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Έκθεςη Ζωγραφικήσ για την 27η Επέτειο από τη καταςτροφή 
του Τςερνόμπιλ ςτην Πρεςβεία τησ Ουκρανίασ

ηηο 26 Απξηιίνπ

2013, ζηελ Πξεζ-

βεία ηεο Οπθξαλί-

αο ζηελ Διιεληθή

Γεκνθξαηία εγ-

θαηληάζηεθε ε έθ-

ζεζε ηνπ Οπθξα-

λνύ δσγξάθνπ

Βιαδηζιάβ Γνι-

γόβ, ν νπνίνο ην

1986 έιαβε κέξνο

ζηηο εξγαζίεο δηάζσζεο ζηνΣζεξλόκπηι, θαη ηνπ Έι-

ιελα δσγξάθνπ ηξάηνπ Παπαδόπνπινπ.

ηελ εθδήισζε, ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη ηνπ Τ-

πνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,

ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπ δηπισκαηηθνύ

ζώκαηνο, ηνπ θαιιηηερληθνύ θνηλνύ, ηεο Οπθξαληθήο

Κνηλόηεηαο.

Δγθαηληάδνληαο ηελ έθζεζε ν Πξεζβεπηήο ηεο Οπ-

θξαλίαο ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θύξηνο Βνιν-

ληύκπξ θνπξώθ, ηόληζε, όηη ε θαηαζηξνθή ηνπ

Σζεξλόκπηι δελ έρεη αλαινγίεο ζε όηη αθνξά ηε κό-

ιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ επηξξνή ζηελ πγεηά

ησλ αλζξώπσλ. Ο Πξεζβεπηήο είπε επίζεο όηη ηα α-

πνηειέζκαηα ηνπ Σζεξλόκπηι θαη νη ζπλέπεηεο ηεο

ηερλνινγηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ Φνπθνπζίκα πξέπεη

ζνβαξά λα ιεθζνύλ ππόςε γηα λα απνηξαπεί ε πη-

ζαλόηεηα παξόκνησλ θαηαζηξνθώλ ζην κέιινλ. «Σα

κελύκαηα απηά πξνζπαζνύλ νη θαιιηηέρλεο ηεο ζε-

κεξηλήο έθζεζεο, λα καο ζπκίζνπλ θαη λα ππνδειώ-

ζνπλ ηελ νκνξθηά ηεο νπθξαληθήο θαη ειιεληθήο

θύζεο».
Ο επηθεθαιήο ηεο νπθξαληθήο δηπισκαηηθήο αξρήο

ραηξέηηζε ηνπο ζπκκεηάζρνληεο

ζηελ εθδήισζε θαη επρήζεθε ζηνπο

δσγξάθνπο κειινληηθέο επηηπρίεο.

mailto:huc@otenet.gr
http://www.hucc.gr/
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ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ

