός

Κοινωνικής Πολιτικής Σεργίι Τιγκίπκο (πηγή

Ukrinform)

Η Ουκρανία χρειάζεται νέες πρωτο-
βουλίες για την στήριξη του τραπεζικού

κλάδου δήλωσε ο Αναπληρωτής Πρωθ-
υπουργός και Υπουργός Κοινωνικής

Πολιτικής κ. Σεργίι Τιγκίπκο κατά την δι-
άρκεια επίσκεψη του στην Ουάσιγκτον

για τις ετήσιες εργασίες του ∆ιεθνούς

Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγ-
κόσµιας Τράπεζας. 
Ο κ. Σ.Τιγκίπκο πρόσθεσε ότι εάν η

κρίση ξεκινήσει θα υπάρχει πίεση στο

νόµισµα και το γρύβνια, και οι τράπεζες

θα υποστούν µεγάλες πιέσεις. Μεγάλη
προσοχή συνέχισε ότι πρέπει να δοθεί

στο γεγονός ότι η Ευρώπη αναγνω-
ρίζεται ως µία από τις πιο επικίνδυνες

περιοχές και αυτό µπορεί να έχει

συνέπειες στην Ουκρανία. «Εάν η κρίση
επεκταθεί στην Ευρώπη ορισµένες Ευ-
ρωπαϊκές τράπεζες θα θελήσουν να

αποσύρουν τα κεφάλαια τους ή γενικά

να κλείσουν τα καταστήµατα τους στην

Ουκρανία. Αυτό θα δηµιουργήσει επι-
πλέον πρόβληµα». 
Σύµφωνα µε τον κ. Σ.Τιγκίπκο η στη-

ριξη του τραπεζικού τοµέα, η σταθερο-

ποίηση του προϋπολογισµού και η βελ-
τίωση των συνθηκών για τους επενδυ-
τές είναι οι τρείς κύριες τάσεις για τις

οποίες η Ουκρανία θα πρέπει να κατευ-
θύνει τις προσπάθειές της στις παρού-

σες συνθήκες οικονοµικής αστάθειας. 
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15η ∆ιεθνής εµπορική έκθεση

βιοµηχανίας πετρελαίου και φυσικού

αερίου

Στο Κίεβο και πιο συγκεκριµένα στο

∆ιεθνές Εµπορικό Κέντρο θα διορ-

γανωθεί από 1 έως 3 Νοεµβρίου 2011 η
15η ∆ιεθνής εµπορική έκθεση της

βιοµηχανίας πετρελαίου και φυσικού αέ-
ριο. Πρόκειται για µια από τις σηµαν-
τικότερες συναντήσεις του κλάδου στην

οποία πέρυσι είχαν συµµετάσχει 109 
εγχώριες επιχειρήσεις και 510 
επιχειρήσεις από ολόκληρο τον κόσµο.      

Η έκθεση έχει σαν σηµαντικότερα ζη-
τήµατα:
• Νέες τεχνολογίες γεωτρήσεων
• Υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου

• Εκµετάλλευση, λειτουργία και συντή-
ρηση αγωγών και τερµατικών βαλβίδων

• Μεταφορά φυσικού αερίου και πετρε-
λαίου

• Εξοπλισµός για την βιοµηχανία πετρε-
λαίου και αερίου

• Πετροχηµικά και προϊόντα διυλιστη-
ρίου πετρελαίου και αερίου

• Οικολογικά συστήµατα ελέγχου

• Εκπαίδευση προσωπικού σύµφωνα

µε τα διεθνή πρότυπα

Κατά την διάρκεια της έκθεση θα πρα-
γµατοποιηθεί στις 2 & 3 Νοεµβρίου
συνέδριο “Ουκρανικό Πετρέλαιο και

Αέριο”.

10η ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση
«Power & Energy»

Από τις 1έως 3 Νοεµβρίου στο Κίεβο θα
διοργανωθεί η 10η ∆ιεθνής έκθεση

“Power & Energy”. Η έκθεση θα λάβει

χώρα στο ∆ιεθνές Εµπορικό Κέντρο. 

Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση

θεµάτων που αφορούν την παραγωγή

την µετάδοση και διανοµή της ενέργειας, 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τεχ-
νολογίες για την εξοικονόµηση ενέρ-

γειας. Πιο συγκεκριµένα η έκθεση χωρί-
ζεται σε 4 θεµατικές ενότητες:
• Εναλλακτικές πηγές ενέργειας

• Αιολική µηχανική
• Μηχανική Ηλιακής ενέργειας

• Βιοαέριο
• Γεωθερµία
• Ενεργειακή απόδοση

• Παραδοσιακή ενεργειακή µηχανική

• Συστήµατα ασφαλείας

• Εξοπλισµός ελέγχου & διάγνω-
-σης

• Υψηλής και χαµηλής τάσης

ηλεκτρικών εξοπλισµών

• Προστασία προσωπικού

• Μονωτικά υλικά

• Προγράµµατα επενδύσεων και χρηµα-
τοδότησης

• Περιβαλλοντολογικά και Νοµικά θέµα-

τα ενεργειακής µηχανικής

• Χρήση πράσινου τιµολογίου

• Συνθήκη του Κιότο.

