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Α. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

 

Η Ουκρανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη, μετά τη Ρωσική 

Ομοσπονδία, με έκταση 603,550 τ.χλμ.. Συνορεύει με τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, την 

Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Βρέχεται από τον Εύξεινο 

Πόντο και την Αζοφική Θάλασσα, ενώ την χώρα διασχίζει από βορρά προς νότο ο ποταμός 

Δνείπερος (1121 χλμ. εντός της Ουκρανίας), που εκβάλλει στον Εύξεινο Πόντο. Το 

μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας αποτελείται από εύφορες πεδιάδες, ενώ το βόρειο τμήμα 

της οροσειράς των Καρπαθίων καλύπτει τα δυτικά της χώρας (ψηλότερη κορυφή Hoverla, 

2061 μ).  

Το κλίμα της Ουκρανίας είναι εύκρατο ηπειρωτικό, με ψυχρούς χειμώνες και σχετικά 

θερμά καλοκαίρια (στη Ν. Κριμαία το κλίμα εμφανίζει υποτροπικά χαρακτηριστικά). 

 

Η Ουκρανία είναι προεδρική Δημοκρατία με πολυκομματικό σύστημα. Ο Πρόεδρος 

εκλέγεται απ' ευθείας από το λαό για μία πενταετία. Πρόεδρος της Ουκρανίας είναι ο 

Volodymir Zelenskyy, ο οποίος εξελέγη στις Προεδρικές Εκλογές της 21ης Απριλίου 2019. 

Τη νομοθετική εξουσία ασκεί το ουκρανικό Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada / "Ανώτατο 

Συμβούλιο"), το οποίο αποτελείται από 450 βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται ανά πενταετία. Οι 

μισοί εκ των βουλευτών εκλέγονται με αναλογική εκπροσώπηση από λίστα του κόμματος, 

ενώ οι υπόλοιποι μέσω συστήματος πλειοψηφίας σε μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες.  

Kατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019, την πλειοψηφία των εδρών 

(253) συγκέντρωσε το κόμμα «Υπηρέτης του Λαού». 

 

Από την 1.1.2016 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε. με τον τίτλο Συμφωνία 

Συνολικής και σε Βάθος Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Ουκρανίας (DCFTA). Η 

Ουκρανία είναι, μεταξύ άλλων, μέλος και των εξής διεθνών οργανισμών : του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ), της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Οργανισμού για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΟΣΑ), του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) κ.α. 

 

Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

O συνολικός πληθυσμός της Ουκρανίας, ανέρχεται σε 41,59 εκατ. (σύμφωνα με 

εκτίμηση Ιανουαρίου 2021), εκ των οποίων ο αστικός πληθυσμός αριθμεί 28,96 εκατ. 

(περίπου 69,6%) και ο αγροτικός πληθυσμός 12,63 εκατ. (περίπου 30,4%). 

 Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας μετά την πρωτεύουσα Κίεβο (πληθυσμός 2,9 

εκατ.), είναι (με πληθυσμό μεγαλύτερο του ενός εκατομμυρίου) το Kharkiv, το Dnipropetrovsk, 

η Οδησσός, το Donetsk και (με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500.000) η Zaporizhia, το Lviv, το 

Kryvyi Rih, το Mykolaiv. 
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 Διοικητικά, η Ουκρανία αποτελείται από τις εξής 24 περιφέρειες: Cherkasy, Chernihiv, 

Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Kiev, 

Kirovohrad, Luhansk, Lviv, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Vinnytsia, Volyn, 

Zakarpattia, Zaporizhia, Zhytomyr, τις ανεξάρτητες διοικητικές μονάδες της πόλης του Κιέβου 

και της Σεβαστούπολης (η οποία έχει προσαρτηθεί από την Ρωσία) και την Αυτόνομη 

Δημοκρατία της Κριμαίας (επίσης υπό ρωσική κατοχή). 

 

Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

 

Πίνακας Α' – Βασικά οικονομικά μεγέθη 

 2020 2019 2018 

ΑΕΠ (ονομαστικό) (σε δισ. $) 151,26 153,78 130,9 

ΑΕΠ (μεταβολή %) -4 3.2 3,3 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε $)  3.625 3.659 3.096 

Ανεργία (%)  9,5 8.6 9,1 

Πληθωρισμός (%) (Δεκ.–Δεκ.) 5 4,1 9,8 

Εξαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών (σύνολο) (δισ. $) 60,38 65,7 58,9 

Εισαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών (σύνολο) (δισ. $) 59,30 67,7 63,4 

Ισοζύγιο εμπορευμάτων και υπηρεσιών (δις. $) 1,08 - 2 - 4,5 

Ισοζύγιο  Τρεχουσών Συναλλαγών (δισ. $) 6,2 - 4,1 - 6,4 

ΑΞΕ (FDI) στη χώρα (stock / τέλος έτους αναφοράς (δισ. $) 48,93 51,4 44 

ΑΞΕ (FDI) χώρας σε υπόλοιπο κόσμο (stock / τέλος έτους 

αναφοράς) (δισ. $) 

 

     2,75 

 

3,5 

 

2,7 

Δημοσιονομικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) - 5,9 - 1,8 - 2,1 

Δημόσιο χρέος (% ΑΕΠ) 63 50,3 60,9 

Εξωτερικό χρέος (% ΑΕΠ) 81,2 78,6 87,6 

Συναλλαγματικά αποθέματα (δισ. $) 29,1 25,3 18,4 
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο 

 

       Το θεσμικό πλαίσιο στην Ουκρανία, όσον αφορά την σύσταση και τη λειτουργία των 

εταιρειών, συνίσταται από τον Αστικό Κώδικα (το ουκρανικό Αστικό Δίκαιο έχει επιρροές από 

τον γαλλικό Αστικό Κώδικα, το ρωμαϊκό δίκαιο καθώς και το ουκρανικό εθιμικό δίκαιο), τον 

Εμπορικό Κώδικα καθώς και τους βασικούς νόμους περί επιχειρήσεων (“Law on Business 

Companies”) και κρατικής καταγραφής των νομικών οντοτήτων, των ιδιωτών επιχειρηματιών 

και των δημοσίων σχηματισμών (“Law on State Registration of Legal Entities, Private 

Entrepreneurs and Public Formations”). Συμπληρωματικά υπάρχουν ειδικότεροι νόμοι για 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές/εταιρικές μορφές. 

 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών 

 

Οι δύο συνηθέστερες μορφές εταιρείας στην Ουκρανία είναι η Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης (Limited Liability Company), ιδανική για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η 

Ανώνυμη ή Συμμετοχική Εταιρεία (Joint Stock Company), η οποία επιλέγεται για μεγάλου 

μεγέθους επιχειρήσεις.  

Εναλλακτικές αποτελούν η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας ή Υποκαταστήματος 

(μορφές εταιρικής δραστηριότητας αποκλειστικά για αλλοδαπές επιχειρήσεις), η σύσταση 

Κοινοπραξίας και, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η ιδιωτική (ατομική) 

επιχειρηματικότητα. Πλέον ειδικότερα : 

 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company / TOB στα ουκρανικά)  

       Αποτελεί την πλέον δημοφιλή εταιρική μορφή στην Ουκρανία, ιδίως δε για επιχειρήσεις 

μικρού και μεσαίου μεγέθους. Ακόμη και μεμονωμένα άτομα μπορούν να συστήσουν Ε.Π.Ε. 

στην Ουκρανία (μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.). 

       Τα βασικά χαρακτηριστικά της Ε.Π.Ε. είναι : α) η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων 

μέχρι του ποσού της επένδυσης / συμμετοχής τους στην εταιρεία και το ανεπηρέαστο των 

προσωπικών περιουσιακών στοιχείων από τις υποχρεώσεις της εταιρείας, β) οι ταχείες 

διαδικασίες σύστασης και εγγραφής της εταιρείας στο οικείο Μητρώο Εταιρειών (η 

διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί, χωρίς τέλη για τον ενδιαφερόμενο, εντός 1-2 εργασίμων 

ημερών), γ) το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις Ε.Π.Ε. είναι απλούστερο του 

αντίστοιχου των ανωνύμων / συμμετοχικών εταιρειών, δ) ο αριθμός των εταίρων / 

μεριδούχων μπορεί να κυμαίνεται από 1-100 άτομα (αν ο αριθμός των μεριδιούχων καταστεί 

μεγαλύτερος των 100, τότε η εταιρεία μετατρέπεται σε ανώνυμη / συμμετοχική), ε) δεν υπάρχει 

απαίτηση ελαχίστου ορίου όσον αφορά το κεφάλαιο της εταιρείας (μπορεί θεωρητικά να 

ισούται και με 1 UAH χρίβνα, το εθνικό νόμισμα), το οποίο διαιρείται σε μέρη (parts) και όχι σε 

αριθμό μεριδίων (shares), κάθε δε εταίρος κατέχει ένα μέρος της εταιρείας βάσει των όσων 

αναφέρονται στο καταστατικό έγγραφο αυτής, στ) καταστατικά όργανα της Ε.Π.Ε. είναι η 

Γενική Συνέλευση των εταίρων / μεριδούχων (ανώτατο όργανο), το Διοικητικό Συμβούλιο που 

εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση της 

εταιρείας και η Ελεγκτική Επιτροπή (προαιρετικά), ζ) η μεταβίβαση των μεριδίων είναι 
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ελεύθερη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας, κάθε αλλαγή 

ωστόσο στους εταίρους πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τροποποίηση του 

καταστατικού (επειδή σε αυτό πρέπει να αναφέρονται όλοι οι εταίροι / μεριδούχοι). 

 

Συμμετοχική ή Ανώνυμη Εταιρεία (Joint Stock Company / AT στα ουκρανικά)  

       Πρόκειται για εταιρική μορφή που προσιδιάζει σε επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, 

εξαιτίας του διαχειριστικού φόρτου και του σύνθετου της σύστασης, του ρυθμιστικού 

πλαισίου και της εποπτείας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι : α) περιοριστικά 

ρυθμισμένος εταιρικός τύπος από τον ουκρανικό νόμο, κυρίως σε θέματα που αφορούν τα 

δικαιώματα της μειοψηφίας, τις μεταβολές στο εταιρικό κεφάλαιο, τα διοικητικά όργανα της 

εταιρείας και τα πρόσωπα που εκλέγονται ή διορίζονται σε αυτά κ.α., β) υποχρέωση για 

δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων και ετήσιο εξωτερικό λογιστικό έλεγχο, γ) πιο σύνθετη 

διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, της οποίας μάλιστα προηγείται εξονυχιστικός έλεγχος 

των τίτλων / μετοχών που εκδίδονται από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Χρηματιστηρίου 

της Ουκρανίας, δ) όπως και στην Ε.Π.Ε. υπάρχει (περιορισμένη) ευθύνη των μετόχων για τις 

υποχρεώσεις της εταιρείας μέχρι του ύψους της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ε) 

ο αριθμός των μετόχων μπορεί να είναι απεριόριστος (τουλάχιστον ένας), στ) το μετοχικό 

κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ισοδύναμο 1.250 μηνιαίων κατώτατων 

μισθών (σήμερα ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στις 6.000 χρίβνες UAH, περίπου 175 ευρώ) 

και θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο, 

στ) η Α.Ε. μπορεί να εκδώσει κοινές ή προνομιούχες (ως προς την απόληψη κερδών και όχι 

ως προς το δικαίωμα ψήφου για λήψη αποφάσεων) μετοχές, με τις τελευταίες πάντως να 

μην υπερβαίνουν το 25% του συνόλου, ζ) η Α.Ε. πρέπει να διατηρεί αποθεματικό ίσο με το 

15% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η) τα καταστατικά όργανα της εταιρείας είναι 

η Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Εποπτικό Συμβούλιο (υποχρεωτικό εφόσον η Α.Ε. έχει 

περισσότερους από 10 μετόχους), το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, θ) η 

μεταβίβαση μετοχών είναι ελεύθερη, δε συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού, 

ωστόσο πρέπει να αποδεικνύεται με αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (σε 

περίπτωση εξαγοράς ποσοστού άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή της πλειοψηφίας 

αυτού, απαιτούνται πρόσθετες διατυπώσεις που στοχεύουν στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων 

της μειοψηφίας).  

 

       Γραφείο Αντιπροσωπείας ή Υποκατάστημα 

      Κάθε αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Ουκρανία, 

το οποίο δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο αλλά λειτουργεί για λογαριασμό της αλλοδαπής 

εταιρείας που αντιπροσωπεύει. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας συνήθως αναλαμβάνει και 

εκτελεί προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές εργασίες και συνεπώς, εφόσον δεν έχει μόνιμη 

εγκατάσταση, δεν υπόκειται σε εταιρική φορολογία. Αν όμως το Γραφείο Αντιπροσωπείας 

αναλάβει εμπορικές δραστηριότητες, τότε λειτουργεί ως Υποκατάστημα, έχει αναγκαστικά 

μόνιμη εγκατάσταση και υπόκειται σε φορολογία. 

       Τα Γραφεία Αντιπροσωπείας οφείλουν να εγγράφονται στο Υπουργείο Οικονομικής 

Ανάπτυξης, στην Κρατική Φορολογική Υπηρεσία, στην Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, στο 

Ταμείο Συνταξιοδότησης καθώς και σε ορισμένες άλλες αρχές ανάλογα με τη φύση της 
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δραστηριότητας του Γραφείου, π.χ. τα τραπεζικά Γραφεία Αντιπροσωπείας οφείλουν να 

καταχωρούνται στην Κεντρική Τράπεζα.  

Η εν λόγω μορφή δραστηριοποίησης παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα (π.χ. 