Όπωσ κϊθε χρόνο, ϋτςι και εφϋτοσ, η Πρεςβεύα
τησ Ουκρανύασ ςτην Ελλϊδα, ςε ςυνεργαςύα με το
Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητόριο, τύμηςαν τη μνό-
μη των πεςόντων ηρώων του Β’ Παγκόςμιου Πο-
λϋμου, τελϋςαντεσ επιμνημόςυνη δϋηςη ςτο Συμ-
μαχικό Νεκροταφεύο Π.Φαλόρου.
Ο Πρϋςβησ τησ Ουκρανύασ κ. Βολοντύμυρ Σκου-
ρώφ, κατϊ την ομιλύα του, αναφϋρθηκε ςτη ςημα-
ςύα τησ Νύκησ των Ελεύθερων Λαών και ςτον ηρω-
ιςμό του Ουκρανικού Λαού ςτην πϊλη κατϊ των
δυνϊμεων του Άξονα, και τόνιςε: «68 χρόνια πϋρα-
ςαν από την ημϋρα εκεύνη που οι Ελεύθεροι Λαού
αντιταςςόμενοι με υπερηφϊνεια και ηρωιςμό κα-
τϊ του φαςιςμού και ναζιςμού κατόρθωςαν να νι-
κόςουν. Θεματοφύλακεσ πανανθρώπινων αξιών.
Υπεραςπιςτϋσ βωμών και εςτιών. Η νικηφόροσ
εκεύνη πνοό ασ ςημαδϋψει τισ καρδιϋσ μασ και ασ
μασ χαρύςει το φωσ τησ ελπύδασ».
Την εκδόλωςη χαιρϋτιςε και ο Α΄ Αντιπρόεδροσ
του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρύου κ. Γερϊςι-
μοσ-Νικόλαοσ Μπουγϊσ, ο οπούοσ αφού αναφϋρθη-
κε ςτισ ςκληρϋσ και ηρωικϋσ μϊχεσ των δύο Λαών
κατϊ των αυτοκρατοριών τησ βαρβαρότητασ και
του ςκοταδιςμού, ςτο βαρύτατο τύμημα τησ Νύκησ
ςε νεκρούσ και υλικϋσ ζημύεσ και ςτην ανεκτύμητη
κληρονομιϊ από τη θυςύα τησ εποποιύασ αυτόσ,
κατϋληξε: «Σε εμϊσ μϋλλει πλϋον να ενςτερνις-
θούμε το ανδραγϊθημα των παππούδων και πατϋ-
ρων μασ και να ςταθούμε με προςόλωςη ςτην ις-
τορικό μνόμη και ςτο χρϋοσ για υπερϊςπιςη τησ
Ελευθερύασ και Δημοκρατύασ προςτατεύοντασ τισ
Πατρύδεσ μασ από τουσ βρυκόλακεσ του παρελθόν-
τοσ».
Την εκδόλωςη τύμηςαν με την παρουςύα τουσ
Μϋλη τησ Διπλωματικόσ Αντιπροςωπεύασ τησ
Πρεςβεύασ τησ Ουκρανύασ ςτην Ελλϊδα, εκπρόςω-
ποι τησ Ουκρανικόσ Διαςπορϊσ και Έλληνεσ επι-
χειρηματύεσ.

9 ΜΑΗΟΤ: ΖΜΔΡΑ ΝΗΚΖ,  ΖΜΔΡΑ ΜΝΖΜΖ
Η ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΟΤΚΡΑΝΙΑ & 

ΣΟ ΔΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΗΑΝ

ΣΗΝ 68Η ΔΠΔΣΔΙΟ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ Β΄ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ

Καηάζεζε ζηεθάλνπ από 

ηνλ Α΄ Αληηπξόεδξν θ. Γεξ.-Νηθ.Μπνπγά.

Ο Πξέζβεο ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Διιάδα  

θ. Β.θνπξώθ, ν Α΄ Αληηπξόεδξνο ηνπ 

Διιελν-Οπθξαληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

θ. Γεξ.-Νηθ.Μπνπγάο καδί κε Μέιε ηεο 

Γηπιωκαηηθήο Απνζηνιήο ηεο Οπθξαλίαο, 

θαηά ηελ επηκλεκόζπλε δέεζε.

Σηκή ζηνπο Πεζόληεο από ηνπο 

Νηθεηέο.
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Δπίζθεςε θ. Κ. Μίραινπ ζηελ Οπθξαλία

Με ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ κεηα-

μύ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Οπθξαλίαο θαη ζην πιαίζην ηνπ ζπγ-

ρξεκαηνδνηνύκελνπ Κνηλνηηθνύ Πξνγξάκκαηνο «Eurofresh

Fruits», ν Πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ

Διιάδνο θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο πξαγκαηνπνίεζε ηαμίδη

ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπθξαλίαο, ζην Κίεβν.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ν θ. Κ.Μίραινο, ζπλαληή-

ζεθε κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπη-

κειεηεξίνπ ηεο Οπθξαλίαο θ. Γελάληη Σζηδίθνθ, θαη ζπκθώ-

λεζαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζε εηήζηα βάζε «Δβδνκάδαο

Διιεληθνύ Δπηρεηξείλ» ζηελ Οπθξαλία, πξνθεηκέλνπ λα ελη-

ζρπζνύλ νη δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ησλ δύν ρσξώλ.

