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Δπίζεο δελ πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο θαη ε αιιαγή ζηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα πνπ έ-

ιαβε ρψξα ην 2012.

Ζ Οπθξαλία, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε πιεζπζκφ 46 εθαη., καο πξνζ-

θαιεί γηα επελδχζεηο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αλαθνξά ζηελ εηήζηα έθζεζε «Doing

Business 2013» ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ην 2013 ζηελ νπνία ε Οπθξαλία βειηίσζε ηε ζέζε

ηεο θαηά 15 ζέζεηο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 137ε παγθνζκίσο (ε Διιάδα είλαη ζηελ 78ε).

Θέκα θαηάηαμεο

Θέζε 

2013

Θέζε 

2012

Δθθίλεζε Δπηρείξεζεο 50 116

χλδεζε κε Γίθηπν Ζιεθηξηζκνχ 183 182

Δγγξαθή Ηδηνθηεζίαο 149 168

Γηαζπλνξηαθφ Δκπφξην 145 144

Πησρεπηηθή Γηαδηθαζία 157 158

Πιεξσκή Φφξσλ 165 183

Πξνζηαζία Δπέλδπζεο 117 114

Ζ παξαπάλσ επίδνζε κφλν ηπραία δελ είλαη

αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη κηα εληαηηθή

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ επελδπηηθνχ πιαη-

ζίνπ ηεο Υψξαο. Απηφ επεηεχρζε ράξε ζηελ α-

πινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ έ-

λαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ν

ρξφλνο γηα ηελ δηάζεζε ζθξαγίδαο, ε κείσζε

ησλ δηαδηθαζηψλ νη αξρηθνί έιεγρνη θ.α. Απηφ

είρε ζαλ απνηέιεζκα ε Υψξα πιένλ λα θαηά-

ηάζζεηαη ζηελ 50ε ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ

ηνκέα ηεο «έλαξμεο επηρείξεζεο» φηαλ πξηλ έλα

ρξφλν ήηαλ ζηελ 116ε. Γηα λα ππάξρεη κέηξν

ζχγθξηζεο αλαθέξεηαη φηη ε Διιάδα είλαη ζηελ

146ε ζέζε.
Πεγή: Παγθόζκηα Σξάπεδα

Σελ ίδηα ζηηγκή ην ΓΝΣ έρεη εμάξεη ηελ Οπ-

θξαλία γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη θάλεη απφ ηελ

επνρή ηεο θξίζεο, ην 2009, φπνπ ε αλάπηπμε

ήηαλ ζην -14.8% θαη ν πιεζσξηζκφο ζην

15,9%, ελψ ζήκεξα ε αλάπηπμε είλαη πιένλ

ζην 1% θαη ν πιεζσξηζκφο ζην 0,7%.

Βέβαηα, ηα πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηεο Υψξαο

είλαη κεγάια. Ο Πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο θ. Β.

Γηαλνπθφβηηο έρεη ζέζεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν

ηεο Κπβέξλεζεο ηε βειηίσζε ηεο θαηάηαμεο

ηεο Οπθξαλίαο ζηελ πξψηε 100αδα κέρξη ην

2014. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζρεδηάδεηαη

άκεζα πξνο πινπνίεζε ε πηνζέηεζε ηνπ Δπ-

ξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ε ε-

ιεθηξνληθή ζχζηαζε κηα λέαο επηρείξεζεο.