εκμετάλλευση της φήμης της μητρικής εταιρείας), ωστόσο σε κάθε περίπτωση η σύσταση 

Ε.Π.Ε. κρίνεται προσφορότερη επιλογή. 

 

Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας 

 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Limited Liability Company)  

 Τα βήματα που απαιτούνται για τη σύσταση μίας Ε.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα (η εγγραφή 

στο Κρατικό Μητρώο ολοκληρώνεται σε μία ημέρα, ενώ η όλη διαδικασία απαιτεί – για την 

έκδοση πιστοποιητικών, άνοιγμα λογαριασμού σε τράπεζα, εγγραφή στο Τελωνείο – μερικές 

ημέρες) : 

 1/. Σύνταξη πληρεξουσίου με το οποίο οι εταίροι της Ε.Π.Ε. θα εξουσιοδοτούν κάποιο 

τρίτο πρόσωπο να υπογράψει και να καταχωρίσει το καταστατικό της Ε.Π.Ε.. (προαιρετικά, 

στην πράξη η διαδικασία μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παρουσία του 

ενδιαφερομένου στην Ουκρανία). 

 2/. Λήψη αποσπάσματος από το εμπορικό / δικαστικό μητρώο αλλοδαπών νομικών 

προσώπων. 

 3/. Απόκτηση αριθμού εγγραφής φορολογούμενου (αντίστοιχο με το ΑΦΜ) στην 

Ουκρανία για αλλοδαπό πολίτη, εάν πρόκειται για εταίρο της Ε.Π.Ε. ή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

της (εκδίδεται εντός 5 εργάσιμων ημερών). 

4/. Υπογραφή του καταστατικού και των πρακτικών για την σύσταση της Ε.Π.Ε. (σε 

ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται έγκριση του καταστατικού της εταιρείας από την 

Αντιμονοπωλιακή Επιτροπή της Ουκρανίας). 

5/. Εγγραφή στο Κρατικό Μητρώο (χωρίς κόστος). 

6/. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. 

7/. Εγγραφή στο Τελωνείο (προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ανάλογα με τη 

δραστηριότητα της εταιρείας). 

Πέρα από τα ανωτέρω έγγραφα (π.χ. έγγραφή στο μητρώο φορολογουμένων), για 

τη σύσταση της Ε.Π.Ε. απαιτείται και η υποβολή εγγράφου με πληροφορίες σχετικά με τη 

δομή ιδιοκτησίας της εταιρείας και τους απώτατους πραγματικούς ωφελούμενους – 

δικαιούχους από αυτή (ultimate beneficial owners).  

 

Συμμετοχική ή Ανώνυμη Εταιρεία 

Η διαδικασία για την ίδρυση ανώνυμης (ή συμμετοχικής) εταιρείας είναι πιο σύνθετη. 

Τα αναγκαία βήματα περιγράφονται ως κάτωθι : 

1/. Ιδρυτική συνεδρίαση 

2/. Άνοιγμα λογαριασμών 

3/. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου (το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 

268.000 $ ή περίπου 220.000 ευρώ) 

4/. Εγγραφή της έκδοσης μετοχών στις εποπτικές αρχές 

5/. Έκδοση μετοχών από το αποθετήριο 

6/. Δεύτερη συνεδρίαση των μετόχων και έγκριση καταστατικού/έκδοση μετοχών 
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7/. Εγγραφή στο Κρατικό Μητρώο 

8/. Εγγραφή στην Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 

9/. Απόκτηση σφραγίδας της ΑΕ 

10/. Εγγραφή στο Συνταξιοδοτικό Ταμείο 

11/. Εγγραφή στη Φορολογική Επιθεώρηση 

12/. Απόκτηση πιστοποιητικού ΦΠΑ (αν προβλέπεται) 

13/. Καταχώρηση έκθεσης διάθεσης μετοχών στις εποπτικές αρχές 

 

Β.1.3 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών 

 

Υφίσταται υποχρεωτική διαδικασία πιστοποίησης με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 

εισαγόμενα στην Ουκρανία προϊόντα συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα. Η 

πιστοποίηση παρέχεται από την Ουκρανική Αρχή Πιστοποίησης (UkrSepro), με την έκδοση 

Ουκρανικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (έχει πολλά κοινά με τα πιστοποιητικά ISO 9000 

στην Ευρώπη).  

Οι κυριότερες κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό UkrSerpo 

είναι οι εξής : ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, φώτα, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία, ραδιο-

ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων, ιατρικός εξοπλισμός, 

μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου και μετάλλων, εξοπλισμός συγκόλλησης, ποδήλατα, μέσα 

τηλεπικοινωνιών, πιάτα, εξοπλισμός πυροπροστασίας, μέσα μεταφοράς, γεωργικός 

εξοπλισμός, ανυψωτικός εξοπλισμός, ύφασμα, τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, σωλήνες και 

μπαλόνια, συσσωρευτές μολύβδου, συσκευές ακτινολογικής ανάλυσης, καλώδια και 

ημιαγωγοί, βαλβίδες και εξαρτήματα. Επίσης ορισμένα προϊόντα απαιτούν ειδικές άδειες για 

την εισαγωγή τους στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

έχουν πολλές φορές προειδοποιήσει την Ουκρανία ότι οι προαναφερθείσες πιστοποιήσεις 

καθώς και οι άδειες τέτοιου τύπου χρησιμοποιούνται ως μη-δασμολογικά εμπόδια, με 

αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ουκρανικές αρχές να έχουν προχωρήσει σε  

αλλαγή της νομοθεσίας για  διευκόλυνση των εισαγωγέων. 

 Οποιαδήποτε επιχείρηση στην Ουκρανία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ως 

εισαγωγέας εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο οικείο τελωνείο που 

εξυπηρετεί την περιοχή στην οποία βρίσκεται η εταιρεία. Ο εκτελωνισμός εμπορευμάτων σε 

διαφορετικό τελωνείο απαιτεί προηγούμενη άδεια από το τελωνείο όπου έχει εγγραφεί η 

εταιρεία.  

 Τα εμπορεύματα τα οποία εισάγονται στην Ουκρανία θα πρέπει να δηλώνονται στις 

τελωνειακές αρχές είτε από τον εισαγωγέα είτε από εξουσιοδοτημένο εκτελωνιστή εκ μέρους 

του εισαγωγέα. Η δασμολογητέα αξία δηλώνεται με τη σχετική δήλωση, όμως ο εισαγωγέας 

οφείλει να παράσχει σχετικά έγγραφα για να αποδείξει τη δασμολογητέα αξία. Αν αυτά τα 

έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα, ή αν ο τελωνειακός υπάλληλος έχει αντιρρήσεις σχετικά με τα 

δεδομένα που κατέθεσε ο εισαγωγέας, μπορεί να ορίσει τη δασμολογητέα αξία βάσει των 

διαθέσιμων πληροφοριών, βάσει τιμών παρόμοιων ή άλλων ίδιων εμπορευμάτων.  

 Ορισμένα εμπορεύματα, σύμφωνα με το Νόμο, μπορούν να λάβουν άδεια για 

προσωρινή εισαγωγή/εξαγωγή, εξαιρούμενα από δασμούς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

αν πρόκειται για : 
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α/. εμπορεύματα που προορίζονται για επίδειξη  κατά τη διάρκεια εκθέσεων, συνεδρίων ή 

παρόμοιων περιπτώσεων, 

β/. επαγγελματικό εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται από ΜΜΕ ή για κινηματογράφηση, 

γ/. εμπορευματοκιβώτια, παλέτες, συσκευασίες ή άλλα υλικά που εισάγονται σε σχέση με 

εμπορικές συναλλαγές, 

δ/. μεταφορικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και 

εμπορευμάτων σε σχέση με εμπορικές συναλλαγές, 

ε/. πλοία και αεροσκάφη τα οποία εισήχθησαν για επισκευή. 

 Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν. 2042/2017 “Κρατικός έλεγχος για τη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία περί τροφίμων, ζωοτροφών, ζωικών υποπροϊόντων, υγείας και ευεξίας των 

ζώων”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, «…φορτίο με προϊόντα τα οποία 

εισάγονται στην τελωνειακή επικράτεια της Ουκρανίας μέσω καθορισμένων συνοριακών 

σημείων ελέγχου, πρέπει να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα διεθνή πιστοποιητικά και λοιπά 

έγγραφα που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης ή εξαγωγής αυτών» 

(άρθρο 41 παρ.7). Ωστόσο, η παρ. 8 του αρ. 41 προβλέπει εξαίρεση από την υποχρέωση 

αυτή για προϊόντα που εισάγονται ως εκθεσιακά δείγματα ή ως αντικείμενα επιστημονικής 

έρευνας, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις : 

α) τα προϊόντα οφείλουν να συνοδεύονται από έγγραφο το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι 

έχει εγκαίρως - ήτοι τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την άφιξη του σχετικού φορτίου 

στο καθορισμένο συνοριακό σημείο ελέγχου - ενημερωθεί η αρμόδια αρχή της χώρας 

«Κρατική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την Προστασία του Καταναλωτή – 

State Service of Food Safety and Consumer Protection» για την εισαγωγή τους στο πλαίσιο 

συγκεκριμένης παραγγελίας (η ενημέρωση πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο : 

περιγραφή του φορτίου – προϊόντων, πληροφορίες για το καθορισμένο συνοριακό σημείο 

ελέγχου που είναι προγραμματισμένο να φτάσει το φορτίο, τον κατά προσέγγιση, έστω, 

χρόνο άφιξης του φορτίου και τον τελικό προορισμό αυτού) και 

β) να μην υπάρχουν δικαιολογημένες αντιρρήσεις της αρμόδιας αρχής για την 

εισαγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων. 

Τα προϊόντα ειδικού σκοπού (εκθεσιακά δείγματα ή για επιστημονική έρευνα), που 

εισήχθησαν με την ανωτέρω διαδικασία στην Ουκρανία, πρέπει μετά την καθορισμένη χρήση 

τους, είτε να καταστραφούν, είτε να εξαχθούν από τη χώρα με τρόπο που δε θα προκαλέσει 

βλάβη στην υγεία ανθρώπων ή ζώων. Η πώληση προϊόντων αυτής της κατηγορίας 

απαγορεύεται από το νόμο (αρ. 65 παρ. 15), οι δε παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο 

με το 15πλάσιο (εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα) ή 20πλάσιο (εάν πρόκειται για 

επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα) του κατώτατου μισθού.  

Τέλος, η Ουκρανία είναι μέλος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για τις 

Προσωρινές Εισαγωγές, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αδασμολόγητη προσωρινή 

εισαγωγή περιορισμένου αριθμού εμπορευμάτων στη χώρα. Η προσωρινή εισαγωγή 

επιτρέπεται για περίοδο μέχρις ενός έτους και μπορεί να παραταθεί από τις τελωνειακές 

αρχές. Παρά ταύτα, η πρακτική έχει δείξει ότι η εφαρμογή της σχετικής με τα ως άνω 

νομοθεσίας δεν βρίσκει πάντα εύφορο έδαφος στις κατά τόπους υπηρεσίες και τελωνεία της 

Ουκρανίας. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συνεννοούνται εκ των 

προτέρων με τους εισαγωγείς που έχουν αναλάβει τις εν λόγω προσωρινές εισαγωγές ή 

τους εμπλεκόμενους εκτελωνιστές ώστε να είναι ενήμεροι για τις απαιτούμενες διαδικασίες.  
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Επίσης μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά την  εισαγωγή δειγμάτων, διότι οι ουκρανικές αρχές 

ζητούν, συνήθως, την καταβολή δασμού και την υποβολή της πλήρους σειράς 

δικαιολογητικών, ως αν τα εν λόγω προϊόντα εισάγονταν για κανονική χρήση. 

 

Β.1.4 Εξασφάλιση πιστώσεων-χρηματοδοτήσεων 

 

Στις αρχές του 2021 στην Ουκρανία λειτουργούσαν νόμιμα 73 τράπεζες (μετά την 

ευρεία εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος της χώρας) και 2.006 επιχειρήσεις που 

παρέχουν οικονομικές (μη τραπεζικές) υπηρεσίες (210 ασφαλιστικές εταιρείες, 301 

ενεχυροδανειστήρια, 318 πιστωτικές ενώσεις, 143 εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, 969 

εταιρείες παροχής οικονομικών υπηρεσιών και 65 πρακτορεία ασφαλίσεων). Η Εθνική 

Τράπεζα της Ουκρανίας (NBU), έχουσα το μονοπώλιο έκδοσης του εθνικού νομίσματος 

(χρίβνα – UAH) και ούσα υπεύθυνη για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της χώρας, 

λειτουργεί και ως ρυθμιστική αρχή (αδειοδότηση – εποπτεία), για το σύνολο αυτών των 

επιχειρήσεων (των τραπεζών συμπεριλαμβανομένων). 

 

Η κατάταξη των 15 πιο ισχυρών από άποψη αξιοπιστίας τραπεζών στην Ουκρανία, 

έχει ως εξής (σύμφωνα με την ιστοσελίδα οικονομικών αναλύσεων MinFin) :  

1. Raiffeisen Bank Aval (ιδιωτική αυστριακή - https://raiffeisen.ua/en),  

2. Credit Agricole Bank (ιδιωτική γαλλική - https://credit-agricole.ua/en),  

3. OTP Bank (ιδιωτική ουγγρική - https://en.otpbank.com.ua/),  

4. UkrSibbank (ιδιωτική γαλλική - https://my.ukrsibbank.com/en/personal/),  

5. Kredobank (ιδιωτική πολωνική - https://kredobank.com.ua/),  

6. PrivatBank (κρατική ουκρανική - https://privatbank.ua/),  

7. ProCredit Bank (ιδιωτική γερμανική - https://en.procreditbank.com.ua/), 

8. Alfa – Bank (ιδιωτική ρωσική - https://alfabank.ua/),  

9. First Ukrainian International Bank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.pumb.ua/en),  

10. Oschadbank (κρατική ουκρανική - https://www.oschadbank.ua/en), 

11. Pravex Bank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.pravex.com.ua/en), 

12. UkrGasBank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.ukrgasbank.com/en/), 

13. Ukreximbank (κρατική ουκρανική - https://www.eximb.com/eng/home/), 

14. Universal Bank (ιδιωτική ουκρανική - https://www.universalbank.com.ua/), 

15. Idea Bank (ιδιωτική πολωνική - https://ideabank.ua/uk). 

 

Το 2020, τα κέρδη των τραπεζών στην Ουκρανία σημείωσαν μεγάλη πτώση (27%). 