ηελ νκηιία ηνπ, ν θ. Κ.Μίραινο ηόληζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο αγνξάο ηεο Οπθξαλίαο

γηα ηελ Διιάδα θαη ππνγξάκκηζε ηηο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δύν

θηιηθώλ θξαηώλ.

Καη νη δύν πιεπξέο, ζπκθώλεζαλ, όηη νη δξάζεηο ηνπο πξέπεη λα ζηξαθνύλ ζε ζέκαηα

δηεπθόιπλζεο ηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ, κέζσ πξσηνβνπιηώλ

δηθηύσζεο, ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή ελεκέξσζε ησλ ειιήλσλ εμαγσγέσλ, ζρεηηθά κε ην

εηζαγσγηθό θαζεζηώο ηεο Οπθξαλίαο, θαζώο θαη ηε δνκή ηνπ νπθξαληθνύ ιηαλεκπνξίνπ

εηδώλ δηαηξνθήο, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ κεηαθνξάο, ζηελ αλάπηπμε πξνσζεηηθώλ

πξσηνβνπιηώλ, κε ζηόρν λα πξνβιεζεί ε πνηόηεηα θαη ε πςειή δηαηξνθηθή αμία ησλ

ειιεληθώλ ηξνθίκσλ κεηαμύ ησλ θαηαλαισηώλ.

Σέινο, ν θ. Κ.Μίραινο δήισζε: «Ωο Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, πηζηεύνπκε

όηη ηα ειιεληθά ηξόθηκα θαη ηδηαίηεξα ηα πξντόληα ηεο ειιεληθήο γεο αμίδνπλ λα απνθηήζνπλ

ηζρπξή παξνπζία ζηελ νπθξαληθή αγνξά. Δίκαζηε βέβαηνη όηη ζηνλ ηνκέα απηό ππάξρνπλ

ζήκεξα ζπνπδαίεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο, κε όθεινο γηα ακθόηεξεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο

θνηλόηεηεο».

Ζ αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ ζηξαηεγηθόο ζηόρνο  ηεο Κπβέξλεζεο

ην πιαίζην ζπλέληεπμεο Σύπνπ ζηελ Οδεζζό, ζηηο 28 Μαξηίνπ 2013, κε αληηθείκελν ηελ

εζληθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ ιηκέλσλ ηεο Οπθξαλίαο, ν Τθππνπξγόο Τπνδνκώλ ηεο

Υώξαο θ. Νηκίηξητ Νηεκηληόβηηο αλέθεξε όηη ε αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ ηεο Υώξαο απνηειεί

έλαλ από ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο ηεο Κπβέξλεζεο θαη πςειή πξνηεξαηόηεηα κε ζηόρν

ηε καθξνπξόζεζκε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οπθξαλίαο. ηνπο

επηκέξνπο ζηόρνπο αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα, πεξηιακβάλνληαη, ζύκθσλα κε ηνλ αξκόδην

Τθππνπξγό, ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ειθπζηηθόηεηαο ησλ νπθξαληθώλ

ιηκέλσλ, ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ θαη ε

πξνζέιθπζε ηδησηώλ επελδπηώλ. Οη πνζνηηθνί ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί επηθεληξώλνληαη

ζηελ αύμεζε ησλ θνξηίσλ θαηά 50 εθ. ηόλλνπο κέρξη ην 2027 (ήηνη ζπλνιηθέο

θνξηνεθθνξηώζεηο 203 εθ. ηόλλσλ ην 2027), ε πξνζέιθπζε επελδύζεσλ ύςνπο 25 δηο.

UAH (πεξίπνπ € 2,5 δηο κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ηζνηηκία) κέρξη ην 2017, θαζώο θαη ε

δεκηνπξγία άλσ ησλ 10 ρηι. ζέζεσλ εξγαζίαο.
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Έλαξμε πηήζεσλ ηεο εηαηξείαο

«Ukraine International Airlines» ζηελ Αζήλα

Σελ έλαξμε ησλ πηήζεσλ από Κίεβν πξνο Αζήλα αλαθνίλσζε ε εηαηξεία Ukraine

International Airlines (UIA) κεηά ηελ πξόζθαηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ εηαηξία Goldstar

Aviation, ε νπνία ζα ηελ αληηπξνζσπεύζεη ζηελ Διιάδα.