Γηαδηθαζίεο Δθθίλεζεο 

Δπηρείξεζεο Ζκέξεο Κόζηνο

Πιεξσκή Παξαβφινπ χζηαζεο 

ζηελ ηξάπεδα
1 Ολνκαζηηθφ

Δγγξαθή ζην Γξαθείν Δγγξαθψλ 5 170 UAH

Δγγξαθή ζηελ Κξαηηθή ηαηηζηηθή 

Δπηηξνπή
1 25.94 UAH

Δγγξαθή ΦΠΑ ζηελ Κξαηηθή 

Φνξνινγηθή Αξρή 
10 17 UAH

Πξνεηνηκαζία θξαγίδαο 2 190-250 UAH

Άλνηγκα Μφληκνπ Σξαπεδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ
1

Σηκνιφγην 

Σξαπέδεο

Δηδνπνίεζε Σνπηθνχ 

Φνξνινγηθνχ ψκαηνο 

Δπηζεσξεηψλ γηα ην άλνηγκα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ Λνγαξηαζκνχ

2 Γσξεάλ

Πεγή: Παγθφζκηα Σξάπεδα

mailto:huc@otenet.gr
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ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ην Τπνπξγείν Δηζνδεκάησλ θαη Φφξσλ

ζα δεκηνπξγεζεί Δπελδπηηθφ πκβνχιην κε

ζθνπφ ηελ ζχζθημε ησλ εκπνξηθψλ ζρέ-

ζεσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε απεπζείαο δηαιφ-

γνπ κεηαμχ Οπθξαλψλ θαη μέλσλ επελδπ-

ηψλ. Όπσο αλέθεξε ν Τπνπξγφο θ. Οιε-

μάλδξ Κιπκέλθν «ζα είκαζηε γηα πάληα αμη-

φπηζηνη ζπλέηαηξνη ηφζν γηα ηνπο Οπθξα-

λνχο φζν γηα ηνπο μέλνπο επηρεηξεκαηίεο. Ζ

εκπηζηνζχλε γηα ηνπο επελδπηέο είλαη θνη-

λσληθφ θεθάιαην, ην νπνίν πξέπεη λα κεηα-

ηξαπεί ζε καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο

ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Ζ εκπηζηνζχλε απηή

βαζίδεηαη ζην δηάινγν, ζηε ζπλερή επηθνη-

λσλία, ζηελ θνηλή ζπλεξγαζία ζε δηάθνξα

ζέκαηα θαη ζηνπο θαλνληζκνχο δεκηνπξγίαο

ζεηηθνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο».

Σν θαηλνχξην πκβνχιην, ζα απνηειείηαη

απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο έκπεηξνπο π-

παιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ, εθπξνζψπνπο

επηρεηξεκαηηθψλ ελψζεσλ, δηαρεηξηζηψλ

πνιιψλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ,

κε Δπηθεθαιή ηνλ ίδην ηνλ Τπνπξγφ Δηζν-

δεκάησλ θαη Φφξσλ.

Γάλεην από ην Γηεζλέο       

Ννκηζκαηηθό Σακείν

Γάλεην χςνπο πεξίπνπ 15 δηζ. δνιαξίσλ

επηζπκεί λα ιάβεη ε Οπθξαλία απφ ην Γηεζ-

λέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ζχκθσλα κε

δήισζε ηνπ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγνχ

θ. . Αξκπνχδνθ.

Σν ΓΝΣ ζηακάηεζε λα ρνξεγεί δάλεηα ζηελ

Οπθξαλία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2011, φηαλ ε

Οπθξαληθή Κπβέξλεζε αξλήζεθε λα απμήζεη

ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα λνηθνθπξηά

γηα λα απνθχγεη πξφθιεζε θνηλσληθψλ α-

λαηαξαρψλ.

θαη ησλ Δθπξνζψπσλ ηνπ ΓΝΣ, νη νπνίνη

ήηαλ ζηε Υψξα απφ ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ έσο

ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2013.

Σν ΓΝΣ ππνζηεξίδεη πσο νη θξαηηθέο ελη-

ζρχζεηο ζην θπζηθφ αέξην θαη ηε ζέξκαλζε

επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ

θαη ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ, νχησο ψζηε

λα κεησζεί ην έιιεηκκα ζε έλα δηαρεηξίζηκν

επίπεδν.

ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ
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Η  ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – προτεραιότητα

για την Ουκρανία

νξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ επ’ επθαηξία ηεο Ζκέξαο Δζληθήο Δλφηεηαο θαη Διεπζεξίαο ηεο

Οπθξαλίαο θ. Β.Γηαλνπθφβηηο θαη ζπλέρηζε: «Ζ Δπξσπατθή θαηεχζπλζε απνηειεί ηελ επηιν-

γή ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, ησλ πςειψλ θνηλσληθψλ πξνηχ-

πσλ. Σαπηφρξνλα, φκσο, ε εγγχεζε ζηαζεξφηεηαο θαη ε αλάπηπμε ηεο Υψξαο βαζίδνληαη

ζηα ζεκέιηα ησλ θαιψλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, κε ηηο νπνίεο καο ζπλ-

δέεη ηζρπξνπνηεκέλε πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο».

«Ζ έληαμε ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Δπξσπατθψλ

Λαψλ είλαη κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Οπθξαλίαο», δήισζε ν

Πξφεδξνο ηεο Οπθξαλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ -

Σν δήηεκα ησλ ηη-

κψλ ελέξγεηαο ζα

είλαη ζην επίθεληξν

ησλ ζπλνκηιηψλ γηα

ην λέν δάλεην κεηα-

μχ ηεο Κπβέξλεζεο

http://invest.ukrproject.gov.ua/index.php?id=820


Δπέλδπζε  ηεο εηαηξείαο «Royal Caribbean»
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χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Α΄ Αληηπξφεδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Γηνίθεζεο ε-

βαζηνχπνιεο θ. εξγθέτ αβελθψβ, ε γλσζηή εηαηξεία θξνπαδηέξαο «Royal

Caribbean» είλαη έηνηκε λα επελδχζεη ην πνζφ ησλ 300 εθ. δνιαξίσλ κε ζθνπφ ηελ

θαηαζθεπή επηβαηηθνχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ πξνζέγγηζεο θξνπαδηεξφπινησλ ζηε ε-

βαζηνχπνιε. ηελ ίδηα αλαθνίλσζε αλα-

θέξεηαη φηη ε «Royal Caribbean» ελδηα-

θέξεηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ

αθξσηεξίνπ Υξνπζηάιλητ ηεο εβαζηνχπν-

ιεο, ζεσξψληαο ζεκαληηθέο ηηο πξννπηηθέο

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο ζηελ

πεξηνρή.

υμθωνία για ηην εξόπυξη ζχιζηολιθικού θυζικού αεπίου

πκθσλία γηα ηελ εμφξπμε ζρηζηνιηζη-

θνχ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή Υάξ-

θνβ θαη Νηνλέηζθ ππέγξαςαλ ε Οπθξα-

ληθή εηαηξεία «Nadra Juzivska» θαη ε

εηαηξεία «Royal Dutch Shell» ζηηο 24 Ηα-

λνπαξίνπ 2013 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δη-

εζλνχο νηθνλνκηθνχ θφξνπκ ηνπ Νηαβφο

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ζηηο 23 έσο

27 Ηαλνπαξίνπ, θαη ζην νπνίν παξεπξέ-

ζεθαλ κεηαμχ άιισλ ν Πξφεδξνο ηεο

Οπθξαλίαο θ. Βίθησξ Γηαλνπθφβηηο, ν

Πξσζππνπξγφο ηεο Οιιαλδίαο θ. Μάξθ

Ρηνχηε, ζηελ ρψξα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ε

εηαηξεία «Shell».

Ζ ζπκθσλία απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή

γηα ηελ Οπθξαλία, θαη ζεκαηνδνηεί επελ-

δχζεηο, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ζηελ

Οπθξαλία ηελ εγρψξηα εμφξπμε αεξίνπ,

ηελ αχμεζε αξηζκνχ λέσλ ζέζεσλ εξγα-

ζίαο θαη βειηίσζε ηεο εζληθήο νηθνλν-

κίαο.

.