Από τις 73 τράπεζες, 62 παρουσίασαν κέρδη και 11 εμφάνισαν ζημία. Η κρατική «PrivatΒank», 

η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με 23 εκ. πελάτες, βρίσκεται στην πρώτη θέση με καθαρά 

κέρδη 886 εκ. δολαρίων. Ακολουθούν η επίσης κρατική «Oschadbank» (172 εκ. δολάρια) και 

οι ιδιωτικές «Austria’s Raiffeisen Bank» (133 εκ. δολάρια) και «First Ukrainian International 

Bank» του ολιγάρχη Ρ. Αχμέτοφ (89 εκ. δολάρια). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2020, λόγω της νέας πραγματικότητας που 

δημιούργησε η πανδημία (εξ αποστάσεως εργασία, επέκταση του e-banking κλπ), έκλεισε 

οριστικά το 11% του συνόλου των υποκαταστημάτων των ουκρανικών τραπεζών. Η 

«Oschadbank», η τράπεζα με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη χώρα, έκλεισε τα 

https://raiffeisen.ua/en
https://credit-agricole.ua/en
https://en.otpbank.com.ua/
https://my.ukrsibbank.com/en/personal/
https://kredobank.com.ua/
https://en.procreditbank.com.ua/
https://www.oschadbank.ua/en
https://www.pravex.com.ua/en
https://www.ukrgasbank.com/en/
https://www.eximb.com/eng/home/
https://www.universalbank.com.ua/
https://ideabank.ua/uk
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περισσότερα από αυτά, 490. Τριψήφιο αριθμό καταστημάτων έκλεισαν και οι «PrivatΒank» 

(211) και «Austria’s Raiffeisen Bank» (100). 

Μεγάλο αγκάθι στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στον τραπεζικό 

τομέα της Ουκρανίας αποτελεί το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με 

δελτίο τύπου της NBU, το 2020, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων έπεσε στο 41% 

από 48,4% στο τέλος του 2019 (το συνολικό ποσό των δανείων ανέρχεται σε περίπου 40 δισ. 

$). Επίσης, η NBU προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αυξανόμενου 

πληθωρισμού (9,5% στα μέσα του 2021) αυξάνοντας το βασικό επιτόκιο από το 6,5 στο 7,5%. 

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας σχεδιάζει να μειώσει το μερίδιο του κράτους στην 

πιστωτική αγορά από 55% που είναι σήμερα (περιλαμβάνει τις τέσσερις μεγαλύτερες 

τράπεζες της χώρας PrivatBank, Oschadbank, Ukreximbank και Ukrgasbank) στο 25% εντός 

πενταετίας, μέσα από ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.  

  

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουκρανία, 

σημειώνεται ότι όλες οι τράπεζες προσφέρουν ειδικά δανειοδοτικά προγράμματα. Στην 

Ουκρανία δραστηριοποιείται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προσφέρει και αυτή αντίστοιχο 

πρόγραμμα (“Loans to Small and Medium Enterprises”, περισσότερες πληροφορίες στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.piraeusbank.ua/en/sme_credits.html). Περαιτέρω, 

διεθνείς χρηματοπιστωτικοί – αναπτυξιακοί οργανισμοί χορήγησαν εντός του 2021 δάνεια 

στην Ουκρανία για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων : 100 εκατ. $ η 

Παγκόσμια Τράπεζα, μέσω της κρατικής τράπεζας “Ukreximbank” - 

https://www.eximb.com/eng/menu/profile-ukreximbank/performance/lending/) 25 εκατ. 

ευρώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD, μέσω της κρατικής 

τράπεζας “Ukrgasbank” - https://www.ukrgasbank.com/en/press_center/news/12822-). 

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού προϋποθέτει την ύπαρξη των κατωτέρω (για 

περισσότερες πληροφορίες, στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις των τραπεζών) : 

αριθμός ταυτοποίησης φορολογουμένου (αντίστοιχος με τον Α.Φ.Μ., απαραίτητο για 

όσους κατοικούν στην Ουκρανία), διαβατήριο μεταφρασμένο στην ουκρανική γλώσσα και 

έγγραφα που αποδεικνύουν νόμιμη είσοδο και διαμονή στη χώρα. Για μη κατοίκους που 

επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμό σε ξένο νόμισμα, απαιτείται έγγραφο που να 

προσδιορίζει επίσης και την πηγή (προέλευση) του συναλλάγματος. 

 

Β.1.5 Καθεστώς ιδιοκτησίας 

 

Η ακίνητη ιδιοκτησία στην Ουκρανία, κατά κανόνα, μπορεί εύκολα να αγοραστεί και 

να πωληθεί. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν σε αλλοδαπούς (π.χ. 

απαγόρευση αγοράς αγροτεμαχίων) και νομικά πρόσωπα. Επίσης, υπάρχουν 

συγκεκριμένοι όροι για την αγορά κρατικής ή δημοτικής περιουσίας. 

Τα στάδια από τα οποία διέρχεται η αγορά ακινήτου από αλλοδαπό, είναι τα εξής : 

1/. Σύνταξη πληρεξουσίου για διορισμό δικηγόρου (προαιρετικό, μπορεί ο αλλοδαπός 

να ολοκληρώσει μόνος του τη διαδικασία, παρ’ ότι δε συνίσταται). 

2/. Απόκτηση αριθμού εγγραφής φορολογουμένου. 

3/. Έλεγχος τίτλων από δικηγόρο (για ανεύρεση τυχόν πραγματικών ή νομικών 

ελαττωμάτων στο ακίνητο). 

https://www.piraeusbank.ua/en/sme_credits.html
https://www.eximb.com/eng/menu/profile-ukreximbank/performance/lending/
https://www.ukrgasbank.com/en/press_center/news/12822-
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4/. Εάν πρόκειται για αγορά από προηγούμενο ιδιοκτήτη (όχι για αγορά νεόκτιστου 

δηλαδή), απαιτείται εκτίμηση της αξίας του ακινήτου (συνήθως ολοκληρώνεται εντός 1-2 

ημερών). 

5/. Κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης από συμβολαιογράφο στην Ουκρανία, ο 

οποίος βεβαιώνει την αγοραπωλησία, την καταβολή του τιμήματος και των ειδικών φόρων 

και τελών από τον αγοραστή και ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από βάρη. Για την αγορά 

ακινήτου από αλλοδαπό, απαιτείται (εφόσον είναι έγγαμος – η) και η γραπτή συναίνεση της 

– του συζύγου. Εντός 1-5 ημερών, ο συμβολαιογράφος πρέπει να φροντίσει για την 

εγγραφή της πράξης στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας. Υπάρχει πρόσβαση στο Μητρώο 

και on-line, ενώ είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας χωρίς καταβολή αντιτίμου 

(πιστοποιητικό ιδιοκτησίας εκδίδει και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει την πράξη).  

6/. Για την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ουκρανία, ο αλλοδαπός αγοραστής θα 

πρέπει να ανοίξει λογαριασμό σε τράπεζα στη χώρα και να καταθέσει εκεί το σύνολο του 

τιμήματος. Η όλη διαδικασία διαρκεί 3-6 εργάσιμες ημέρες.   

Τα τέλη που καταβάλλονται, εκτός του τιμήματος, αφορούν φόρο προς το κράτος 

(1% του συμφωνημένου τιμήματος), δασμό 1% επί του τιμήματος υπέρ του ταμείου 

συντάξεων και ασφαλώς την αμοιβή του συμβολαιογράφου. 

 

Ο νόμος 2178-10/2020 επιτρέπει, από την 1η Ιουλίου 2021 και μετά από περίοδο 20 

ετών που ίσχυε σχετική απαγόρευση, την αγοραπωλησία εκτάσεων (αγροτικής) γης που 

ανήκουν σε ιδιώτες (εξαιρούνται τα αγροτεμάχια που ανήκουν στο κράτος ή στους δήμους).  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και τα νομοσχέδια 2194 και 2195/2021 (το πρώτο εκ των 

οποίων τέθηκε σε ισχύ ως νόμος του κράτους, μετά την υπογραφή του από τον Πρόεδρο V. 

Zelensky στις 24 Μαΐου) : το πρώτο προβλέπει την μεταφορά της αρμοδιότητας ελέγχου και 

διαχείρισης της δημόσιας γης από την κεντρική εξουσία (και συγκεκριμένα την Κρατική 

Υπηρεσία Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας και Κτηματολογίου της Ουκρανίας) στις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, ενώ το δεύτερο θεσπίζει τη διενέργεια ηλεκτρονικών (μέσω διαδικτύου) 

πλειστηριασμών για την πώληση κρατικών και δημοτικών γεωργικών εκτάσεων, γεγονός που 

οδηγεί σε αυτοματοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας, αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και διαφάνειάς της και ενίσχυση, σε τελική ανάλυση, των δημοσίων 

εσόδων (για τα κρατικά ταμεία και τους προϋπολογισμούς των περιφερειακών αρχών).  

Σε κάθε περίπτωση, η νέα νομοθεσία απαγορεύει την αγορά αγροτικής γης από τους 

αλλοδαπούς: οι μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων επιτρέπονται μόνο μεταξύ ουκρανών πολιτών 

και με όριο τα 100 εκτάρια (1000 στρέμματα). 

 

Β.1.6 Εργασιακό καθεστώς 

 

Η σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τον Εργατικό Κώδικα της Ουκρανίας, μπορεί να 

είναι προφορική ή γραπτή (υποχρεωτικά γραπτή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν η 

σύμβαση αφορά θέση εργασίας που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του 

εργαζομένου, στην περίπτωση εξ αποστάσεως εργασίας κ.α.). 

Περαιτέρω, η σύμβαση εργασίας μπορεί να είναι αορίστου (ο κανόνας στις 

εργασιακές συμβάσεις) ή ορισμένου χρόνου (όταν π.χ. αυτό δικαιολογείται από τη φύση της 

εργασίας, ή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εργαζομένου), ή η διάρκειά της να συναρτάται με 



Κίεβο, Ιούλιος 2021  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2021 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων   

 

 
 14 

την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου (με την ολοκλήρωση του οποίου λήγει). Είναι δυνατόν να 

προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας δοκιμαστική περίοδος 3 ή, κατ’ ανώτατο όριο, 6 μηνών, 

κατά της διάρκεια της οποίας ισχύει κανονικά η εργατική νομοθεσία.  

Το εβδομαιαίο ωράριο εργασίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 40 ώρες (36 ώρες 

κατ’ εξαίρεση για εργαζόμενους ηλικίας 16-18 ετών, καθώς επίσης και για όσους 

απασχολούνται υπό επικύνδυνες συνθήκες εργασίας). Ο κανόνας είναι η εργάσιμη 

εβδομάδα των πέντε (5) ημερών, ωστόσο μπορεί να προβλέπεται, εάν απαιτείται από τη 

φύση των εργασιών, εξαήμερη εργάσιμη εβδομάδα (αυτό αποφασίζεται από κοινού από τον 

εργοδότη ή ένα σώμα που διαβουλεύεται για λογαριασμό του και την πρωτοβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων). Υπερωρίες δεν δικαιολογούνται εκτός εάν 

κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών που έμειναν εκκρεμείς, λόγω 

έκτακτων συνθηκών που ενέσκυψαν κατά την παραγωγή (και πάλι με απόφαση του 

εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν σώματος).  

Οι αποδοχές του εργαζομένου αποτελούν όρο της σύμβασης εργασίας και δεν 

μπορούν να είναι χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό, ο οποίος με βάση τα σήμερα 

ισχύοντα ανέρχεται στις 6.000 χρίβνες μηνιαίως (περίπου 187 ευρώ). Είδη συμβάσεων  και 

χαρακτηριστικά αυτών, ωράριο εργασίας, κατώτατος μισθός.  

Η σύμβαση εργασίας μπορεί να λήξει είτε με τη συμπλήρωση του ορισμένου χρόνου 

διάρκειά της, είτε πρόωρα, με καταγγελία από τον εργαζόμενο (λόγω μεταβολής τόπου 

κατοικίας, εγκυμοσύνης, μετάθεσης του – της συζύγου κλπ) ή τον εργοδότη (αλλαγές στη 

διάρθρωση της παραγωγής και στην οργάνωση της εργασίας ως συνέπεια εκκαθάρισης, 

πτώχευσης ή μετατροπής της επιχείρησης, αδικαιολόγητη απουσία του εργαζομένου από 

την εργασία του, υπεξαίρεση έστω και μικρού ποσού από τον εργαζόμενο κλπ). 

Το ενιαίο ποσοστό κοινωνικής εισφοράς, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη, 

καθορίζεται στο 22% (για εργαζόμενους με αναπηρίες στο 8,41%). Ωστόσο, το μέγιστο ποσό 

επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 

15 ελάχιστους μισθούς (15 X 6000 = 90000 UAH). 