Οη απεπζείαο πηήζεηο μεθίλεζαλ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2013 θαη ζα εθηεινύληαη ηέζζεξηο θνξέο

ηελ εβδνκάδα (Γεπηέξα, Σεηάξηε, Παξαζθεπή, άββαην) κε αεξνζθάθε ηύπνπ Boeing 737

θαη δηαξξύζκηζε δύν θαηεγνξηώλ ζέζεσλ (Οηθνλνκηθήο θαη Business Class). Από 18 Ηνπλίνπ

2013 ζα πξνζηεζεί κία αθόκε πηήζε ηελ εβδνκάδα, θάζε Σξίηε.

Οη λέεο πηήζεηο απνηεινύλ ηε θπζηθή ζπλέρεηα ησλ ζηόρσλ ηεο εηαηξείαο γηα δηαζύλδεζε

ζηξαηεγηθώλ πόιεσλ κε ηε βάζε ηεο ζην Κίεβν θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθώλ θαη

ηνπξηζηηθώλ ηαμηδηώλ από θαη πξνο ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπθξαλίαο.

Γηα ην ειιεληθό επηβαηηθό θνηλό, νη λέεο απηέο πηήζεηο ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα άλεηε

θαη νηθνλνκηθή πξόζβαζε ζηελ Οπθξαλία, ε νπνία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηόζν

ιόγσ ησλ δεζκώλ κε ηελ Διιάδα θαη ηεο ειιεληθήο θνηλόηεηαο πνπ είλαη αθόκε ελεξγή,

όζν θαη ιόγσ ηεο αύμεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ πνπ αλνίγνληαη ζηε Υώξα. Δπη-

πξόζζεηα, ην Κίεβν, κηα κνληέξλα θαη όκνξθε πόιε, πνπ πξόζθαηα θηινμέλεζε θαη ην

Euro 2012, δελ έρεη λα δειέςεη ηίπνηα από πιεπξάο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, δηαζέηνληαο

μελνδνρεία όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, θέληξα δηαζθέδαζεο, δηαδξνκώλ θαη εθδξνκώλ

ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο.

Δμίζνπ ζεκαληηθή ζα είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο «Ukraine International Airlines» ζηε

κεηαθνξά ηνπξηζηώλ από ηελ Οπθξαλία πξνο ηελ Διιάδα κε έθδειν ην ελδηαθέξνλ ηνπο

γηα ηελ Πεινπόλλεζν, ηελ Κξήηε, ηα Γσδεθάλεζα θαη ηε Βόξεηα Διιάδα.

Ζ «UIA», πνπ γηόξηαζε ηα 20 ρξόληα επηηπρνύο ιεηηνπξγίαο ηεο ην 2012, ζπλδέεη ηελ

Οπθξαλία κε 40 πξσηεύνπζεο ζε Δπξώπε, Αζία, Αθξηθή θαη ρώξεο ηεο πξώελ νβηεηηθήο

Έλσζεο, πξνζθέξνληαο πεξηζζόηεξεο από 700 δηεζλείο θαη εζσηεξηθέο πηήζεηο

εβδνκαδηαίσο. Ζ εηαηξεία ζήκεξα πξνζθέξεη πηήζεηο θνηλνύ θσδηθνύ ζε ζπλεξγαζία κε 11

θνξπθαίνπο αεξνκεηαθνξείο θαη έρεη ζπλάςεη πεξηζζόηεξεο από 150 ζπκθσλίεο κε άιιεο

εηαηξείεο αλά ηνλ θόζκν. ηα 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη κεηαθέξεη πεξηζζόηεξνπο από

16 εθαηνκκύξηα επηβάηεο.

