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Πλατεία «Ελληνο-Ουκρανικής Φιλίας» 
στην Αίγινα

Σωτήρα, ονομαςθεί «Πλατεία Ελληνο-Ουκρανικήσ Φιλίασ».
Στισ 18 Σεπτεμβρίου 2013, αφίχθη ςτην Αίγινα, αποςτολή από την αδελ-

φοποιημένη Πόλη με επικεφαλήσ τον Περιφερειάρχη κ. Βαςίλη Πανκό, η οποία
και ςυμμετείχε ςτισ εορταςτικέσ εκδηλώςεισ ςτα πλαίςια του «5ου Φεςτιβάλ
Φιςτικιού 2013».

Σημειώνεται ότι:
Η πόλη Σταρομπέςεβο, με πληθυςμό περίπου 10.000 κατοίκων, βρίςκεται

ςτην περιοχή Ντονέτςκ Ουκρανίασ. Την πόλη αυτή, όπωσ και μικρότερεσ, αλλά
και μεγαλύτερεσ τησ περιοχήσ αυτήσ ίδρυςαν πριν από 220 περίπου έτη, οι
Έλληνεσ τησ Μαύρησ Θάλαςςασ όταν μεταφέρθηκαν εκεί από την Αυτοκράτειρα
Μεγάλη Αικατερίνη κατά την διάρκεια ειςβολήσ Τούρκων.
Στο Σταρομπέςεβο, ζουν ςήμερα περίπου 7000 άτομα Ελληνικήσ καταγωγήσ,

οι οποίοι διατηρούν την Ελληνική τουσ ςυνείδηςη και ταυτότητα και
μεταλαμπαδεύουν ςτα παιδιά τουσ την Ελληνική παράδοςη.
Στην περιοχή, υπάρχουν Ελληνικά ςχολεία και Πολιτιςτικοί Σύλλογοι, που

διοργανώνουν πολλέσ εκδηλώςεισ με Ελληνικό χρώμα. Επίςησ, οι κάτοικοι
ακολουθούν το Ορθόδοξο δόγμα και αιςθάνονται υπερήφανοι για τισ ρίζεσ τουσ.

Μετά από απόφαςη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου τησ Αίγινασ, και ύςτερα από ει-
ςήγηςη του Δημάρχου κ. Θεοδόςιου Σακ-
κιώτη, ςτα πλαίςια τησ αδελφοποίηςησ του
Δήμου Αίγινασ και του Δήμου Σταρο-
μπέςεβο τησ Ουκρανίασ, αποφαςίςθηκε ό-
πωσ η πλατεία που βρίςκεται ςτον οικιςμό
Βαγία τησ Δημοτικήσ Κοινότητασ Μες-
αγρού, πληςίον τησ εκκληςίασ του Αγίου
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Το Υπουργικό Συμβοφλιο τθσ Ουκρανίασ ενζκρινε το προςχζδιο ςυμφωνίασ ςφνδεςθσ με
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, αναπτερϊνοντασ τισ ελπίδεσ τθσ Ουκρανίασ για τθν ευρωπαϊκι τθσ
προοπτικι.

ςχζςεισ μεταξφ Ε.Ε. και Ουκρανίασ, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχουν όροι, που Ωςτόςο, ο δρόμοσ
είναι ακόμθ μακρφσ και δφςκολοσ για τθν ουκρανικι θγεςία. Όπωσ επιςιμανε ο Γιαν
Τομπίνςκι, επικεφαλισ τθσ Ευρωπαϊκισ Αντιπροςωπείασ ςτθν Ουκρανία: «Τα εμπόδια
ςχετίηονται με τισ μεταρρυκμίςεισ ςτο ςφςτθμα δικαίου τθσ Ουκρανίασ».