Για να απασχοληθεί αλλοδαπός στην Ουκρανία, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ο 

εργοδότης του γι’ αυτόν άδεια εργασίας. Η άδεια εργασίας είναι ειδική, αφορά δηλαδή την 

απασχόληση σε συγκεκριμένο εργοδότη και σε συγκεκριμένη θέση και η διάρκειά της δεν 

υπερβαίνει κατά κανόνα το ένα έτος (σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τα τρία έτη). 

Κατ’ εξαίρεση ο αλλοδαπός δεν χρειάζεται άδεια εργασίας, εάν έχει άδεια παραμονής στην 

Ουκρανία, εάν απασχολείται σε Γραφείο Αντιπροσωπείας αλλοδαπής επιχείρησης (βλ. 

παραπάνω υπό Β.1.1.), καθώς επίσης και εάν εργάζεται σε διεθνή πρότζεκτ παροχής 

τεχνικής βοήθειας στην Ουκρανία. Σημειωτέον ότι η άδεια εργασίας εκδίδεται για τους 

αλλοδαπούς με την προυπόθεση ότι αυτοί υπογράφουν σύμβαση με αποδοχές ίσες με το 

πενταπλάσιο του κατώτατου μισθού (6000 χρίβνες Χ 5 = 30.000 χρίβνες, περίπου 935 ευρώ) 

προκειμένου για εργαζόμενους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φιλανθρωπικές οργανώσεις, είτε 

ίσες με το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού (6000 χρίβνες Χ 10 = 60.000 χρίβνες, περίπου 

1.870 ευρώ).   
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Β.2 Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της (Χώρας) 

 

Β.2.1 Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς 

 

Ο απλούστερος τρόπος εισόδου και δραστηριοποίησης στην αγορά της Ουκρανίας 

είναι οι απευθείας πωλήσεις μέσω εξαγωγών. Η εταιρεία που εξάγει στην Ουκρανία δεν 

υπόκειται σε φορολογικές υποχρεώσεις εντός της Ουκρανίας, ενώ, ανάλογα και με τους 

συμβατικούς όρους παράδοσης, κατά κανόνα την ευθύνη για τον εκτελωνισμό και τους 

αναλογούντες  δασμούς φέρει ο Ουκρανός εισαγωγέας. Οι Έλληνες εξαγωγείς είναι 

προτιμότερο να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη της εισαγωγής των προϊόντων στη χώρα, 

αν δεν κατέχουν το modus operandi των ουκρανικών αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 

τελωνειακές διαδικασίες και τη φορολογία.  

Η συνεργασία των ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων θα πρέπει να 

προσανατολίζεται προς εισαγωγείς που έχουν μακρά εμπειρία στο χώρο και τα 

συγκεκριμένα εξαγόμενα αγαθά. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιστασιακές εξαγωγές ή 

φιλικές εξυπηρετήσεις από άτομα που μπορεί να μην έχουν γνώση των απαιτούμενων 

διαδικασιών, κάτι που θα δημιουργούσε πρόβλημα στον Έλληνα εξαγωγέα. Θεωρούμε 

σκόπιμο, τουλάχιστον στις πρώτες εμπορικές συναλλαγές και μέχρι να εδραιωθεί 

εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών να επιδιώκεται η προκαταβολή  του 100%, της αξίας των 

προς εξαγωγή προϊόντων πριν την παράδοσή τους. 

 

Β.2.2 Δίκτυα Διανομής 

 

 Στην Ουκρανία δεν υφίσταται επίσημος ουκρανο-ελληνικός επιχειρηματικός 

σύνδεσμος, ένωση ή επιμελητήριο. Παρ' όλα αυτά υφίσταται "Σύνδεσμος Ελλήνων 

Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων Ουκρανίας". 

 Σημειώνουμε την ύπαρξη του "Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου" στον Πειραιά 

(Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, 18531 - Τηλ.: 210 4119340, Φαξ: 210 4119341, e-mail: 

huc@otenet.gr) και του "Ελληνο-Ουκρανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συμβουλίου" στη 

Θεσσαλονίκη (Αλ. Παπαναστασίου 179, Χαριλάου, 54250, τηλ.: 2310 320094 – 320197, Φαξ: 

2310 302084, e-mail: info@gu-cci.gr).  

 Τα κυριότερα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας είναι τα ακόλουθα : 

 

THE UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY (Ένωση Επιμελητηρίων της 

Ουκρανίας) 

Πρόεδρος: Gennadiy CHIZHYKOV  

33 Velyka Zhytomyrska str., Kyiv 01601  

Τηλ: (+38044) 2122911, Fax: (+38044) 

2123353 

e-mail:ucci@ucci.org.ua 

http://www.ucci.org.ua 

 

THE KYIV CHAMBER OF COMMERCE AND 

INDUSTRY 

Πρόεδρος: Mr. Mykola ZASULSKY 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 

UKRAINE  

(ICC Ukraine) 

Πρόεδρος: Volodymir SCHELKUNOV  

19-b Reytarska St., 01034 Kyiv  

Τηλ: (+38044) 2344273, Fax: (+38044) 

2706829 office@iccua.org, http://iccua.org  

 

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE AND 

INDUSTRY  

Executive Director: Jorge ZUKOVSKI  

12 Amosova STR., 15th floor, Kiev 03038 

Τηλ: (+38044) 4905800, Fax: 4905801 

mailto:info@gu-cci.gr
mailto:ucci@ucci.org.ua
http://www.ucci.org.ua/
mailto:office@iccua.org
http://iccua.org/
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55 Bohdan Khmelnytsky Str., Kyiv 01601  

Τηλ: (+38044) 4820301, Fax: (+38044) 

4823966 

e-mail:info@kiev-chamber.org.ua 

Website: http://www.kiev-chamber.org.ua  

 

THE KHARKIV CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY 

Πρόεδρος: Victor ZVEREV 

122-b Moskovskiy Ave, Kharkiv  

Phone: (+38057) 7149690 Fax: (+38057) 

7386479 

e-mail: info@kcci.kharkov.ua 

 http://www.kcci.kharkov.ua  

 

THE ODESSA CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY  

Πρόεδρος: Sergeу SHUVALOV 

47 Bazarnaya str., Odessa 65125 

Τηλ: (+38048) 2364586, 7772096  

e-mail: orcci@orcci.odessa.ua 

http://www.orcci.odessa.ua  

 

THE LVIV CHAMBER OF COMMERCE AND 

INDUSTRY  

Πρόεδρος: Dmytro AFTANAS 

14 Stryisky Park str., 79011 Lviv  

Phone: (+38032) 2764611 Fax: (+38032) 

2767972  

e-mail: lcci@cci.lviv.ua www.lcci.com.ua 

 

THE DNIPROPETROVSK CHAMBER OF 

COMMERCE AND INDUSTRY  

Πρόεδρος: Vitaly ZHMURENKO 

4 Shevchenko str., Dnipropetrovsk 49044 

Τηλ: (+380562) 362258, Fax: (+380562) 

362259 

e-mail: dcci@dcci.org.ua Web site: 

http://cci.dp.ua/  

 

THE DONETSK CHAMBER OF COMMERCE 

AND INDUSTRY 

Πρόεδρος: Elvira SEVASTIANENKO 

 87 Kievskiy Ave, Donetsk 83007  

Τηλ: (+38062) 3878000, 3878010, 3878011, 

fax: 3878001 

e-mail: dcci@dtpp.donetsk.ua  

http://www.cci.donbass.com  

 

e-mail:chamber@chamber.ua 

http://www.chamber.ua 

 

UKRAINIAN LEAGUE OF INDUSTRIALISTS AND 

ENTREPRENEURS (ULIE) 

Πρόεδρος: Anatoliy KINAKH 

34 Κhreshatyk str., 01001 Кyiv 

Τηλ: (+38044) 5369641, 2783069, Fax: 

(+38044) 2263152 

e-mail: info@uspp.org.ua 

http://www.uspp.org.ua/  

 

EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION (EBA) 

Πρόεδρος: Tomas FIALA 

Executive Director: Anna DEREVYANKO  

1st floor, 1A Andriyivsky uzviz, Kyiv 04070 

Τηλ: (+38044) 4960601, fax: 4960602  

e-mail: office@eba.com.ua  

www.eba.com.ua  

Οι κυριότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ είναι οι κάτωθι :  

   

mailto:info@kiev-chamber.org.ua
http://www.kiev-chamber.org.ua/
mailto:info@kcci.kharkov.ua
http://www.kcci.kharkov.ua/
mailto:orcci@orcci.odessa.ua
http://www.orcci.odessa.ua/
mailto:lcci@cci.lviv.ua
http://www.lcci.com.ua/
mailto:dcci@dcci.org.ua
http://cci.dp.ua/
mailto:dcci@dtpp.donetsk.ua
http://www.cci.donbass.com/
mailto:chamber@chamber.ua?cc=mpolulyakh@chamber.ua&subject=%28WWW%20Site%29:
http://www.chamber.ua/
mailto:info@uspp.org.ua
http://www.uspp.org.ua/
mailto:office@eba.com.ua
http://www.eba.com.ua/
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FOURSHET, 6 Sosiury str., Kyiv 02090, Tel/fax: +38(044) 5831563, Purchase department 

Galina.Suhenko@furshet.ua, URL: www.furshet.ua 

 

FOZZY GROUP – supermarkets SILPO, FORA κλπ., 13 Kalachevska Str., 02090, Kyiv, Tel./fax: 

+380 44 4963200 Commercial department, E-mail: offer@fozzy.ua, URL: www.fozzy.ua/en/ 

 

METRO CASH & CARRY UKRAINE LTD, Address: 1, Kiltseva doroga, Kiev, Tel: +380 44 492 1000, 

Fax: +380 44 492 1100, E-mail: mccuafresh@metro.ua, mccuadry@metro.ua, 

contactcenter@metro.ua,  URL: www.metro.ua  

 

ATB-Market, 40 Kirova Ave, 49101 Dnipropetrovsk, Purchase Department (food) Tel.: 

(+38056) 7700457, E-mail: com@atbmarket.dp.ua, URL: www.atbmarket.com 

 

VELYKA KISHENYIA (Kviza Trade, OJSC)  Address: 57 Zaliznychne shosse, 01103 Kyiv, Tel: (+38 

044) 2067080, 539-09-39, fax: (+38 044) 2067585, URL: www.kishenya.com.ua, Commercial 

Director Mr. Olexiy SERIKOV, Tel: (+38 044) 206-70-80, E-mail: serikov_aa@welcash.kiev.ua 

 

AUCHAN Ukraine Moskovskiy Ave, 15A, Tel: +380 44 3913825, 5859536, Fax: +380 44 391 38 29  

E-mail: info@auchan.ua, URL: www.auchan.ua -  Purchase Department, Fax +38 

(044)5932318 (internal 1597), 585 99 35, E-mail: zakupki@auchan.ua, Purchase Department, 

Contact: Ms. Elena BJELTCHYKOVA, abjeltchykova@auchan.ua, Fax: +380 44 5859935  

 

BILLA UKRAINA Address: 3 Hryshka, 02140 Kyiv, Tel: 0 (800) 30 88 30, +380 44 4902444, 

4902442, Fax: +380 44 4902499, E-mail: info@billa.ua, assortment@billa.ua, URL: www.billa.ua  

 

MEGA MARKET Address: 6 Moskovskiy Ave, Kyiv, Tel/fax: (+38 044) 531 39 17, E-mail: 

info@megamarket.kiev.ua, https://megamarket.ua/, Fresh Fruits&Vegetables Department, 

Contact: Mr. Artem KRISCHENKO, artem@megamarket.ua 

 

NOVUS (BT Invest Holding) Address: 3rd floor, 26 Moskovskiy Ave 04073 Kyiv, Tel: +38 044 585 

41 70, Fax: +38 044 585 41 78, Commercial Department, Contact: Ms Irina Milchenko, E-mail: 

Іrina.Milchenko@novus.com.ua, URL: http://www.novus.com.ua 

 

VARUS (Omega Ltd.) 104-A Kirova Ave, 49000 Dnipropetrovsk, E-mail: info@varus.ua  URL: 

http://varus.ua/new/, Purchase Department (Fruits&Vegetables), Contact: Mr. Gennadiy 

GLAVATSKIY (fruits), Tel.: +38 (056)787-35-65 E-mail: ggla@varus.ua, Mr. Andriy Stiozhka 

(vegetables), Tel: +38 (056)787-36-58 E-mail: a.styozhka@varus.ua 

 

Περαιτέρω, και όσον αφορά την ανεύρεση επιχειρηματικών εταίρων από την 

Ουκρανία, το Γραφείο μας μπορεί να παράσχει σε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία που θα μας 

απευθύνει αίτημα για συγκεκριμένο προς εξαγωγή προϊόν, καταλόγους με 

εισαγωγείς/διανομείς του εν λόγω προϊόντος – με τους οποίους η εν λόγω εταιρεία θα έλθει 

σε απευθείας επαφή για να διερευνήσει δυνατότητες συνεργασίας. Το Γραφείο μας έχει τη 

δική του ιστοσελίδα (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-

http://www.auchan.ua/
mailto:zakupki@auchan.ua
mailto:abjeltchykova@auchan.ua
mailto:assortment@billa.ua
mailto:info@megamarket.kiev.ua
https://megamarket.ua/
mailto:Іrina.Milchenko@novus.com.ua
mailto:ggla@varus.ua
mailto:a.styozhka@varus.ua
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upotheseon/office/857) στην πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών "Agora" 

(http://www.agora.mfa.gr) όπου και αναρτώνται σε συνεχή βάση οποιαδήποτε αιτήματα για 

προϊόντα και υπηρεσίες περιέρχονται στο Γραφείο μας από Ουκρανούς επιχειρηματίες. 

Επίσης, μεταξύ άλλων χρήσιμων πληροφοριών για τη χώρα, στην εν λόγω ιστοσελίδα 

αναρτώνται κατά περίπτωση  δελτία δημοσίων προμηθειών για την Ουκρανία. 