Απηή είλαη ε κεγαιχηεξε επέλδπζε μέλεο

εηαηξίαο ζηελ Οπθξαλία θαη ζα απνηειέζεη έλα

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ απεμάξηεζή ηεο απφ

ηελ δαπαλεξή εηζαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ

ηελ ξσζηθή εηαηξεία «Gazprom», θαζψο θαη

γηα ηελ αλαλέσζε ηεο πξνζπάζεηαο αλά-

πηπμεο ησλ ζρηζηνιηζηθψλ θνηηαζκάησλ θπζη-

θνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε.

Παξφκνηα ζπκθσλία κε άιια αληίζηνηρα

θνηηάζκαηα ησλ πεξηνρψλ Λβηβ θαη Ηβάλν-

Φξαλθίβζθ αλακέλεηαη λα ππνγξαθηεί κε ηελ

πνιπεζληθή εηαηξεία ελέξγεηαο «Chevron».

Σα πάζεο θύζεωο Δκβάζκαηα πξνο ην Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην 

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

0172 1020 0051 0205 5798 309 Σξάπεδαο Πεηξαηώο.

http://www.google.gr/imgres?q=%C2%ABRoyal+Caribbean%C2%BB+%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83&hl=el&tbo=d&biw=1280&bih=824&tbm=isch&tbnid=3cnME35QTiQgrM:&imgrefurl=http://www.seafarersjournal.com/seanews/kompaniya-royal-caribbean-namerena-uvelichit-chislo-zaxodov-kruiznyx-lajnerov-v-porty-kryma.html&docid=WlKLxrNY6AKLzM&imgurl=http://www.seafarersjournal.com/wp-content/uploads/2012/07/logo-royal-caribbean-cruises.jpg&w=690&h=392&ei=VQIeUciBN-O-0QXMs4HQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=155&vpy=425&dur=2359&hovh=169&hovw=298&tx=120&ty=85&sig=104029171726488342938&page=3&tbnh=127&tbnw=224&start=69&ndsp=42&ved=1t:429,r:77,s:0,i:312
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Γεκηνπξγία επηηξνπήο ειέγρνπ 

εξγαζηώλ θαηαζθεπήο δξόκωλ

Ο Τπνπξγφο Τπνδνκψλ θ. Βνινληχκπξ

Κνδάθ δήισζε φηη «ζχληνκα ζηελ Οπ-

θξαλία πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα

επηηξνπή ειέγρνπ νινθιεξσκέλσλ νδη-

θψλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ» θαη επη-

ζήκαλε φηη «ε κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα

ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ έρεη ήδε αξρίζεη

θαη φηη πξφθεηηαη άκεζα λα πξνσζεζνχλ

πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην λνκνζεηή-

καηα, κε ηα νπνία ζα ζηαζεξνπνηεζνχλ νη

αιιαγέο».

Δπέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο μέλωλ 

επελδπηώλ ζηελ Οπθξαλία

Οη επηρεηξήζεηο κε μέλεο επελδχζεηο έλ-

ηνλα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο

ζηελ Οπθξαλία. χκθσλα κε πιεξν-

θνξία ηνπ Τπνπξγείνπ Δηζνδεκάησλ θαη

Φφξσλ, γηα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, απφ

ην 2011 έσο 2013, ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ

πσιεζέλησλ πξντφλησλ απηψλ ησλ επη-

ρεηξήζεσλ απμήζεθε θαηά ην 4% (απφ

838, 6 δηζ. UAH έσο 870,3 δηζ. UAH) θαη

φγθνο ησλ εμαγσγψλ θαηά 22% (απφ

159,4 δηζ. UAH έσο 205,3 δηζ. UAH).

Σν εηζφδεκα απφ ηελ πιεξσκή θνξψλ

απφ ηηο εηαηξείεο κε μέλεο επελδχζεηο απ-

μήζεθε απφ 50 δηζ. UAH ην 2011 ζηα

54,2 δηζ. UAH ην 2012.

ΜΗΚΡΑ ΑΛΛΑ ΖΜΑΝΣΗΚΑ

ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2013 ζηα Ναππεγεία Κεξηο

«Εαιχβ» νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή δχν πινίσλ.