Δγθξίζεθε ην πξνζρέδην ζπκθωλίαο ζύλδεζεο κε ηελ Δπξωπαϊθή

Άλλο ζνα ηιτθμα είναι το πωσ κα γίνει δικαιϊτερο το εκλο-
γικό ςφςτθμα και πιο ανκεκτικό ζναντι φαινομζνων διαφ-
κοράσ, ενϊ υπάρχουν κι ερωτθματικά για επιλεκτικζσ μορφζσ
δικαιοςφνθσ.
Στο εγκρικζν προςχζδιο ςυμφωνίασ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε., το
90% των όρων αναφζρεται ςτισ εμπορικζσ και οικονομικζσ

Υξόλνη πξνζαξκνγήο κεηά ηελ 

πξνζδνθώκελε ππνγξαθή 

ζπκθωλίαο  κε ηελ Δπξωπαϊθή 

Έλωζε 

Ο Αναπλθρωτισ Πρωκυπουργόσ τθσ Ου-
κρανίασ κ. Γιοφρι Μπόικο, ςε πρόςφατθ ςυ-
νζντευξι του ςτο τθλεοπτικό «Κανάλι 5»,
διλωςε ότι μετά τθν προβλεπόμενθ υπο-

μογι τθσ Χϊρασ ςτα «ςτάνταρτ» τεχνικϊν
και άλλων κανονιςμϊν και επίςθσ, κα υ-
πάρξει ςταδιακι μείωςθ των ειςαγωγικϊν
δαςμϊν.
Ο κ. Γ. Μποίκο τόνιςε ότι: «θ διαδικαςία
μείωςθσ των ειςαγωγικϊν δαςμϊν κατά τθ
διζλευςθ των εμπορευμάτων μεταξφ τθσ
Ε.Ε. και τθσ Ουκρανίασ κα είναι διμερισ και
επωφελισ, τόςο για τθ Χϊρα όςο και για
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

γραφι ςυμφωνίασ με
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
για τθν ηϊνθ ελεφκε-
ρου εμπορίου κα προ-
βλεφκεί μια μεταβα-
τικι περίοδοσ, που κα
επιτρζψει τθν προςαρ-

Η Ουκρανία κα ςυνεχίςει να λαμβάνει
μζτρα για τθ ςτιριξθ τθσ εγχϊριασ βιομθ-
χανίασ, με διατιρθςθ των κανόνων που
προβλζπονται ςτθ ςυμφωνία με τθν Ευρω-
παϊκι Ζνωςθ. Επίςθσ, ςτθ ςυμφωνία κα υ-
πάρχουν ςθμεία που κα επιτρζπουν, ςε πε-
ρίπτωςθ κρίςιμθσ υπζρβαςθσ όγκου ειςα-
γωγϊν, να τεκοφν ςε εφαρμογι μθχανιςμοί
ειδικοφ δαςμοφ».

Οπθξαλία – Ηζιαλδία: 

Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ 

έθδνζεο βίδαο 
Κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ 68θσ

Γενικισ Συνζλευςθσ του ΟΗΕ ςτθ Νζα Υόρ-
κθ, ο Υπουργόσ Εξωτερικϊν τθσ Ουκρανίασ
κ. Λεονίντ Κοηάρα ςυναντικθκε με τον ομό-
λογό του τθσ Ιςλανδίασ κ. Γκοφναρ
Σβείοςςον.
Στθ ςυνάντθςθ αυτι, ςυηθτικθκαν μία
ςειρά από κζματα διμεροφσ ςυνεργαςίασ,
με προτεραιότθτα τα κοινά επενδυτικά ςχζ-
δια ςτον τομζα αλιείασ, ενζργειασ, γεωρ-
γίασ, μεταφορϊν και επικοινωνιϊν.
Σθμαντικι εξζλιξθ ςτθ ςυνάντθςθ αυτι
απετζλεςε και θ υπογραφι ςυμφωνίασ
απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν ζκδοςθσ –

http://gr.euronews.com/2013/09/18/tymoshenko-haunts-closer-eu-ties-with-ukraine/
http://www.google.gr/imgres?um=1&sa=N&biw=1280&bih=823&hl=el&tbm=isch&tbnid=MF2nQjKNueMdcM:&imgrefurl=http://www.unian.ua/news/579153-opituvannya-40-ukrajintsiv-hochut-jiti-v-mitnomu-soyuzi-36-v-es.html&docid=XrPRpku7ZvijVM&imgurl=http://images.unian.net/photos/2013_01/1357331328.jpg&w=450&h=220&ei=Ln9SUqbiJIWV0AWRqYDYCw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=264&dur=2234&hovh=157&hovw=321&tx=208&ty=128&page=3&tbnh=132&tbnw=235&start=59&ndsp=35&ved=1t:429,r:88,s:0,i:350
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κεϊρθςθσ βίηασ, γεγονόσ που κα ςυμβάλ-
λει ςτθν ανάπτυξθ και εντατικοποίθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο Χωρϊν, κυρί-
ωσ ςτον οικονομικό και τουριςτικό τομζα,
κακϊσ και ςε κζματα δικαίου.