 

Β.2.3 Πρακτικές οδηγίες 

 

Οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν και τα εξής : 

 

 Επικοινωνία / γλώσσα 

Η εμπειρία του Γραφείου μας έχει δείξει ότι είναι σκόπιμο ο επιχειρηματίας που επιθυμεί 

να έρθει σε επαφή δια αλληλογραφίας (ηλεκτρονικής ή άλλης) με κάποια ουκρανική εταιρεία 

να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τη ρωσική ή την ουκρανική γλώσσα, καθώς η αγγλική 

δεν ομιλείται ευρέως. Σε κάθε περίπτωση – όπως έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως – μια 

επιστολή σε μια από τις ανωτέρω ομιλούμενες γλώσσες θα έχει πολύ περισσότερες 

πιθανότητες να εξεταστεί και να απαντηθεί.  

Το ίδιο ισχύει και για την προσωπική παρουσία σε επισκέψεις ή εκθέσεις. Οι 

επιχειρηματίες θα πρέπει να συνοδεύονται από διερμηνείς για την καλύτερη δυνατή 

συνεννόηση – εκτός φυσικά αν ομιλούν οι ίδιοι μία από τις δύο γλώσσες. Το Γραφείο μας 

διαθέτει και  μπορεί να συστήσει σε τυχόν ενδιαφερομένους επιχειρηματίες, μεταφραστές από 

την ελληνική στην Ουκρανική γλώσσα.  

 

 Προσωπική επαφή 

 Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνονται οι προσωπικές επισκέψεις και επαφές των 

Ελλήνων με τους Ουκρανούς επιχειρηματίες με τους οποίους σκοπεύουν να συνεργαστούν. 

Πέραν της προσωπικής επαφής, που είναι πάντα επιθυμητή και εκτιμάται στους ουκρανικούς 

επιχειρηματικούς κύκλους, δίνεται η ευκαιρία στον Έλληνα επιχειρηματία να ελέγξει τις 

εγκαταστάσεις και γενικότερα τη λειτουργία της ουκρανικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς και να 

αποκτήσει εικόνα της τοπικής αγοράς, του ανταγωνισμού, των δικτύων διανομής κ.α. 

 

 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

 Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται και η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις που 

διοργανώνονται στην Ουκρανία, κατάλογο των οποίων αναρτά το Γραφείο μας ετησίως 

στην πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών, www.agora.mfa.gr . 

 

 Δικηγορικές υπηρεσίες 

 Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για επενδύσεις ή μια 

πιο διευρυμένη συνεργασία, πέραν των απλών εξαγωγών, με Ουκρανούς επιχειρηματίες, 

καλό θα είναι να έρθουν σε επαφή με δικηγορικό γραφείο το οποίο θα συμβουλευτούν ή το 

οποίο θα τους εκπροσωπήσει σε οποιαδήποτε διαδικασία με το ουκρανικό Δημόσιο ή 

συμφωνία με Ουκρανούς επιχειρηματίες. Η περιπλοκότητα και οι συχνές μεταβολές της 

ουκρανικής νομοθεσίας, η διαφθορά, η γραφειοκρατία και η πιθανή άγνοια του modus 

operandi της ουκρανικής αγοράς καθιστούν τη δικηγορική συνδρομή εκ των ων ουκ άνευ. 
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Επίσης, συνιστάται θερμά η εμπλοκή δικηγόρου σε οποιαδήποτε περίπτωση αφορά 

διερεύνηση αγοράς ακινήτου.  

 

 Επαφή με ελληνικές τράπεζες 

Στην Ουκρανία δραστηριοποιείται μία Τράπεζα ελληνικών συμφερόντων, η Τράπεζα 

Πειραιώς (https://www.piraeusbank.ua/en/about_bank.html). Οι ενδιαφερόμενοι για 

ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ουκρανία μπορούν να έρθουν σε επαφή 

μαζί της ώστε να συζητήσουν τρόπους με τους οποίους  θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν 

στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών και εν γένει δραστηριοτήτων τους. 

 

Επιλογή συνεργατών 

Οι Έλληνες εξαγωγείς, τουλάχιστον στις αρχικές τους προσπάθειες για εξαγωγές στην 

Ουκρανία, θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα για συνεργασία σε εισαγωγικές εταιρείες με 

εμπειρία στο χώρο των εισαγωγών του οικείου προϊόντος, ακόμη και αν το κέρδος είναι 

μικρότερο. Το Γραφείο μας έχει γίνει συχνά μάρτυρας περιπτώσεων κατά τις οποίες ελληνικές 

επιχειρήσεις συνεργάστηκαν με ουκρανικές επιχειρήσεις ή άτομα τα οποία είχαν ή έπειθαν ότι 

είχαν κάθε διάθεση να προωθήσουν τα ελληνικά προϊόντα, μόνο και μόνο για να αποδειχθεί 

αργότερα ότι δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις των διαδικασιών και της αγοράς, με 

αποτέλεσμα ζημίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

 Έλεγχοι / τελωνειακές εκτιμήσεις αξίας εισαγόμενων προϊόντων 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η συνεργασία με εισαγωγείς με εμπειρία είναι 

ιδιαίτερα επιβοηθητική στην περίπτωση των τελωνείων, τα οποία συχνά προβαίνουν σε 

επιπρόσθετους ελέγχους, ζητούν επιπρόσθετα έγγραφα ή προσπαθούν να αυξήσουν την 

τελωνειακή αξία των εισαγόμενων προϊόντων, σύμφωνα με τις τελωνειακές τιμές αναφοράς, 

απορρίπτοντας τις τιμές που αναγράφονται στα τιμολόγια. Οι έμπειροι εισαγωγείς συνήθως 

γνωρίζουν πώς να αποφύγουν ή να διαχειριστούν παρόμοιες περιπτώσεις.  

 

Διαφθορά / Γραφειοκρατία 

Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στην Ουκρανία με τρόπο ο οποίος δεν είναι 

βοηθητικός προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες 

από οργανισμούς όπως η κρατική υπηρεσία προσέλκυσης επενδύσεων "InvestUkraine". 

Κατά συνέπεια, η διαφθορά βρίσκει εύφορο έδαφος για επέκταση στο δημόσιο αλλά και τον 

ιδιωτικό τομέα, ιδίως υπό τη μορφή διευκολύνσεων ή (ταχύτερης) επίλυσης προβλημάτων.  

 

Τρόποι πληρωμής 

Για επιχειρηματικές επαφές, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να προτιμάται 

πάντα η προπληρωμή. Επίσης, σημειώνεται ότι, κατά καιρούς, η αγορά (κυρίως οι μεγάλες 

αλυσίδες λιανικής) καθυστερεί πληρωμές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά 

προβλήματα στη ρευστότητα των εισαγωγέων. Μία λύση, για την οποία το Γραφείο μας έχει 

κάνει ήδη σχετικές διερευνητικές κρούσεις και ενημέρωση των υπηρεσιακών φορέων, θα 

ήταν η παροχή στους έλληνες εξαγωγείς υπηρεσιών factoring από τα εδώ τραπεζικά 

ιδρύματα. 

 

https://www.piraeusbank.ua/en/about_bank.html
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Διακυμάνσεις στην ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος 

Μετά από μία περίοδο έντονης υποτίμησης του εγχώριου νομίσματος (χρίβνα – UAH), 

από τα τέλη του 2019, η ισοτιμία με το ευρώ έφτασε στο επίπεδο 1 ευρώ = 34,5 χρίβνες. Από 

τις αρχές του 2021 και ιδιαίτερα μετά τον Μάιο, το εθνικό νόμισμα ανατιμάται έναντι του 

δολαρίου και του ευρώ (πλέον 1 ευρώ = 32 χρίβνες). Οι διακυμάνσεις στην ισοτιμία πρέπει να 

παρακολουθούνται διότι επηρεάζουν (μάλλον καθιστούν δυσχερή) την κοστολόγηση των 

προϊόντων των ελλήνων εξαγωγέων. 

 

Πλαστά στοιχεία, τίτλοι, πιστοποιήσεις 

Έχουν φτάσει στο Γραφείο μας καταγγελίες για πλαστούς τίτλους, πιστωτικές / 

εγγυητικές επιστολές και πιστοποιήσεις. Οι αποδέκτες τέτοιων πιστοποιητικών θα πρέπει να 

επιβεβαιώνουν τη γνησιότητά τους μέσω ενός δικηγορικού γραφείου ή σε άμεση επαφή με 

τον εκδότη / την εκδούσα αρχή.  

 

Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας, το 

2020, τα ουκρανικά νοικοκυριά ξόδεψαν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους (45 δισ. 

$ ή 41%) για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, όπως ο καφές, το νερό και το γάλα (το 

αντίστοιχο ποσοστό το 2019 έφτασε στο 39,5%). Ιδιαίτερη προτίμηση δείχνουν οι Ουκρανοί 

στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων και ψωμιού. Ας σημειωθεί ότι η ανάλωση 

του κύριου μέρους του εισοδήματος των νοικοκυριών για την αγορά φαγητών και ποτών 

αποτελεί ίδιον των μικρομεσαίων οικονομιών (όπως είναι κατεξοχήν η Ουκρανία), αντίθετα 

όπου το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλότερο, το αντίστοιχο ποσοστό πέφτει εντυπωσιακά : οι 

πολίτες της Ε.Ε. για παράδειγμα δαπανούν κατά μέσο όρο μόλις το 13% του εισοδήματός 

τους για την κατηγορία αυτή.  

Στη δεύτερη θέση των εξόδων ενός ουκρανικού νοικοκυριού έρχεται η πληρωμή των 

λογαριασμών κοινής ωφέλειας (15,6 δισ. $ ή 14% - στην Ε.Ε. το έξοδο αυτό, 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για πετρέλαιο, καταλαμβάνει την πρώτη θέση με μερίδιο 

23,5%) και ακολουθούν οι μεταφορές (9,4 δισ. $ ή 8,6% - το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. 

είναι 13,1%), τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός (8,3 δισ. $ ή 8%), η υγειονομική περίθαλψη 

(6,7 δισ. $ ή 6,1%), τα ρούχα και τα παπούτσια (5,2 δισ. $ ή 4,7%), τα είδη για το νοικοκυριό 

(4,2 δισ. $ ή 3,8%), εκδρομές και πολιτιστικές δραστηριότητες (3,7 δισ. $ ή 3,4%), 

τηλεπικοινωνίες (3 δις. $ ή 2,8% - εδώ να σημειωθεί ότι στην Ουκρανία, η χρήση δεδομένων 

διαδικτύου μέσω κινητής τηλεφωνίας είναι από τις πιο οικονομικές παγκοσμίως, αφού κατά 

μέσο όρο 1 gigabyte κοστίζει περίπου 0,46 $ ή 0,37 ευρώ), φαγητό εκτός σπιτιού (2,8 δισ. $ ή 

2,6%) και εκπαίδευση (μόλις 1,3 δισ. $ ή 1,2%).   

Εξάλλου, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της “Mastercard” τον 

Ιούνιο του 2021, το 49% των ερωτηθέντων είναι έτοιμο να εγκαταλείψει τελείως τις συναλλαγές 

με μετρητά το αμέσως προσεχές μέλλον, ενώ το ένα τρίτο όσων πήραν μέρος στην έρευνα 

δηλώνει ότι θα πράξει το ίδιο σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Σήμερα, το 44% των Ουκρανών 

προτιμά να πραγματοποιεί τις αγορές του σε καταστήματα όπου μπορεί να συναλλαχθεί με 

κάρτα, ενώ το 8% απορρίπτει εντελώς τα καταστήματα που δεν προσφέρουν αυτή την 
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επιλογή. Από την ίδια έρευνα προέκυψε επίσης η στροφή των ουκρανών προς τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου: το 60% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι από την έναρξη της 

πανδημίας άρχισε να ψωνίζει πιο συχνά διαδικτυακά, ενώ το 45% δηλώνει ότι πλέον 

προβαίνει σε αγορές on-line τακτικά κάθε μήνα.  

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα τάση που καταγράφηκε στην έρευνα είναι η αύξηση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών για την ηλικιακή ομάδα των 80+. Από το 2016 κι εφεξής 

παρατηρείται στην Ουκρανία μία συνεχής αυξητική τάση στις μη εγχρήματες συναλλαγές, 

της τάξης του 3% κάθε χρόνο, σήμερα δε, το 90% των συναλλαγών στην Ουκρανία μπορεί 

να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά ή με κάρτα. 

       

Β.4 Πνευματική - Βιομηχανική Ιδιοκτησία και συγγενή δικαιώματα 

 

Σύμφωνα με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας της Ουκρανίας, προστατεύονται από 

το νόμο : δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων βάσεων δεδομένων 

και προγραμμάτων υπολογιστών) και συγγενικά δικαιώματα, εφευρέσεις και βιομηχανικά 

σχέδια, εμπορικά (εταιρικά) ονόματα και εμπορικά σήματα, ονομασίες προέλευσης και 

γεωγραφικές ενδείξεις, εμπορικά απόρρητα, τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, 

φυτικές ποικιλίες και φυλές ζώων. Τα περισσότερα από τα ανωτέρω αντικείμενα, για να 

τύχουν προστασίας στην Ουκρανία θα πρέπει να κατοχυρωθούν και να εγγραφούν στο 

σχετικό μητρώο στη χώρα (εξαίρεση αποτελούν οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά 

απόρρητα που προστατεύονται χωρίς εγγραφή). Η διάρκεια προστασίας ποικίλει ανάλογα 

με το δικαίωμα : 70 χρόνια για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (από το θάνατο του 

συγγραφέα), 50 χρόνια για τα συγγενικά δικαιώματα, 20 χρόνια για τις εφευρέσεις και 15 

χρόνια για τα βιομηχανικά σχέδια.  