AVTODOR 2011

Στον εκθεσιακό χώρο ACCO στο

Κίεβο από 15 έως 17 Νοεµβρίου

διοργανώνεται η 9η “AVTODOR 2011. 
Η έκθεση αυτή είναι διεθνής και έχει σαν

αντικείµενο τον σχεδιασµό και την

εκµετάλλευση οδικών αρτηριών και

γεφυρών. Η έκθεση χωρίζεται στις

παρακάτω ενότητες:
• Κατασκευή διόρθωση και συντήρηση

δρόµων και γεφυρών

• Μηχανήµατα και µέσα σήµαν-
σης, επισκευής και συντήρησης

δρόµων

• Ανυψωτικά µηχανήµατα

• Κατόπτευσης & σχεδιασµός

δρόµων

• Κατασκευή και ειδική µεταφορά

• Μέσα οργάνωσης και ρύθµισης

κυκλοφοριακής κίνησης

• Πληροφορικά & ελεγκτικά συ-
στήµατα

• Σήµατα και φωτισµός

• Ασφάλεια
• Συστήµατα ελέγχου ταχύτητας

• Συστήµατα ελέγχου επιφάνειας

δρόµου

• Στάθµευση
• ∆ιόδια

• Συστήµατα επίβλεψης

• Φράχτες

• Οικοδοµικά υλικά και εξαρτήµατα

• Χηµικά κατασκευών

• Ασφαλτόστρωση

• Βενζινάδικα
• Λεωφορείο
• Leasing

• Εξειδικευµένα µέσα

Η έκθεση κατά την περυσινή χρονιά

προσέλκυσε 107 εκθέτες και 1500 επι-

σκέπτες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
__________________________________________________

Μηνιαία Ηλεκτρονική Έκδοση

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ιδιοκτησία:
Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο

Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού,
185 31 Πειραιάς

τηλ: +30 2104119340, φαξ: +30 2104119341

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

Εκδότης:
Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος

Υπεύθυνη Έκδοσης:
Οκσάνα Ροµανιούκ

Συντακτική Επιτροπή:
Γεράσιµος-Νικόλαος Μπουγάς,

A΄ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Χασαποδήµος, 
Γενικός Γραµµατέας

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η

αναπαραγωγή (ολική, µερική, περιληπτι-

κή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδο-

σης) του περιεχοµένου του περιοδικού

µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικό, ηλε-

κτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή

άλλο), χωρίς προηγούµενη γραπτή

άδεια του εκδότη.

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν

υποχρεωτικά τις απόψεις του ∆ιοικητι-

κού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ιωάννης ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

Γεράσιµος-Νικόλαος ΜΠΟΥΓΑΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος

Πέτρος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Β΄ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης ∆ΑΡΑΚΛΗΣ

Γ΄ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος ΧΑΣΑΠΟ∆ΗΜΟΣ

Γενικός Γραµµατέας

∆ηµήτριος ΖΕΓΓΙΝΗΣ

Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας

Αντώνιος ΒΑΚΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονοµικός Επόπτης

Μέλη:

Χαράλαµπος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αλέξανδρος ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ

Νικόλαος ΜΑΥΡΙΚΟΣ

Μαρία ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ελληνο-Ουκρανικό Επιµελητήριο είναι ο Επίσηµος Εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Ουκρανικού Εκθεσιακού Οργανισµού ACCO INTERNATIONAL, 
που εδρεύει στο Κίεβο. Ο Εκθεσιακός Οργανισµός ACCO INTERNATIONAL, είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς Οργανισµούς

διοργάνωσης επιχειρηµατικών εκθέσεων στην Ουκρανία. Ιδρύθηκε το 1992, και µε τη δράση του έχει υπερβεί τις προσδοκίες ακόµη και των πιο
απαιτητικών πελατών του. Το όνοµα ACCO INTERNATIONAL, συνδέεται διεθνώς µε την εντέλεια, την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια. 
Ταυτόχρονα, είναι καινοτόµος και διατηρεί υψηλότατη ποιότητα εξυπηρέτησης στις διοργανωµένες έκθεσης του. Μέχρι σήµερα, ο Οργανισµός

αυτός, έχει διοργανώσει πάνω από 210 εκθέσεις σε διαφορετικούς κλάδους της βιοµηχανίας, τεχνολογίας και επιστήµης. Σας προτείνουµε να
συµµετάσχετε στις παρακάτω εµπορικές εκθέσεις, που θα πραγµατοποιηθούν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο Κίεβο το Νοέµβριο
2011. Αν σκοπεύετε να συµµετάσχετε, παρακαλώ ελάτε σε επικοινωνία µαζί µας για να σας βοηθήσουµε στις διαδικασίες.
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