Η κυγατρικι του χρθματοπιςτωτικοφ
ομίλου τθσ «UniCredit» ςτθν Ουκρανία, PJSC
«Ukrsotsbank», επζλεξε τθν εταιρεία «Mel-
lon Ukraine», μζλοσ του Ομίλου και τθ λφςθ
λογιςμικοφ Integrated Currency Manager
τθσ «Fiserv» για τθν βελτιςτοποίθςθ των
επιπζδων του χρθματικοφ αποκζματοσ ςτο
δίκτυό τθσ, κακϊσ και τθ μείωςθ κόςτουσ δι-
ακίνθςισ του από και προσ καταςτιματα και
ΑΤΜ.

Η «Fiserv Integrated Currency Manager»
είναι μία ιςτολογικι λφςθ βελτιςτοποίθςθσ
διαχείριςθσ χρθματικοφ αποκζματοσ, το
οποίο αυτοματοποιεί και παράγει ακριβείσ
προβλζψεισ για ανάγκεσ ςε μετρθτά για
πολλαπλά ςθμεία ςυναλλαγισ, όπωσ ATMs,
APS, καταςτιματα, χρθματοκιβϊτια και
προμθκευτζσ. Συνδυάηει ςφνκετα μοντζλα
προβλζψεων με ιςτορικζσ τάςεισ για τθν
αποφυγι εξάντλθςθσ του χρθματικοφ και τθ
μείωςθ δαπανθρϊν ι ζκτακτων ανεφοδι-
αςμϊν των ςθμείων ςυναλλαγισ. Επίςθσ,
βοθκά να οργανϊνεται αποτελεςματικότε-
ρα και με μεγαλφτερθ ακρίβεια θ διαδικα-
ςία μεταφοράσ χρθμάτων. Μζςω ζγκυρων
προβλζψεων, θ λφςθ ελαχιςτοποιεί το πλεο-
νάηον χρθματικό ποςόν, αυξάνει τθ διακεςι-
μότθτα των κεφαλαίων για τθν πραγματο-
ποίθςθ επενδφςεων και διαςφαλίηει ότι τα
ςθμεία ανάλθψθσ μετρθτϊν παραμζνουν
επαρκϊσ εφοδιαςμζνα.

υνεργαςία
«UniCredit» και 

«Mellon» ςτην Ουκρανία

πκθωλία ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε ην

Δζληθό Οηθνλνκηθό 

Παλεπηζηήκην Σεξλνπόι  ηεο 

Οπθξαλίαο

Στισ 23 Αυγοφςτου 2013, κατά τθ διάρκεια
τθσ επίςθμθσ επίςκεψθσ του Προζδρου του
ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Κακθγθτοφ κ. Ν.
Αςθμόπουλου και του Αναπλθρωτι Προζ-
δρου κ. Ευ.Σίςκου ςτο Εκνικό Οικονομικό
Πανεπιςτιμιο του Τερνοπόλ τθσ Ουκρανίασ
υπογράφθκε διμερζσ μνθμόνιο ςυνεργαςίασ
μεταξφ των δφο Πνευματικϊν Ιδρυμάτων.

Κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, και οι
δφο πλευρζσ, εξιραν τθ δωδεκαετι εποικο-
δομθτικι ακαδθμαϊκι ςυνεργαςία, που πε-
ριλαμβάνει τθν υλοποίθςθ κοινϊν διευρω-
παϊκϊν προγραμμάτων, κοινϊν διεκνϊν επι-
ςτθμονικϊν ςυνεδρίων και το κοινό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθν Διο-
ίκθςθ Επιχειριςεων.

Η ςυνεργαςία αυτι εκτιμικθκε ότι κα
ζχει ςθμαντικι ςυμβολι ςτον τομζα τθσ εκ-
παίδευςθσ και τθσ επιςτιμθσ και ςτισ δφο
Χϊρεσ.