Η καταχώριση εμπορικών σημάτων στην Ουκρανία πραγματοποιείται (βάσει του 

ουκρανικού νόμου “On Protection of Rights to Marks for Goods and Services”) από την 

κρατική επιχείρηση "Ukrainian Intellectual Property Institute" ("Ukrpatent"). Όποιος (φυσικό η 

νομικό πρόσωπο) επιθυμεί να αποκτήσει νομική προστασία στο εμπορικό του σήμα πρέπει 

να υποβάλει το σχετικό αίτημα μαζί με τα δικαιολογητικά (στοιχεία αιτούντα, καθαρή 

απεικόνιση του εμπορικού σήματος και λίστα προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία θα 

χρησιμοποιηθεί το εμπορικό σήμα) στο “Ukrpatent”, προκειμένου να λάβει το οικείο 

πιστοποιητικό που δηλώνει ότι το εν λόγω εμπορικό σήμα περιλαμβάνεται εφεξής στο 

Κρατικό Μητρώο Εμπορικών Σημάτων της Ουκρανίας. Η συνήθης διαδικασία μπορεί να 

χρειαστεί έως και 24 μήνες για την ολοκλήρωσή της, ωστόσο υπάρχει και η επιλογή της 

γρήγορης (“fast track”) εγγραφής, εντός έξι (6) μηνών. Εφόσον η αίτηση για την 

καταχώρηση του εμπορικού σήματος γίνει δεκτή, τότε εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό και η 

απόφαση δημοσιεύεται στο επίσημο ενημερωτικό δελτίο της Ukrpatent. Η προστασία διαρκεί 

για δέκα χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για άλλα τόσα (με την καταβολή του 

αναλογούντος τέλους). Μάλιστα, μετά τη λήξη της προστασίας, για δύο χρόνια, μόνο ο 

τελευταίος δικαιούχος μπορεί να ζητήσει εκ νέου την καταχώρηση του σήματος, εκτός αν 

συναινέσει ρητά να το πράξει τρίτος. Μέσω της Ukrpatent μπορεί να γίνει αίτηση και για τη 

διεθνή κατοχύρωση του σήματος. 

Σύμφωνα με τον ουκρανικό νόμο, ο δικαιούχος του εμπορικού σήματος μπορεί να 

απαιτήσει από οποιονδήποτε προσβάλλει τα δικαιώματά του στο σήμα, να άρει την 
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προσβολή και να τον αποζημιώσει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ουκρανικό δίκαιο, ο 

κάτοχος του σήματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αφαίρεση της συσκευασίας του 

προϊόντος, των ετικετών, των σημάτων ή κάθε άλλου αντικειμένου που συνδέεται με τα 

προϊόντα που φέρουν το παράνομα χρησιμοποιούμενο εμπορικό σήμα. Επίσης μπορεί να 

απαιτήσει την μη αποθήκευση αυτού του προϊόντος καθώς και την μη προσφορά του για 

πώληση, εισαγωγή και εξαγωγή. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς, η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι μονόδρομος. Εάν ο δικαιούχος του εμπορικού 

σήματος δεν κάνει χρήση αυτού επί τριετία, τότε υπάρχει ο κίνδυνος ανάκλησης του σήματος 

μετά από αίτηση τρίτου ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος θα πρέπει να 

αποδείξει είτε ότι έκανε χρήση στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε ότι αυτή δεν κατέστη 

δυνατή για συγκεκριμένο λόγο. 

Ένα ενημερωμένο Μητρώο Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας βρίσκεται πλέον στη 

διαδικτυακή πύλη της τελωνειακής υπηρεσίας της Ουκρανίας “Single Window for 

International Trade”. Η εβδομαδιαία ενημέρωση του Μητρώου είναι ένα άλλο βήμα στην 

εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τελωνειακής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας 

των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στην εναρμόνιση με τα πρότυπα και τις 

πρακτικές της ΕΕ. Θα συμβάλει στην ενίσχυση της πρόληψης και της καταπολέμησης 

μεταφοράς αγαθών που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κατ’ 

επέκταση θα καθαρίσει την εγχώρια αγορά από πειρατικά και πλαστά προϊόντα. Για την 

καταχώριση οποιουδήποτε αντικειμένου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω 

τελωνειακό μητρώο, ο αιτών υποβάλλει γραπτή (η σε ηλεκτρονική μορφή) αίτηση στην 

Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά). 

Εφόσον γίνει η εγγραφή στο τελωνειακό μητρώο, το αντικείμενο προστατεύεται υπό την 

έννοια ότι οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές μπορούν, εάν διαπιστώσουν προσβολή 

κατοχυρωμένου δικαιώματος, να καθυστερήσουν τον εκτελωνισμό του ύποπτου (για 

προσβολή) εισαγόμενου προϊόντος, μέχρι να αποσαφηνιστεί η κατάσταση με την 

ενημέρωση και του δικαιούχου (με τελική κατάληξη, είτε την άρνηση του εκτελωνισμού είτε τη 

συναίνεση του δικαιούχου για εκτελωνισμό λόγω μη προσβολής δικαιώματος).  

Τέλος, σημειώνεται ότι πρόσφατα (Ιούνιος 2021), η Κυβέρνηση της Ουκρανίας 

υπέβαλε στο Κοινοβούλιο της χώρας σχέδιο νόμου «περί δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων», προκειμένου να εναρμονίσει την κείμενη σχετική 

νομοθεσία με το δίκαιο της Ε.Ε.. Οι βασικοί άξονες στους οποίους κινείται το νομοσχέδιο είναι 

οι εξής : α) απλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης παράνομου περιεχομένου από το 

διαδίκτυο και επέκταση της διαδικασίας αυτής σε όλα τα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

β) πρόβλεψη ώστε οι εργαζόμενοι και οι πελάτες να αποκτούν αυτόματα όλα τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας επί προγραμμάτων υπολογιστών και βάσεων δεδομένων που 

δημιουργούν στο πλαίσιο της εργασίας τους ή βάσει συμβολαίου, γ) επέκταση των 

περιπτώσεων ελεύθερης χρήσης αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας προς το συμφέρον 

της κοινωνίας, δ) δυνατότητα σύναψης συμφωνιών χρήσης δικαιωμάτων πνευματικών 

ιδιοκτησίας επί τη βάσει μία δημόσιας προσφοράς και ε) ενίσχυση της προστασίας μη 

αυθεντικών βάσεων δεδομένων, αντικειμένων που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής 

νοημοσύνης καθώς και παραδοσιακών έργων τέχνης. 
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας έχει υπογραφεί Συμφωνία για την αποφυγή της 

διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους 

φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Η εν λόγω Συμφωνία έχει κυρωθεί με το Ν. 

3046/2002 (ΦΕΚ A 199/27-08-2002).  

Γενικά, η χώρα έχει εν ισχύ 74 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας (2 εκ των 

οποίων, με Ιαπωνία και Ισπανία, έχουν υπογραφεί από εποχής Σοβιετικής Ένωσης και 

συνεχίζουν να δεσμεύουν την Ουκρανία, ως ένα από τα διάδοχα μέρη αυτής).  

 

Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων 

 

Ο φόρος προσωπικού εισοδήματος (personal income tax) καταβάλλεται από 

μεμονωμένα πρόσωπα, κατοίκους και μη κατοίκους Ουκρανίας. Ο γενικός συντελεστής του 

συγκεκριμένου φόρου είναι 18%, ενώ όσον αφορά τις πληρωμές μερισμάτων ο συντελεστής 

είναι 5%. Για εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων σε μετοχές ή/και επενδυτικά πιστοποιητικά, 

εταιρικών δικαιωμάτων που ανήκουν σε μη μόνιμους κατοίκους, καθώς επίσης και εισόδημα 

οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και εταιρειών που δεν πληρώνουν εταιρικό φόρο 

εισοδήματος, ο φορολογικός συντελεστής είναι 9%. 

 

Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

 

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος (corporate income tax) καταβάλλεται από τις εταιρείες 

που εδρεύουν στην Ουκρανία και αποκτούν εισόδημα από δραστηριότητες στη χώρα. 

Επίσης από αλλοδαπές εταιρείες που δεν εδρεύουν στη χώρα, οι οποίες έχουν εισοδήματα 

από ουκρανικές πηγές ή ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ουκρανία, μέσω 

μόνιμων γραφείων αντιπροσωπείας στη χώρα.  

Ο ενιαίος συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος είναι 18% (επί των καθαρών 

κερδών). Προκειμένου για εισόδημα αλλοδαπών νομικών προσώπων (που δεν εδρεύουν στη 

χώρα), το οποίο προέρχεται από ουκρανικές πηγές, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται 

κατ’ εξαίρεση στο 15%. Το εισόδημα αυτό μπορεί να προέρχεται από τόκους, μερίσματα, 

δικαιώματα, ναύλους (στην περίπτωση των ναύλων ο φορολογικός συντελεστής είναι 6%), 

χρηματοδοτική μίσθωση και ενοικίαση, κέρδη από πώληση ακινήτων κ.α.. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατο νόμο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων (και με 

ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2035), οι μεγάλοι επενδυτές με σημαντικές (άνω 

των 20 εκατομμυρίων ευρώ) επενδύσεις, οι οποίοι ενεργούν ως συμβαλλόμενο μέρος σε 

ειδική επενδυτική σύμβαση, απαλλάσσονται από την πληρωμή εταιρικού φόρου 

εισοδήματος. Η απαλλαγή εφαρμόζεται μετά την υποβολή συγκεκριμένου επενδυτικού 

σχεδίου και έχει διάρκεια πέντε (5) έτη (είναι δυνατό να συναρτάται με την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του επενδυτή που προκύπτουν από την ειδική σύμβαση που έχει υπογράψει). 
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Γ.4 Ειδικότεροι φόροι 

 

Φ.Π.Α. 

Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε συναλλαγές που αφορούν την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 

εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ουκρανίας, καθώς και σε συναλλαγές που 

σχετίζονται με εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών προς και από την Ουκρανία. Επίσης, οι 

υπηρεσίες διεθνούς μεταφοράς επιβατών, αποσκευών και εμπορευμάτων μέσω θαλάσσης, 

ποταμού και αέρος, υπόκεινται ομοίως σε Φ.Π.Α.. 

Ο κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. είναι 20%. 

Διαφοροποιημένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν για εισαγωγές και προμήθεια 

συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων (14%), φαρμακευτικά προϊόντα, θεατρικές 

παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες 

παροχής προσωρινής διαμονής από ξενοδοχεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις (7%). 

Μηδενικός (0%) συντελεστής Φ.Π.Α. εφαρμόζεται για την εξαγωγή αγαθών από το έδαφος 

της Ουκρανίας, για προμήθεια αγαθών για ανεφοδιασμό (με καύσιμα) πλοίων, 

αεροσκαφών, διαστημικών σκαφών και για διεθνείς μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. 

Τέλος, εξαιρούνται εντελώς από τον Φ.Π.Α. μία σειρά από συναλλαγές όπως η παροχή 

ασφαλιστικών υπηρεσιών από τους αδειοδοτημένους σχετικά οργανισμούς, η παροχή 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, οι πληρωμές βάσει συμβάσεων μίσθωσης ή παραχώρησης 

καθώς και οι δραστηριότητες που αφορούν την αναδιοργάνωση (συγχώνευση, 

μετασχηματισμός κλπ)νομικών οντοτήτων. 

 

Εισφορά κοινωνικής ασφάλισης 

Καταβάλλεται από εργοδότες (επί των μισθών των εργαζομένων), ιδιώτες επιχειρηματίες 

και αυτοαπασχολούμενους. Το ενιαίο ποσοστό κοινωνικής εισφοράς καθορίζεται στο 22% 

(για εργαζόμενους με αναπηρίες στο 8,41%). Ωστόσο, το μέγιστο ποσό επί του οποίου 

υπολογίζεται η εισφορά κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 15 ελάχιστους 

μισθούς (15 X 6000 = 90000 UAH). 

 

Στρατιωτικός φόρος (Military duty) 

Αντιστοιχεί στο 1,5% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος κατοίκων και μη 

κατοίκων Ουκρανίας, το οποίο προέρχεται από ουκρανικές πηγές (μισθοί, 

αποζημιώσεις κλπ.) 

 

Φόροι ακίνητης περιουσίας / έγγειας ιδιοκτησίας 

Μπορεί να αφορά αστικά ακίνητα, καθώς και αγροτεμάχια.  

Το ακριβές ποσό υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση από τις τοπικές δημοτικές 

αρχές. 

Όσον αφορά τα αστικά ακίνητα, ο φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% του 

ελάχιστου μηνιαίου μισθού / τετραγωνικό μέτρο (είτε αφορά κατοικία, είτε 

επαγγελματικό ακίνητο). Για διαμερίσματα άνω των 300 τ.μ. ή αστικά οικόπεδα και 

κατοικίες άνω των 500 τ.μ. επιβάλλεται επιπλέον φόρος ίσος με 25.000 UAH (περίπου 

770 ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία 1 ευρώ = 32,5 UAH). Αντίθετα, διαμερίσματα 
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μικρότερα των 60 τ.μ. ή αστικά οικόπεδα και μονοκατοικίες μικρότερες των 120 τ.μ., 

απαλλάσσονται από το σχετικό φόρο. 

Για τα αγροτεμάχια το ποσοστό φόρου κυμαίνεται από 0,3 – 3 με 5% της 

εκτιμώμενης (κανονιστικά) αξίας τους, ενώ ειδικά για καλλιεργήσιμες εκτάσεις που 

είναι αντικείμενο συστηματικής εκμετάλλευσης από επιχειρηματικές οντότητες, ο 

φόρος μπορεί να φτάσει έως το 12% αυτής. 