Καηλνύξην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ρξσκάησλ ζηελ Οδεζζό

ηηο 18 Απξηιίνπ 2013, έιαβε ρώξα ε ηειεηή εγθαηλίσλ ηνπ λένπ

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ρξσκάησλ ηνπ νκίινπ «Eskaro Group

AB» ζηελ Οδεζζό, ζηελ νπνία παξαβξέζεθαλ νη ηνπηθέο Αξρέο, ε

Πξέζβπο ηεο Φηλιαλδίαο ζηελ Οπθξαλία θα Άξηγηα Μάθθνλελ,

θαζώο θαη εθπξόζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ. Πξόθεηηαη γηα

επέλδπζε ηνπ νκίινπ «Eskaro Group AB», ν νπνίνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε νπεδία, αιιά πξαγ-

καηνπνίεζε ηελ επέλδπζε κέζσ ηεο Φηλιαλδηθήο ζπγαηξηθήο ηνπ θαη πξόθεηηαη λα παξάγεη ζηελ

Οδεζζό ρξώκαηα θαη βαθέο γηα ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αγνξά. Ο όκηινο δηαζέηεη παξνπζία

ζε έμη ρώξεο: ζηε Φηλιαλδία, Δζζνλία, Λεηνλία, Ρσζία, Λεπθνξσζία θαη ηώξα πιέσλ θαη ζηελ

Οπθξαλία. Σν λέν εξγνζηάζην, κε εηήζηα παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα 16 ρηι. ηόλλνπο ρξσκάησλ θαη

250 εξγαδνκέλνπο, πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλ-

ζξσπν θαη λα παξάγεη απνθιεηζηηθά ρξώκαηα κε βάζε ην λεξό θαη κόλν κε νξγαληθέο ύιεο, ελώ

όια ηα πδάηηλα απόβιεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα ππόθεηληαη ζε βηνινγηθό θαζαξηζκό ώζηε λα κελ

βιάπηεηαη ην πεξηβάιινλ.

ύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ε επέλδπζε αλήιζε ζηα 8 εθ. επξώ.
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ξεηώληεο Δπξώπεο θ. Handa Bozatli ππέγξαςαλ Πξσ-

ηόθνιιν πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Οπ-

θξαλίαο θαη ηεο πλέιεπζεο Πεξηθεξεηώλ ηεο Δπξώπεο.

ύκθσλα κε ην Πξσηόθνιιν, πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξ-

γεζεί έλα θνκβηθό ζεκείν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαιύ-

ηεξσλ επξσπατθώλ πξαθηηθώλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Οπ-

θξαλίαο. Αξκόδηα γηα ηε δεκηνπξγία (επεμεξγαζία) ησλ

πξνηάζεσλ ζα είλαη κηα θνηλή νκάδα εξγαζίαο από εθ-

πξνζώπνπο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Οπθξαλίαο, ησλ Δπ-

ξσπατθώλ Κνηλσληθώλ Οξγαλώζεσλ θαη άιισλ ζεζ-

κηθώλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο

Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηώλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπη-

ηξνπήο.

«Ζ Κπβέξλεζε πινπνηεί ηελ θαιύηεξε πξαθηηθή ησλ

Υσξώλ – Μειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε ζηξαηε-

γηθή αλάπηπμε ηεο Οπθξαλίαο. Απηή είλαη ε βάζε γηα ηελ

ελαξκόληζε ζηα επξσπατθά πξόηππα ηεο δεκόζηαο δηνί-

θεζεο, ηεο πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο,

ηεο ηερλνινγίαο, ηεο βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ ππε-

ξεζηώλ ηνπ ηαηξηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνκέα. Καηά

ζπλέπεηα, απηό επεξεάδεη ζεηηθά ην επελδπηηθό θιίκα,

ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηηο δηα-

πεξηθεξεηαθέο ζπλδέζεηο», δήισζε Αιέμαλδξνο Βηι-

θνύι.