Οι δφο αντιπροςωπείεσ, ςυμφϊνθςαν να
διευρφνουν περαιτζρω τθ διμερι ςυνεργα-
ςία ςτον εκπαιδευτικό, επιςτθμονικό και
ερευνθτικό τομζα.

http://www.google.gr/imgres?start=185&um=1&hl=el&biw=1280&bih=823&tbm=isch&tbnid=hcbZO8Irh7kYbM:&imgrefurl=http://www.sibosexhibitionoffice.com/CompanyList.aspx?id=17&docid=LhbxvQxp3e0PLM&imgurl=https://origin-files.virtualsibos.com/esibos/resources/uploads/11f87e3b-55d1-4a67-97a5-f3d8878d31a8/8f10cff7-c681-4d04-81d7-e73f3d75754b.png&w=238&h=134&ei=1XpSUrXGPIz20gWokoCIAQ&zoom=1&iact=rc&dur=172&page=6&tbnh=107&tbnw=190&ndsp=34&ved=1t:429,r:12,s:200,i:40&tx=141&ty=41
http://i2.wp.com/www.teikoz.gr/images/persons/TERNOPIL.JPG
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Τψηλή Ειςροή Άμεςων Ξζνων 
Επενδφςεων ςτην Ουκρανία

Σφμφωνα με τθν Κρατικι Στατιςτικι Επι-
τροπι τθσ Ουκρανίασ, κατά το πρϊτο εξά-
μθνο του 2013, ειςζρευςαν ςτθν Ουκρανία
ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ φψουσ 2,615 δις.
δολαρίων και, ωσ εκ τοφτου, το ςφνολο των
ξζνων άμεςων επενδφςεων που ζχει
ειςζλκει ςτθν Ουκρανία ζωσ τθν 1θ Ιουλίου
2013 ανζρχεται ςε 65,914 δις. δολάρια.
Το υψθλότερο ποςοςτό των ξζνων άμεςων
επενδφςεων προζρχεται από το βιομθχα-
νικό τομζα (17,525 δις. δολάρια) και ακο-
λουκοφν οι τομείσ του χρθματοοικονομικοφ
οργανιςμοφ (14,880 δις. δολάρια), των επι-
χειριςεων εμπορίου και επιςκευισ αυτό-
κινιτων, οικιακϊν ςυςκευϊν και αντικει-
μζνων προςωπικισ χριςθσ (6,689 δις.
δολάρια), οργανιςμϊν που αςχολοφνται με
εργαςίεσ ςτα ακίνθτα (4,209 δις. δολάρια).
Σθμειϊνεται ότι κατά το 2012 ειςιλκαν
ςτθν Ουκρανία από ξζνεσ άμεςεσ επενδφ-
ςεισ το ποςόν των 6,013 δις. δολαρίων.

ΜΔΗΩΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΓΖΟ

Σφμφωνα με πρόςφατα ςτατιςτικά ςτοι-
χεία, θ βιομθχανικι παραγωγι ςτθν Περιφζ-
ρεια Οδθςςοφ μειϊκθκε κατά το αϋ οκτά-
μθνο (Ιανουάριοσ – Αφγουςτοσ) του 2013
κατά 5,9%, ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ
περίοδο του 2012. Μείωςθ, που ουςιαςτικά
ςυμπίπτει με τον αντίςτοιχο ρυκμό μείω-
ςθσ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ ςε όλθ τθν

Ουκρανία (-5,2%). Η βιομθχανικι μείωςθ
τθσ παραγωγισ ςτθν Οδθςςό εμφάνιςε τουσ
τελευταίουσ δφο μινεσ του προαναφερ-
κζντοσ οκταμινου μικρι ανάςχεςθ που ο-
φείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ τρο-
φίμων και προϊόντων καπνοφ (+17,1%)
πλαςτικϊν και προϊόντων από καουτςοφκ
(+5,5%), υπολογιςτϊν και θλεκτρονικϊν
προϊόντων (+14,5%), οχθμάτων (+16,4%),
μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ (+24,1%).