 

Παρακρατούμενος φόρος 

Εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα από ουκρανικές πηγές που 

καταβάλλεται σε νομικές οντότητες που δεν εδρεύουν στην Ουκρανία, υπόκειται 

γενικά σε παρακρατούμενο φόρο (withholding tax) 15%. 

Ωστόσο, δυνάμει της ανωτέρω αναφερόμενης Συμφωνίας αποφυγής διπλής 

φορολογίας Ελλάδας – Ουκρανίας, τα ποσοστά του παρακρατούμενου φόρου για 

ελληνικές νομικές οντότητες είναι 5% (για μερίσματα, εφόσον ο δικαιούχος είναι 

εταιρεία εκτός από προσωπική η οποία έχει απευθείας στην κατοχή της τουλάχιστο 

το 25 τοις εκατό του κεφαλαίου της εταιρείας που καταβάλλει τα μερίσματα), 10% (για 

μερίσματα σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός της ανωτέρω, για τόκους και δικαιώματα). 

 

Ειδικός φόρος κατανάλωσης 

Καταβάλλεται κατά την αγορά αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, αλκοολούχων ποτών, 

προϊόντων καπνού, καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου) και καθορίζεται 

συγκεκριμένα για κάθε προϊόν στον Φορολογικό Κώδικα της Ουκρανίας. 

 

Γ.5. Δασμοί - Δασμολόγιο 

  

Οι τελωνειακοί δασμοί οι οποίοι περιγράφονται στον Φορολογικό Κώδικα της 

Ουκρανίας, περιλαμβάνουν τους εισαγωγικούς δασμούς, τους εξαγωγικούς 

δασμούς, τους εποχικούς δασμούς (αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και 

επιβάλλονται για μία περίοδο 60 ή 120 συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών) και 

τους ειδικούς τελωνειακούς δασμούς (για παράδειγμα δασμοί αντιντάμπινγκ και 

αντισταθμιστικοί δασμοί). 

Ως επακόλουθο της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ε.Ε. και Ουκρανίας (σε ισχύ από 

το Νοέμβριο του 2014), από την 01.01.2016 τέθηκε σε ισχύ Συμφωνία Ελευθέρων 

Συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών, με την οποία προβλέπεται ευνοϊκή δασμολογική 

μεταχείριση των ευρωπαϊκών προϊόντων στην ουκρανική αγορά και αντίστοιχα των 

ουκρανικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές (με σταδιακή εξάλειψη των δασμών 

επί των ευρωπαϊκών προϊόντων σε όσες περιπτώσεις δεν καταργήθηκαν από την 

έναρξη εφαρμογής της Συμφωνίας). Στον ιστότοπο της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στη 

διεύθυνση http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-

8cd4-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_1 υπάρχει διαθέσιμο το πλήρες κείμενο της 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/4589a50c-e6e3-11e3-8cd4-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_1
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συμφωνίας στα ελληνικά, με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν ανά 

δασμολογική κλάση.  

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουν δύο κατηγορίες δασμών στην Ουκρανία :  

α) οι μειωμένοι δασμοί που ισχύουν επί των εμπορευμάτων που προέρχονται από 

χώρες-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου του οποίου είναι μέλος και η 

Ουκρανία και χώρες οι οποίες απολαύουν της ιδιότητας του “μάλλον ευνοούμενου 

κράτους” και  

β) οι πλήρεις δασμοί που ισχύουν επί των εμπορευμάτων που προέρχονται από 

άλλες χώρες ή επί των προϊόντων στα οποία δεν μπορεί να καθοριστεί η χώρα 

προέλευσης.  

     Σε πολλές περιπτώσεις, πλέον, οι μειωμένοι και οι πλήρεις δασμοί ταυτίζονται. Οι 

δασμοί μπορεί να επιβάλλονται επί της αξίας, επί του αριθμού των μονάδων ή σε 

συνδυασμό των δύο. Επιπλέον των μειωμένων δασμών, η Ουκρανία έχει συνάψει 

Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών με τις χώρες ΚΑΚ, με τη Γεωργία και την Βόρεια 

Μακεδονία, οι οποίες προβλέπουν την εισαγωγή αγαθών με τελωνειακή ατέλεια στην 

Ουκρανία. 

Η τελωνειακή υπηρεσία της Ουκρανίας έχει δημιουργήσει στο παρελθόν πολλές 

φορές προβλήματα στους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στη χώρα καθώς, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, δεν δεχόταν τις δασμολογικές κλάσεις των προϊόντων που 

χρησιμοποιούσαν οι εισαγωγείς και τα δασμολογούσε με άλλες κλάσεις με 

υψηλότερους δασμούς ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν αποδεχόταν τα τιμολόγια των 

ελληνικών επιχειρήσεων και δασμολογεί τα εισαγόμενα προϊόντα σύμφωνα με τις 

τελωνειακές τιμές αναφοράς από τη βάση δεδομένων που τηρείται. Ωστόσο το 

τελευταίο έτος, δεν έχουν αναφερθεί από ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις νέα 

περιστατικά που να αφορούν ίδιας ή παρόμοιας φύσης προβλήματα.   

 

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές ζώνες (FTZ) 

 

    Υπάρχει ειδική νομοθεσία (“On general principles of creation and functioning of 

special (free) economic zones”), η οποία καθορίζει τις βασικές αρχές για τη 

δημιουργία και τη λειτουργία ειδικών οικονομικών ζωνών και συγκεκριμένα το ειδικό 

νομικό καθεστώς που διέπει αυτές και τα προνόμια και λοιπά κίνητρα που δύνανται 

να απολαύσουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Σε εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής 

δημιουργήθηκαν εννέα ειδικές οικονομικές ζώνες στην Ουκρανία (οι “Crimea”; 

“Azov”; “Zakarpattia”; “Interport-Kovel”; “Mykolaiv” “Porto Franco”; “Rennie” είναι 

μερικές εξ αυτών). Ωστόσο η δημιουργία των ΕΟΖ και η παροχή πλούσιων 

προνομίων στις συμμετέχουσες εταιρείες δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που τη 

συνόδευαν : η χώρα όχι μόνο δε γνώρισε περαιτέρω ανάπτυξη αλλά προκλήθηκαν 

ανωμαλίες στη λειτουργία της αγοράς και οι φορολογούμενοι επιβαρύνονταν 

ετησίως με ποσό ίσο του 1% του ΑΕΠ εξαιτίας τους. Για το λόγο αυτό το 2005 η 



Κίεβο, Ιούλιος 2021  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2021 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων   

 

 
 27 

κυβέρνηση της Ουκρανίας κατάργησε με νόμο (“On making amendments to 

Ukraine’s law on the state budget of Ukraine for 2005 and several other policy 

documents of Ukraine”) το ειδικό τελωνειακό και φορολογικό καθεστώς που 

απολάμβαναν οι ΕΟΖ, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αυτό αναβιώσει (παρά το γεγονός 

ότι έχουν αρχίσει ήδη από το προηγούμενο έτος κάποιες σχετικές συζητήσεις, στη 

βάση της επιθυμίας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων). 

     Κάπως αντίστοιχη είναι και η κατάσταση με τα βιομηχανικά πάρκα στην Ουκρανία. 

Ο νόμος “On Industrial Parks” ψηφίστηκε το 2012, έκτοτε δε έχουν δημιουργηθεί 46 

βιομηχανικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, 

αφού ελλείπουν οι απαιτούμενες υποδομές (οδικό δίκτυο, συνδέσεις με οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας κ.α.). Από το 2020 έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες νομοθετικές 

πρωτοβουλίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη 

λειτουργία των βιομηχανικών πάρκων, σύντομα δε αναμένεται να υπάρξουν 

αποτελέσματα. Μάλιστα, το 2021 η δημιουργία βιομηχανικών πάρκων θα αποτελέσει 

στρατηγικό στόχο στο πλαίσιο του «Μεγάλου Κατασκευαστικού Προγράμματος», 

που έχει εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της χώρας Ζελένσκυ. Για το σκοπό αυτό, η 

ουκρανική κυβέρνηση θα επενδύσει φέτος περίπου 80 εκατ. χρίβνες (UAH), άλλως 2,5 

περίπου εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών σε τέσσερα βιομηχανικά πάρκα.   
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Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων 

 

      Η νομοθεσία που διέπει τις επενδύσεις στην Ουκρανία δεν είναι ενιαία. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι πολλές φορές για την επίλυση ζητημάτων απαιτείται η 

από κοινού επίκληση διατάξεων από διαφορετικούς νόμους. Ο κύριος νόμος που 

ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα είναι ο Νόμος "Περί ξένων επενδύσεων", ο οποίος 

καθορίζει σε γενικές γραμμές την ουκρανική πολιτική έναντι των εισερχόμενων 

επενδύσεων και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ξένων επενδυτών. Πολλά 

όμως ζητήματα ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα (ίδρυση νομικών προσώπων και 

δικαιώματα ιδιοκτησίας), τον Εμπορικό Κώδικα (εταιρικές σχέσεις), το Νόμο "Περί 

χρεογράφων και χρηματιστηρίου" (εκδόσεις και αγοραπωλησίες μετοχών), το Νόμο 

περί Ανταγωνισμού (περιορισμός των μονοπωλίων και εγκρίσεις συγχωνεύσεων και 

εξαγορών). Οι εν λόγω νόμοι τείνουν ορισμένες φορές να είναι διφορούμενοι, 

αντιφατικοί ή επικαλυπτόμενοι.  

      Αν και οι περισσότεροι επιχειρηματικοί κλάδοι είναι ανοιχτοί για ξένες επενδύσεις, η 

πρόσβαση ξένων επενδυτών σε ορισμένους κλάδους είναι περιορισμένη ή 

απαγορευμένη, ήτοι: Στα ΜΜΕ, ξένοι επενδυτές  δεν μπορούν να ιδρύσουν 

τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εταιρείες ή να είναι μεμονωμένοι ιδρυτές πρακτορείων 

ειδήσεων. Τα μερίδια των ξένων επενδύσεων δεν μπορούν να υπερβούν το 35% σε 

πρακτορεία ειδήσεων και 30% σε εκδοτικές εταιρείες. Απαγορεύονται οι ξένες 

επενδύσεις στις βιομηχανίες εξοπλισμών, εκρηκτικών, και οχημάτων εκτόξευσης 

όπως και σε άλλους τομείς εθνικού ενδιαφέροντος. Οι ξένοι επενδυτές δεν μπορούν 

να έχουν στην ιδιοκτησία τους γεωργική γη στην Ουκρανία (ακόμη και αν πρόκειται 

για κληροδότημα). Τέλος, απαιτείται από ξένους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται 

να αποκτήσουν μείζον πακέτο μετοχών σε ουκρανική τράπεζα  να υποβάλλουν 

επιπρόσθετα δικαιολογητικά.  

      Αν μια επένδυση έχει γίνει σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν 

καταβληθεί οι σχετικοί φόροι, οι ξένοι επενδυτές δικαιούνται τον άμεσο και 

ανεμπόδιστο επαναπατρισμό κερδών, εσόδων ή οποιουδήποτε άλλου είδους 

κεφαλαίων που σχετίζονται με τις επενδύσεις, χωρίς περιορισμούς.  

 

Το Δεκέμβριο του 2020 ψηφίστηκε από το ουκρανικό κοινοβούλιο (και τον 

Φεβρουάριο του 2021 υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Ζελένσκυ) ο νόμος "On State 

Support of Investment Projects with Significant Investments" ως μέρος μίας 

ευρύτερης δέσμης κινήτρων για αλλοδαπούς (κυρίως) και ημεδαπούς επενδυτές.  

Κριτήρια (σωρευτικά) για την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου είναι:  

α) επένδυση ποσού 20 τουλάχιστον εκ. ευρώ εντός πενταετίας (οπότε και θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του επενδυτικού σχεδίου),  
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β) δημιουργία 80 τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας σχετικών με το επενδυτικό 

σχέδιο σε συνδυασμό με την καταβολή μισθού κατά 15% τουλάχιστον μεγαλύτερου 

από το μέσο μισθό για ανάλογη δραστηριότητα στην ίδια περιφέρεια και  

γ) η επένδυση να αφορά σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας : επεξεργασία 

μεταλλευμάτων / ορυκτών και τροφίμων (με τις εξαιρέσεις της παραγωγής 

προϊόντων καπνού, αλκοόλ και αλκοολούχων ποτών και της επεξεργασίας 

άνθρακα, αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου), διαχείριση αποβλήτων, 

μεταφορές, υπηρεσίες αποθήκευσης, ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

κούριερ, εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), εκπαίδευση, υγεία, τέχνες, πολιτισμός, 

αθλητισμός και τουρισμός.   

     Ο νέος νόμος προβλέπει σειρά κινήτρων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

φορολογικές απαλλαγές (από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, τον Φ.Π.Α. και τους 

δασμούς εισαγωγής νέου μηχανολογικού εξοπλισμού), χρήση γης με ειδικούς όρους 

μίσθωσης και την κατασκευή, με δημόσιους πόρους, της υλικοτεχνικής υποδομής για 

την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου : αυτοκινητόδρομοι, γραμμές επικοινωνίας, 

εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αερίου και θέρμανσης. 

      Για την παροχή της κρατικής υποστήριξης στους επιχειρηματίες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του νόμου (σε καμία περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 

30% της σχεδιαζόμενης επένδυσης), θα υπογράφεται μεταξύ των μερών ειδική 

συμφωνία, η οποία θα καθορίζει σε εκάστη περίπτωση τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του υποψηφίου επενδυτή. Τέλος, οι «επιμελητές» (“nannies”), θα είναι 

φυσικά πρόσωπα που θα διατίθενται από το κράτος και θα διευκολύνουν την 

πραγματοποίηση της επένδυσης, αναλαμβάνοντας τη διαμεσολάβηση και την 

επικοινωνία με δημάρχους, κυβερνήτες επαρχιών και υπουργούς, με απώτερο στόχο 

την υπερπήδηση των γραφειοκρατικών εμποδίων προς όφελος της επένδυσης.  