Σν πξψην πινίν θαηαζθεπάζηεθε θαηφπηλ παξαγγε-

ιίαο ηεο Ννξβεγηθήο εηαηξεία «Ulstein Hull AS» (κή-

θνο 83,40 κ, πιάηνο 18 κ, χςνο 8 κ) θαη είλαη πξνζ-

αξκνζκέλν γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο

θαη ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ, ελψ ην δεχηεξν

θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ Οιιαλδηθή εηαηξεία «Damen

Shipyard Bergum» (κήθνο 80,10 κ, πιάηνο 16,2 κ,

χςνο 7,5 κ) θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε

εμεδξψλ γεψηξεζεο.

ηελ ηειεηή παξάδνζεο ησλ πινίσλ ζπκκεηείρε ν

Πξφεδξνο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κξηκαίαο

θ.Α.Μνγηιέβ.

Ο Δπηθεθαιήο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κξηκαίαο ηφλη-

ζε ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κξηκαίαο θαη εμέθξαζε ηελ ηθα-

λνπνίεζή ηνπ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

«Γηα ηελ Κπβέξλεζε πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρεη ε

αλάπηπμε ηνπ λαππεγηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο είλαη κία

απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Οπθξαλία», δήισζε ν

θ. Α.Μνγηιέβ.

Καηαζθεπή 

πινίωλ ζηελ 

Κξηκαία  γηα ηε 

Ννξβεγία θαη ηελ 

Οιιαλδία

Σέινο ζην δαλεηζκό από ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν βάδεη από ηνλ 

επόκελν ρξόλν ε Οπθξαλία

Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Οπθξαλίαο θ. Μ. Αδάξνβ κηιψληαο ζηελ νπθξαληθή ηειεφξα-

ζε ηφληζε φηη «πξέπεη λα βξεζεί κία ζπκβηβαζηηθή ιχζε κε ην ΓΝΣ», επηζεκαίλνληαο φηη «ηα

κέηξα ελάληηα ζηελ θξίζε πνπ πξνηείλεη ζηηο Δπξσπατθέο Υψξεο ην ΓΝΣ έρνπλ απνδεηρηεί

αλαπνηειεζκαηηθά».

Ο Πξσζππνπξγφο επεζήκαλε φηη ε Οπθξαλία κπνξεί λα δεηήζεη βνήζεηα θαη απφ άιιεο

νηθνλνκηθέο πεγέο ρσξίο σζηφζν λα ηηο θαηνλνκάζεη. «Τπάξρνπλ θαη άιιεο νηθνλνκηθέο

πεγέο πέξα απφ ην ΓΝΣ. πλεζίδνπκε λα ιέκε φηη δελ έρνπκε άιιεο επηινγέο. ηελ πξαγ-

καηηθφηεηα κπνξνχκε λα βξνχκε πνιιέο θαη δνπιεχνπκε εληαηηθά έηζη ψζηε λα εμαζθαιί-

ζνπκε θεθάιαηα κε επλντθνχο φξνπο γηα ηε Υψξα».

Ο πξψελ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Οπθξαλίαο θ. Βίθηνξ Πελδέληθ εθηηκά φηη ε Υψ-

ξα πξέπεη λα θάλεη κεηαξξπζκίζεηο έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα θαηαθεχγεη ζε εμσηεξηθφ

δαλεηζκφ. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ

ζχζηεκα.
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Σν βηβιίν είλαη έλαο θαιόο θίινο …



ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
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Μηνιαία Ηλεκηπονική Έκδοζη

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ

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:

Ησάλλεο Πνιπρξνλφπνπινο, Πξφεδξνο

Τπεύζπλε Έθδνζεο:

Οθζάλα Ρνκαληνχθ

πληαθηηθή Δπηηξνπή:

Γεξάζηκνο-Νηθφιανο Μπνπγάο,

A΄ Αληηπρόεδρος

Γεψξγηνο 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.