Σν Πξσηόθνιιν ππεγξάθε ζην πιαίζην ηεο Γηάζθεςεο

ηεο πλέιεπζεο ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Δπξώπεο ζηελ

πόιε Γληπξνπεηξόβζθ, γηα πξώηε θνξά ζηελ Οπθξαλία,

θαη επηβεβαηώλεη ηελ ελεξγή δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία

θαη ην επξσπατθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκβάζπλζε ησλ

ζρέζεσλ κε ηελ Οπθξαλία.
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Αγξνηηθόο ηνκέαο ηεο 

Οπθξαλίαο ιεηηνπξγεί ζύκθσλα 

κε ηα Δπξσπατθά πξόηππα

«ηνλ νηθνλνκηθό ηνκέα ε Οπ-

θξαλία έρεη ιάβεη όια ηα απαξαί-

ηεηα κέηξα γηα ηελ ππνγξαθή

ζπκθσλίαο ζύλδεζεο κε ηελ

Δπξσπατθή Έλσζε». Απηό ηόληζε

ζε ζπλέληεπμή ηνπ ν Κπβεξλε-

ηηθόο Δθπξόζσπνο γηα ηελ Δπξσ-

πατθή Οινθιήξσζε θ. Βαιέξηη

Πηαηλίηζθη, ν νπνίνο πξνζέζεζε

όηη: «Ο Οπθξαληθόο αγξνηηθόο ην-

κέαο, ζήκεξα, έρεη ζεκαληηθή

παξνπζία ζηελ επξσπατθή αγνξά,

ζηηο εμαγσγέο ειηειαίνπ, δεκεηξη-

αθώλ, κειηνύ, ςαξηώλ».

Απηό απνδεηθλύεη, όηη νη Δπξσ-

πατθέο θαηλνηνκίεο θαη πξνδηαγξα-

θέο, γηα ηνλ αγξνηηθό ηνκέα εθαξ-

κόδνληαη ζηελ πξάμε θαη Οπθξα-

λνί θαηαλαισηέο επσθεινύληαη

από απηό, γηαηί ν θαηαζθεπαζηήο

εξγάδεηαη ζύκθσλα κε ηα επξσ-

πατθά πξόηππα».

πκθσλία εμαγνξάο ηεο 

«LUKOIL – Γηπιηζηήξην 

Οδεζζνύ»

ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ

Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηεο

«LUKOIL – Γηπιηζηήξην Οδεζ-

ζνύ» θ. Αιεμέτ Μπίκπηθ, ν όκηινο

«VETEK» («Αλαηνιηθνεπξσπατθή

Δηαηξεία Καπζίκσλ θαη Δλέξγεη-

αο») θαη ε Α.Δ. «LUKOIL – Γηπιη-

ζηήξην Οδεζζνύ» ππέγξαςαλ

πκθσλία πεξί εμαγνξάο ηνπ

99,6% ησλ κεηνρώλ ηεο ηειεπηαί-

αο. ύκθσλα κε ηελ ίδηα πεγή, ε

πκθσλία αλακέλεηαη λα νξηζηηθν-

πνηεζεί κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ

2013. πλαθώο ζεκεηώλεηαη όηη ε

«LUKOIL» απνθάζηζε ηελ πώιε-

ζε ηνπ Γηπιηζηεξίνπ ηεο Οδεζζνύ

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ζρεδίνπ

αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθηύνπ εηαη-

ξεηώλ επεμεξγαζίαο πεηξειαίνπ

ζην εμσηεξηθό.

Τπνγξαθή Πξσηνθόιινπ πλεξγαζίαο κεηαμύ 

ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Οπθξαλίαο θαη ηε 

πλέιεπζε ησλ Πεξηθεξεηώλ ηεο Δπξώπεο

ηηο 25 Απξηιίνπ 2013, ν Αλα-

πιεξσηήο Αληηπξόεδξνο Πξσζ-

ππνπξγόο ηεο Οπθξαλίαο θ. Οιε-

μάλδξ Βηιθνύι, ν Γεληθόο Γξακ-

καηέαο ηεο πλέιεπζεο ησλ Πεξη-

θεξεηώλ ηεο Δπξώπεο θ. Pascal

Horhen θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπη-

ηξνπήο ηεο πλέιεπζεο Πεξηθε-
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Επενδυτικό Φόρουμ «Odessа FDI 2013»