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΚΡΙΜΑΙΑ:
ΣΗ ΛΙΣΑ ΠΙΟ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΗ ΟΤΚΡΑΝΙΑ

Σφμφωνα με ανακοίνωςθ τθσ Υπθρεςίασ
Τφπου του Υπουργείου Οικονομικισ Ανάπ-
τυξθσ και Εμπορίου τθσ Αυτόνομθσ Δθμο-
κρατίασ τθσ Κριμαίασ, κατά το αϋ εξάμθνο
του 2013, θ Κριμαία κατείχε τθν 3θ κζςθ ςτθ
ςυνολικι αξιολόγθςθ τθσ κοινωνικοοικονο-
μικισ ανάπτυξθσ των Περιφερειϊν τθσ
Ουκρανίασ, θ οποία ζγινε ςε οκτϊ διαφορε-
τικοφσ τομείσ και ςτθ βάςθ 41 επιμζρουσ
δεικτϊν κοινωνικοοικονομικισ ανάπτυξθσ.
Σφμφωνα με τθν εν λόγω αξιολόγθςθ, ςτον
τομζα «Πλθκωριςμόσ και Αγορά Εργαςίασ»,
θ Κριμαία κατζχει τθ 2θ κζςθ ςτθ δεκάδα
των πλζον επιτυχθμζνων Περιφερειϊν τθσ
Ουκρανίασ, τθν 3θ κζςθ ςτον τομζα «Επεν-
δυτικι, Επιςτθμονικι και Καινοτομικι Δρας-
τθριότθτα», κακϊσ και ςτο πεδίο «Αφξθςθσ
των Εξαγωγϊν», (+22,2%), τθν 6θ κζςθ ςτον
τομζα «Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ» και τθ 10θ
κζςθ ςτον τομζα «Προςταςίασ των Δικαιω-
μάτων των Παιδιϊν». Τζλοσ, ςτον «Κατά-
ςκευαςτικό» τομζα, θ αξία των ολοκλθρω-
μζνων ζργων αυξικθκε κατά 1,6 φορζσ, κα-
τατάςςοντασ τθν Κριμαία ςτθν 1θ κζςθ τθσ
ςχετικισ αξιολόγθςθσ, ενϊ θ βιομθχανικι
παραγωγι αυξικθκε κατά 1,2%, ενϊ παρα-
τθρικθκε μείωςθ τθσ τάξθσ του 5,3% ςε
ολόκλθρθ τθ Χϊρα, κατά το ίδιο διάςτθμα.
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Η Ουκρανικι Κυβζρνθςθ δεςμεφτθκε, ότι θ
αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μονά-
δεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, κα πα-
ραμείνει με ςτακερό επιτόκιο ζωσ και το
2030.
Οι νζεσ αυτζσ επενδφςεισ ςε φωτοβολταϊ-
κζσ μονάδεσ παραγωγισ είναι κομμάτι του
επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ Ε.Τ.Α.Α. για
τθν Ουκρανία, ςυνολικοφ φψουσ 70 εκατ. ευ-
ρϊ, εκ των οποίων τα 50 εκατ. ευρϊ κα τα
παρζχει θ ίδια και τα 20 εκατ. ευρϊ το Τα-
μείο Κακαρισ Τεχνολογίασ (CTF).

Γεκηνπξγία ρώξωλ δηαηήξεζεο 

θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ
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Με επξωπαϊθή ρξεκαηνδόηεζε 

θωηνβνιηαϊθά ζηελ Οπθξαλία

Πακζτο χρθματοδότθςθσ από τθν
Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθ-
ςθσ και Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Α.Α.), φψουσ
5,4 εκατ. ευρϊ ζλαβε θ Οδθςςόσ
για τθν καταςκευι φωτοβολταϊκϊν
μονάδων ιςχφοσ 4,2MW.
Εκ του προαναφερκζντοσ ποςοφ
χρθματοδότθςθσ, τα 3,9 εκατ. ευρϊ
δόκθκαν από τθν Ε.Τ.Α.Α. υπό μορ-
φι οκταετοφσ δανείου, ενϊ το υπό-
λοιπο ποςόν (1,5 εκατ. ευρϊ) δό-
κθκαν ωσ δεκαπενταετζσ δάνειο α-
πό το Ταμείο Κακαρισ Τεχνολογί-
ασ (CTF).