Τα ελσπόγραθα άρζρα δελ εθθράδοσλ

σποτρεφηηθά ηης απόυεης ηοσ Γηοηθεηηθού

Σσκβοσιίοσ ηοσ Δπηκειεηερίοσ.

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ   

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ

Ηωάλλεο 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
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ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ

World of Books
Δκπνξηθέο, εθπαηδεπηηθέο 

ππεξεζίεο.

13 -15 Μαξηίνπ

Πνιηάβα

“Мир мороженого 
и холода”

Αγξνηηθά πξντφληα, 

πξντφληα θπηηθήο θαη 

δσηθήο πξνέιεπζεο, 

βηνκεραλία ζπζθεπαζίαο, 

ζπζθεπέο, απηφκαηα θαη 

ειεθηξνληθά κεραλήκαηα.

20 -22 Μαξηίνπ

Κίεβν

Διεθνές φόροσμ 
επίπλων

Δίδε επίπισζεο, 

θσηηζκνχ, δηαθφζκεζεο.

13 – 16 Μαξηίνπ

Κίεβν

«Wind power in 
the CIS and 

Eastern Europe»
Αιολική ενέργεια 
στις τώρες ΚΑΚ, 

Ανατολική Εσρώπη.
28 – 29 Μαξηίνπ 

Κίεβν

Γηεζλέο θαηαζθεπ-

αζηηθφ θφξνπκ. 

19 - 22 Μαξηίνπ

Κίεβν

BudEXPO-spring

«InterBudExpo»
ρεδηαζκφο, νηθνδνκή, κν-

λψζεηο, είδε πγηεηλήο, θσ-

ηηζκφο, δηαθφζκεζε εζσ-

ηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψ-

ξνπ, θεπνπξηθή, αξρηηεθ-

ηνληθή ηνπίνπ, εξγαιεία γηα

εξγαζίεο ζηνλ θήπν, ε-

ιεθηξηθέο ζπζθεπέο, θνπ-

θψκαηα.

26 – 29 Μαξηίνπ

Κίεβν

«MaRHo Shop 
2013»

Δίδε ζπζθεπαζίεο, 

Δκπφξην θαη απνζήθε, 

Σξφθηκα θαη πνηά, 

εκπνξηθέο ππεξεζίεο.

26 Φεβξνπαξίνπ – 1 

Μαξηίνπ 

Οδεζζόο

«UITT»
Ζ κεγαιχηεξε δηεζλέο 

έθζεζε ζηνλ ηνκέα 

ηνπξηζκνχ, αλαςπρήο, 

αζιεηηζκνχ. Πξντφληα 

πγείαο θαη νκνξθηάο.

27 – 29 Μαξηίνπ 

Κίεβν

Γηαθύκαλζε UAH vs Euro
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Γηαθύκαλζε UAH vs USD
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Γηαθύκαλζε Γείθηε PFTS
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«Hotel & Restaurant 

Expo 2013»
Ξελνδνρεηαθέο ππεξε-

ζίεο & εμνπιηζκφο.

27 – 29 Μαξηίνπ 

Κίεβν

mailto:huc@otenet.gr
http://www.hucc.gr/
http://www.hucc.gr/
http://www.hucc.gr/
http://expoua.all.biz/el/expo-world_of_books-27405
http://expoua.all.biz/el/expo-world_of_books-27405
http://expoua.all.biz/el/expo-world_of_books-27405
http://expoua.all.biz/el/expo-world_of_books-27405
http://expoua.all.biz/el/expo-world_of_books-27405
http://expoua.all.biz/el/expo-mir_morozhenogo_i_holoda_i_molochnaya_i_myasnaya_industriya_hhi_veka-116
http://expoua.all.biz/el/expo-mir_morozhenogo_i_holoda_i_molochnaya_i_myasnaya_industriya_hhi_veka-116
http://www.ciswind.com/index.php
http://www.buildexpo.kiev.ua/ru
http://expoua.all.biz/el/expo-marho_shop_2013-26204
http://www.pe.com.ua/ru/exhibitions/hotel_restaurant/