structure», ςτο οπούο ςυμμετεύχαν ςχεδόν 280 εκπρόςωποι του ιδιωτικού και δη-
μοςύου τομϋα, μεταξύ των οπούων οι εκπρόςωποι ςτρατηγικών επενδυτών και επεν-
δυτικών ταμεύων, ςυμβουλευτικών επιχειρόςεων, του Διπλωματικού και Προξενικού
Σώματοσ ςτην Ουκρανύα και των Αρχών τησ Χώρασ.
Κεντρικόσ ςτόχοσ διεξαγωγόσ του Φόρουμ όταν η ενύςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ
ςτη ςυνεργαςύα των υφιςτϊμενων και κυρύωσ των μελλοντικών δυνητικών επενδυτών
με τισ Περιφερειακϋσ Αρχϋσ και η διευκόλυνςη τησ ςυνεργαςύασ των τελευταύων με την
επιχειρηματικό κοινότητα, ώςτε να ενιςχυθεύ περαιτϋρω η προςϋλκυςη νϋων ιδιωτι-
κών κεφαλαύων ςτην Περιφϋρεια Οδηςςού.
Κατϊ την τελετό ϋναρξησ του Φόρουμ, ο Περιφερειϊρχησ Οδηςςού κ. Εντουϊρντ Ματ-
βιώτςιούκ ανϋφερε ότι η Περιφϋρεια Οδηςςού διαθϋτει το ςύνολο των αναγκαύων ςτοι-
χεύων που απαιτούνται για να εύναι ςυμφϋρουςα μια νϋα επϋνδυςη, ςημειώνοντασ ότι,
ςύμφωνα με τισ εκτιμόςεισ του περιοδικού «Forbes», η Περιφϋρεια Οδηςςού εύναι η
πιο ελκυςτικό περιφϋρεια ςτην Ουκρανύα από την ϊποψη προςϋλκυςησ νϋων επενδύ-
ςεων. Σημαντικού παρϊγοντεσ που ςυνηγορούν προσ αυτό εύναι, μεταξύ ϊλλων, η γεω-
γραφικό τησ θϋςη ςτη διαςταύρωςη ςημαντικών οδικών δικτύων, το ιςχυρό ςύμ-
πλεγμα λιμϋνων που διαθϋτει, η μεγϊλη γεωγραφικό ϋκταςό τησ και ιδιαύτερα η ανεπ-
τυγμϋνη αγροτικό οικονομύα τησ.
Τα βαςικϊ θϋματα του Φόρουμ όταν η προςϋλκυςη επενδύςεων, οι δυνατότητεσ χρη-
ματοδότηςησ επενδυτικών ςχεδύων, οι υποδομϋσ ενϋργειασ, η ανϊπτυξη βιομηχανικών
πϊρκων και οι νϋεσ ευκαιρύεσ αξιοπούηςησ των λιμενικών υποδομών.

Στισ 12 Απριλίου 2013, έλαβε χώρα ςτο
ξενοδοχείο «Bristol» τησ Οδηςςού, η τελετή
έναρξησ του διήμερου Διεθνούσ Επενδυτικού
Φόρουμ «Odessа FDI forum 2013, Focus: infra-

Αύξηςη παραγωγήσ ηλιακήσ ενέργειασ ςτην Κριμαία
ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηεο Αλεμάξηεηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξηκαί-

αο γηα ηα θαύζηκα, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θαηλνηνκηθή πνιηηηθή, ην 2012 ε παξαγσγή ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο από ειηαθνύο ζηαζκνύο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Κξηκαία απμήζεθε ζρεδόλ 30%, ζηνη-

ρείν πνπ, κεηαμύ άιισλ, επέηξεςε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο εμάξηεζεο

ηεο Κξηκαίαο από αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηελ

(ινηπή) επεηξσηηθή Οπθξαλία. Σαπηόρξνλα, ζύκθσλα κε ηηο ίδηεο αλαθνη-

λώζεηο, ην κεξίδην ηεο ηνπηθά παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο

πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε, αλήιζε ην 2012 ζε 19,5%, ελώ θαηά ηα