Τα τελευταία χρόνια, θ Κυ-
βζρνθςθ τθσ Ουκρανίασ, υ-
λοποιεί πρόγραμμα ανάπ-
τυξθσ υποδομισ διατιρθ-
ςθσ φροφτων και λαχανι-
κϊν. Ζργο, που είναι εξαιρε-
ρετικά ςθμαντικό ςτθν προςπάκεια προς-
ζλκυςθσ επενδφςεων ςτον αγροτικό τομζα.
Ήδθ, ςτθν Ουκρανία ζχουν ολοκλθρωκεί οι
εργαςίεσ για τθν καταςκευι 63 αποκθκϊν,
ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 110.000 τόννων.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει μεγάλθ ζλλειψθ
ςε άρτιο εξοπλιςμό αποκθκϊν.
Το γεγονόσ αυτό ανάγκαςε τον Πρωκ-
υπουργό τθσ Ουκρανίασ κ.Μυκόλα Αηά-
ρωφ να δθλϊςει (26.09.2013, Υπουργικό
Συμβοφλιο) ότι: «ακόμα δεν αρκοφν οι υ-
ποδομζσ για τθ ςωςτι διατιρθςθ τθσ ςυγ-
κομιδισ και δυςτυχϊσ, θ ταχφτθτα ανα-
πτυξθσ υποδομισ είναι μικρότερθ από τον
όγκο παραγωγισ του αγροτικοφ τομζα».
Για τα επόμενα δφο - τρία χρόνια προ-
βλζπεται, ότι κα καταςκευαςκοφν και κα
εξοπλιςκοφν νζεσ αποκικεσ για τθ διατθ-
ρθςθ 640.000 τόννων πατάτασ, λαχανι-
κϊν και φροφτων.
Επιπλζον, προγραμματίηονται ςυναντι-
ςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ με εκπρόςωπουσ των
Περιφερειϊν, προκειμζνου να ςυηθτθ-
κοφν κζματα υλοποίθςθσ Κρατικοφ Προ-
γράμματοσ ενυδάτωςθσ για τθν ανάπτυξθ
τθσ οικονομίασ το 2013 – 2014 ςτον α-
γροτικό τομζα, οφτωσ ϊςτε να εξαςφα-
λιςκεί θ επάρκεια φροφτων και λαχανικϊν
ςε προςιτζσ τιμζσ για τον πλθκυςμό τθσ
Χϊρασ.

3η Διεθνήσ Ζκθεςη φρζςκων 
φροφτων και λαχανικϊν

Το χρονικό διάςτθμα από τισ 26 ζωσ 28
Νοεμβρίου 2013, ςτο Κίεβο κα πραγματο-
ποιθκεί θ IIIθ Διεκνισ Ζκκεςθ «Fresh Pro-
duce Ukraine» με το αντικείμενο φρζςκα
φροφτα και λαχανικά, με επίκεντρο τθν
παραγωγι, επεξεργαςία και αποκικευςθ,
καινοτομίεσ και τεχνολογίεσ τθσ διατιρθ-
ςθσ.
Η ζκκεςθ διοργανϊνεται ςτα πλαίςια
του Συνζδριου «Fruits & Vegetables of
Ukraine», ςτο οποίο προβλζπεται να
ςυμμετάςχουν πάνω από 30 αλυςίδεσ
ςουπερμάρκετ και βαςικοί ειςαγωγείσ.

http://www.google.gr/imgres?start=140&um=1&sa=N&biw=1280&bih=823&hl=el&tbm=isch&tbnid=Gq0GQ9ru4uEl4M:&imgrefurl=http://news.meta.ua/metka:%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9/&docid=NOhT7oXqPYLebM&itg=1&imgurl=http://pics.news.meta.ua/90x90/159/0/15900119-Naibilshii-virobnik-ovochevikh-kultur-v-Ukrajini-ne-spravliaetsia-iz-velicheznim-vrozhaem-ovochiv.gif&w=120&h=120&ei=2XRSUoyEHKSg0wWUgoGIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=591&vpy=382&dur=156&hovh=96&hovw=96&tx=80&ty=54&page=5&tbnh=96&tbnw=93&ndsp=41&ved=1t:429,r:49,s:100,i:151
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ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ
__________________________________________________

Μηνιαία Ηλεκηρονική Έκδοζη

ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

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:

Ιωάλλεο Πνιπρξνλόπνπινο, Πξόεδξνο

Τπεύζπλε Έθδνζεο:

Οθζάλα Ρνκαληνύθ

πληαθηηθή Δπηηξνπή:

Γεξάζηκνο-Νηθόιανο Μπνπγάο,

A΄ Αληηπρόεδρος

Γεώξγηνο Χαζαπνδήκνο, 

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-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ   

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ηωάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ

Πρόεδρος

Γεξάζηκνο-Νηθόιανο  ΜΠΟΤΓΑ

Α΄ Αληηπρόεδρος

Πέηξνο ΑΡΒΑΝΗΣΖ

Β΄ Αληηπρόεδρος

Παλαγηώηεο ΓΑΡΑΚΛΖ

Γ΄ Αληηπρόεδρος

Γεώξγηνο ΥΑΑΠΟΓΖΜΟ 

Γεληθός Γρακκαηέας

Υαξάιακπνο ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ

Οηθολοκηθός Δπόπηες

Γεκήηξηνο ΕΔΓΓΗΝΖ

Αλαπιερφηής Γεληθός Γρακκαηέας

Μέιε:

Αληώληνο ΒΑΚΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ

Αιέμαλδξνο ΚΟΡΩΝΑΚΖ

Νηθόιανο ΜΑΤΡΗΚΟ

Μαξία ΝΔΟΦΤΣΟΤ
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Γηαθύκαλζε Γείθηε PFTS
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29-31 Οκηωβρίου 2013

Κίεβν

Κηελνηξνθηθά πξνϊόληα. 

Παξαγωγή, απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά δωνηξνθώλ, 

παξαγωγή βηνκάδαο θαη 

πξόζζεηωλ ζπζηαηηθώλ γηα 

ηελ εθηξνθή δώωλ.  

«ANIMAL FARMING. 

UKRAINE 2013» 

«World Food Ukraine»

30 Οκηωβρίου-

1 Νοεμβρίου 2013

Κίεβν

Παξνπζίαζε θαη γεπζηγλωζία 

ηξνθίκωλ θαη πνηώλ, ζπζηαηηθώλ 

γηα παξαγωγή ηξνθίκωλ, ζύγ-

ρξνλεο ηερλνινγίεο επεμεξγα-

ζίαο ηξνθίκωλ, κεηαθνξηθέο 

ππεξεζίεο. 

«Inter Agro 2013»

30 Οκηωβρίου-

1 Νοεμβρίου 2013

Κίεβν

Αγξνηηθόο εμνπιηζκόο, κέζνδνη 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο νξγα-

ληθώλ πιηθώλ βηνινγηθήο πξνέ-

ιεπζεο, πιεξνθνξηαθέο ηερλν-

ινγίεο θαη ππεξεζίεο, θπηνθαι-

ιηέξγηα θαη αγξνρεκηθά.

VIε Γηεζλήο Έθζεζε 

«Δλεξγεηαθή απόδνζε. 

Αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο-2013»

Απνδνηηθή ρξήζε  πεγώλ 

ελέξγεηαο, θαπζίκνπ θαη ηωλ 

αλαλεώζηκωλ πεγώλ 

ελέξγεηαο. ηα πιαίζηα ηεο 

έθζεζεο ζα δηεμαρζεί ην Δηεζ-

λέο Επελδπηηθό Επηρεηξεκα-

ηηθό Φόξνπκ. 

mailto:huc@otenet.gr
http://www.hucc.gr/
http://www.hucc.gr/
http://www.hucc.gr/
http://expoua.all.biz/world-food-ukraine-expo102
http://www.google.com/imgres?um=1&rls=com.microsoft:el:IE-Address&rlz=1I7WQIB_elGR540&hl=en&biw=1280&bih=823&tbm=isch&tbnid=mUebkEUYC-hNJM:&imgrefurl=http://www.bvents.com/co-ukraine/agriculture/&docid=mpb6jL6ktXBqzM&imgurl=http://www.bvents.com/_resources/events/415318/inter-agro-logo.jpg&w=86&h=80&ei=oMM6UtGJO6ur0AXQoYG4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=500&page=1&tbnh=72&tbnw=78&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:20,s:0,i:145&tx=50&ty=52