πξνεγνύκελα έηε ν ίδηνο δείθηεο αλέξρνληαλ από 10% έσο 15%. Ζ ελ

ιόγσ ζεκαληηθή αύμεζε ηεο επηηνπίσο παξαγόκελεο ειηαθήο ελέξγεηαο

απνδίδεηαη, πξσηίζησο, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο λέσλ θσην-

βνιηατθώλ ζηαζκώλ. Ζ ζπλνιηθή ηζρύο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Α.Γ. ηεο Κξηκαίαο ειηαθώλ

πάξθσλ αλέξρεηαη, ζήκεξα, ζε 230 MW. εκεηώλεηαη, ηέινο, όηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ειηαθήο

θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο ην 2012 αλήιζε ζε 350 εθ. KW/ώξα, πνπ αληηζηνηρεί ζε αύμεζε θαηά

πεξίπνπ 5 θνξέο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν πεξπζηλό δείθηε.

http://www.google.gr/imgres?q=%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83&start=227&um=1&hl=el&biw=1280&bih=820&tbm=isch&tbnid=0XcykQE2nnZ9pM:&imgrefurl=http://affiliate-green-living.prositeslab.com/uk/21/types-of-alternative-energy/&docid=f9JqyC2_9dLMdM&imgurl=http://affiliate-green-living.prositeslab.com/uk/files/2010/10/solar_energy.jpg&w=842&h=864&ei=5dqMUbCZMKz20gW0-4HwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=141&vpy=180&dur=3968&hovh=227&hovw=222&tx=155&ty=103&page=8&tbnh=130&tbnw=127&ndsp=37&ved=1t:429,r:28,s:200,i:88
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ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
__________________________________________________

Μεληαία Ηιεθηξνληθή Έθδνζε

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΄ Αληηπρόεδρος

Γεώξγηνο Υαζαπνδήκνο, 

Γεληθός Γρακκαηέας

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε αλαδεκοζίεσζε, ε

αλαπαραγφγή (οιηθή, κερηθή, περηιεπηη-

θή, θαηά παράθραζε ή δηαζθεσή απόδο-

ζες) ηοσ περηετοκέλοσ ηοσ περηοδηθού κε

οποηολδήποηε ηρόπο (κεταληθό, ειε-

θηροληθό, θφηοησπηθό, ετογραθήζεφς ή

άιιο), τφρίς προεγούκελε γραπηή άδεηα

ηοσ εθδόηε.

Σα ελσπόγραθα άρζρα δελ εθθράδοσλ

σποτρεφηηθά ηης απόυεης ηοσ Γηοηθεηηθού

σκβοσιίοσ ηοσ Δπηκειεηερίοσ.

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΔΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ   

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Ησάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ

Πρόεδρος

Γεξάζηκνο-Νηθόιανο  ΜΠΟΤΓΑ

Α΄ Αληηπρόεδρος

Πέηξνο ΑΡΒΑΝΗΣΖ

Β΄ Αληηπρόεδρος

Παλαγηώηεο ΓΑΡΑΚΛΖ

Γ΄ Αληηπρόεδρος

Γεώξγηνο ΥΑΑΠΟΓΖΜΟ 

Γεληθός Γρακκαηέας

Γεκήηξηνο ΕΔΓΓΗΝΖ

Αλαπιερφηής Γεληθός Γρακκαηέας

Αληώληνο ΒΑΚΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ

Οηθολοκηθός Δπόπηες

Μέιε:

Υαξάιακπνο ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ

Αιέμαλδξνο ΚΟΡΩΝΑΚΖ

Νηθόιανο ΜΑΤΡΗΚΟ

Μαξία ΝΔΟΦΤΣΟΤ

ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΔΗΔ
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Γηαθύκαλζε UAH vs Euro
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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.

ΔΚΘΔΔΗ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ

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, Σαμηδηωηηθέο 

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
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http://www.hucc.gr/
http://www.hucc.gr/
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http://expoua.all.biz/el/expo-intertransport-285
http://expoua.all.biz/el/expo-best-drink-2013-26947
http://expoua.all.biz/el/expo-best-drink-2013-26947