 

Επιπλέον, το Φεβρουάριο του 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας 

όρισε το Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων “UkraineInvest” που ιδρύθηκε το 2016 

(ukraineinvest.gov.ua, ο ιστότοπός του), ως θεσμό εξουσιοδοτημένο για την εφεξής 

υποστήριξη επενδυτών με σημαντικές επενδύσεις στη χώρα. Στα κύρια καθήκοντα 

του Γραφείου Προώθησης Επενδύσεων, ανήκουν η εφαρμογή των μέτρων για την 

προσέλκυση δυνητικών υποψηφίων για την πραγματοποίηση των επενδυτικών 

σχεδίων, η παροχή στους ενδιαφερόμενους επενδυτές πληροφοριών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και η αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τις κρατικές και 

τοπικές αρχές. 

Τέλος, άλλοι θεσμοί για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και του επιχειρείν στην 

Ουκρανία είναι το Εθνικό Συμβούλιο Επενδύσεων (“National Investment Council”, 

http://www.nicouncil.org.ua/uk/) και το Συμβούλιο του Συνηγόρου των 

Επιχειρήσεων (“Business Ombudsman Council”, https://boi.org.ua/en/). 

 

 

http://www.nicouncil.org.ua/uk/
https://boi.org.ua/en/
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Δ.2 Καθεστώς Ιδιωτικοποιήσεων 

 

Το καθεστώς ιδιωτικοποιήσεων στην Ουκρανία διέπεται από το νόμο “On 

privatization of state and communal property” και τη σχετική απόφαση του 

Συμβουλίου των Υπουργών, από 10.05.2018 και με αριθμό 432 “On approval of the 

Procedure for conducting electronic auctions for the sale of small privatization 

objects”. Όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας της 

Ουκρανίας, ήτοι της αρμόδιας υπηρεσίας που διαχειρίζεται τα κρατικά περιουσιακά 

στοιχεία (https://privatization.gov.ua/en/pro-pryvatyzatsiyu/ και στην αγγλική 

γλώσσα) υπάρχουν περίπου 3600 κρατικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων περίπου 1000 

διατίθενται ή σχεδιάζεται να διατεθούν προς ιδιωτκοποίηση. Στην ανωτέρω διεύθυνση 

παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προς ιδιωτικοποίηση στοιχεία και 

την ακολουθητέα διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους, ενώ δημοσιεύεται σε τακτική 

βάση και ενημερωτικό δελτίο (μικρής κλίμακας) ιδιωτικοποιήσεων. 

 

Στόχος της ουκρανικής κυβέρνησης για το 2021 είναι να τετραπλασιαστούν τα έσοδα 

από τις ιδιωτικοποιήσεις και να ανέλθουν στα 450 εκατ. $ (το 2020 ήταν αντίστοιχα 

107 εκατ. $). 

Το πρόγραμμα των μεγάλης κλίμακας ιδιωτικοποιήσεων μέχρι τέλος του 2021, 

περιλαμβάνει : α) την εταιρεία παραγωγής ιλμενίτη και τιτανίου “United Mining and 

Chemical Company” τον Αύγουστο (με εκτιμώμενη τιμή πρώτης προσφοράς τα 138 

εκατ. $),  

β) τα ναυπηγεία του Azov (στη Μαριούπολη) τον Σεπτέμβριο,  

γ) το οικόπεδο του πρώην εργοστασίου “Bolshevik” στο Κίεβο τον Οκτώβριο (με 

εκτιμώμενη τιμή πρώτης προσφοράς τα 50 εκατ. $, το οικόπεδο βρίσκεται σε κεντρικό 

σημείο της πρωτεύουσας και διαθέτει εύκολη πρόσβαση μέσω του μετρό, εκτιμάται 

δε ότι μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις ύψους έως και 500 εκατ. $ σε οικοδομική 

δραστηριότητα, με την ανέγερση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων – γραφείων),  

δ) το ξενοδοχείο “President Hotel” στο Κίεβο (τιμή πρώτης προσφοράς τα 12 εκατ. $) 

το Νοέμβριο και  

ε) δύο μικρά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, το “Belgorod-Dnister” και το “Ust-

Dunaisk” το Δεκέμβριο. 

Για την επόμενη χρονιά (2022) προγραμματίζεται η ιδιωτικοποίηση της 

“Centrenergo”, κοινοπραξίας 23 περιφερειακών εταιρειών παραγωγής ενέργειας 

(Μάρτιος) και της εταιρείας χημικών “Odesa Port Plant” (Απρίλιος). 

 

Σημειώνεται ότι το 99% όσων συμμετείχαν ως τώρα στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 

(ως αγοραστές) ήταν ουκρανικές εταιρίες. Η κατάσταση αυτή επιχειρείται να αλλάξει 

με την ενεργοποίηση και την προσέλκυση και ξένων επενδυτών. Για το λόγο αυτό, το 

Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε πρόσφατα το νόμο 4572 που επέφερε 

τροποποιήσεις στο βασικό νόμο για το Ταμείο Κρατικής Περιουσίας (“Law on the 

https://privatization.gov.ua/en/pro-pryvatyzatsiyu/
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State Property Fund”). Με τις νέες διατάξεις, στόχος είναι η συμμετοχή περισσότερων 

ενδιαφερομένων στις διαδικασίες πλειστηριασμού κρατικής περιουσίας, ο 

εντονότερος ανταγωνισμός, η εξάλειψη των όποιων εμποδίων στην πορεία των 

ιδιωτικοποιήσεων, η απλοποίηση της διαδικασίας για συγκεκριμένες κατηγορίες 

στοιχείων (αίρεται π.χ. η απαγόρευση ιδιωτικοποίησης κατασχεμένων περιουσιακών 

στοιχείων) και η ενίσχυση του ρόλου του Κρατικού Ταμείου Περιουσίας σε θέματα 

ελέγχου της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας από άλλους, τυχόν 

συνεμπλεκόμενους φορείς.   

 

Δ.3 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές 

 

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης “Fitch” και “Standard & Poors” επιβεβαίωσαν, στις 

πλέον πρόσφατες εκθέσεις τους (Φεβρουάριος και Μάρτιος 2021 αντίστοιχα), τις 

σταθερές προοπτικές της ουκρανικής οικονομίας, αποτιμώντας τη πιστοληπτική 

ικανότητα της χώρας στο επίπεδο “B/Β”.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον οίκο “Fitch”, η ουκρανική οικονομία επέδειξε 

αξιοσημείωτη αντοχή στις επιπτώσεις της πανδημίας, ωστόσο η καθυστέρηση στην 

εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών πολιτικών και η ανάγκη εξυπηρέτησης ενός 

μεγάλου εξωτερικού χρέους, αποτελούν απειλή για το μέλλον. Οι κύριοι παράγοντες 

που μπορεί να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, 

είναι η μείωση της έκθεσης σε εξωτερικούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους μέσω 

της αύξησης των διεθνών αποθεματικών και της ενίσχυσης του ισοζυγίου 

πληρωμών, η μείωση του λόγου του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ 

της χώρας και η πίστη στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Αντίθετα, απειλή μπορεί 

να αποτελέσουν γεωπολιτικά / πολιτικά γεγονότα (όπως η πρόσφατη, Απρίλιος 

2021, κρίση με τη Ρωσία) τα οποία θα κλονίσουν την μακροοικονομική σταθερότητα 

της χώρας. 

Σύμφωνα με τον οίκο “Standard & Poors”, η απόδοση της ουκρανικής οικονομίας το 

2020 ξεπέρασε τις προσδοκίες σε ότι αφορά την ανάπτυξη (για την ακρίβεια, ύφεση 

μικρότερη της αναμενόμενης), το ισοζύγιο πληρωμών και τα δημόσια οικονομικά. 

Ωστόσο, υπάρχει αβεβαιότητα που σχετίζεται κυρίως με την καθυστέρηση στην 

εκταμίευση των υπολειπόμενων δόσεων του ΔΝΤ και της Ε.Ε. και τις πιθανές 

επιπτώσεις της επιδημιολογικής κατάστασης (η οποία, παρά το ότι εμφανίζει σημεία 

ύφεσης, έχει πάντα ως μειονέκτημα την αργή εξέλιξη του εμβολιαστικού 

προγράμματος στη χώρα). 
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί και οι προμήθειες του ουκρανικού Δημοσίου διενεργούνται 

μέσω ενός ανοιχτού ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προσφορών, που 

ονομάζεται “ProZorro” (https://prozorro.gov.ua/en). Η επίσημη ηλεκτρονική σελίδα 

του συστήματος “ProZorro” βρίσκεται στη διεύθυνση του “Ukrainian Universal 

Exchange” (https://sale.uub.com.ua/). 

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα “ProZorro” είναι ένα υβριδικό ηλεκτρονικό σύστημα 

δημοσίων συμβάσεων ανοικτού κώδικα, το οποίο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα 

συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, κυβέρνησης και κοινωνίας των πολιτών. 

Πρόκειται  για  μια  ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιων προμηθειών, η οποία ξεκίνησε 

τη λειτουργία της το 2016 και εξασφαλίζει ανοικτή πρόσβαση στις δημόσιες 

συμβάσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα για υποβολή δημοσίων προσφορών. 

Κάθε χρόνο, περίπου  20 δισεκατομμύρια ευρώ προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών 

διεκπεραιώνονται μέσω του εν λόγω ηλεκτρονικού συστήματος.  

Όλες οι λειτουργίες που προσφέρει αυτή η ηλεκτρονική πύλη διατίθενται στο ευρύ 

κοινό χωρίς την ανάγκη εγγραφής και χωρίς περαιτέρω εμπόδια όσον αφορά την 

πρόσβαση. Όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί και οι προσφορές είναι στην ουκρανική 

γλώσσα ενώ κάποιες ανακοινώσεις διαγωνισμών και προμηθειών, πάνω από ένα 

χρηματικό όριο, δημοσιεύονται και στα αγγλικά.  

Με αυτόν τον τρόπο, η “ProZorro” εξασφαλίζει την διαφάνεια και την 

αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των δημοσίων κονδυλίων της χώρας.   

Η ProZorro χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από μια ομάδα διεθνών οργανισμών και 

ΜΚΟ και έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό που συντονίζει τις κυβερνητικές υπηρεσίες που 

επιβλέπουν τις δημόσιες προμήθειες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα μέσα ενημέρωσης. 

 

 

  

https://prozorro.gov.ua/en
https://sale.uub.com.ua/


Κίεβο, Ιούλιος 2021  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2021 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων   

 

 
 33 

ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Ουκρανίας ακολουθεί (με την εξαίρεση της περσινής, 

ιδιαίτερης λόγω πανδημίας, χρονιάς) αυξητική τάση, με τη χώρα μας να έχει θετικό ισοζύγιο. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζουν σε κάθε ευκαιρία οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο 

χωρών, υπάρχει αναξιοποίητο δυναμικό για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ  

 2018 2019 2020 

Μεταβολή 

2019/2018 % 

Ελληνικές εξαγωγές 181,6 

 

210,8 193,7 -8,1 

Ελληνικές εισαγωγές 164,7 

 

186,5 178,9 -4,1 

Ισοζύγιο 16,9 24,3 14,8 -39,1 

Όγκος εμπορίου 346,3 397,3 372,6 -6,2 

        Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2020 

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα 

λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 

πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν 

το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 85.027.021 

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και 

nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 20.396.483 

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 

άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα 

καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, 

φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 9.057.077 

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα 

υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών 8.526.067 

Σωλήνες από χαλκό 7.708.429 

 

 

ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2020 

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα 44.208.800 

Σιτάρι και σμιγάδι 16.911.528 

Σιδηροκράματα 12.153.862 

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και 

εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 10.365.857 

Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με 

πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη 

επιστρωμένα με άλλο μέταλλο, ούτε επενδυμένα 10.022.845 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Γενικά, οι εισαγωγές και εξαγωγές της Ουκρανίας έχουν ως εξής : 

 Εξαγωγές 

2019 

Εξαγωγές 

2020 

Μεταβολή 

2019/2020 

Εισαγωγές 

2019 

Εισαγωγές 

2020 

Μεταβολή 

2019/2020 

Ισοζύγιο 

2019 

Ισοζύγιο 

2020 

Ε.Ε. των 28 20,75 δισ 

$ 

18,61 δισ 

$ 

-10,3% 25,01 δισ $ 23,46 δισ $ -6,2% -4,26 δισ -4,84 

δισ. 

Μερίδιο % 41,5 37,8 - 41,1 43,4    

Κίνα 3,59 δισ $ 7,11 δισ $ 98% 9,20 δισ $ 8,31 δισ $ -9,8% -5,61 δισ  -1,19 

δισ. 

Μερίδιο % 7,2 14,5 - 15,1 15,4    

Ρωσία 3,24 δισ $ 2,71 δισ $ -16,6% 6,99 δισ $ 4,54 δισ $ -35,0% -3,74 δισ  -1,84 

δισ. 

Μερίδιο % 6,5 5,5 - 11,5 8,4    

Υπόλοιπος 

Κόσμος 

22,47 δισ 

$ 

20,78 δισ 

$ 

-7,5% 19,60 δισ $ 17,79 δισ $ -9,2% 2,87 δισ  3,00 δισ. 

Μερίδιο % 44,9 42,2 - 32,2 32,9    

Σύνολο 50,05 δισ 

$ 

49,21 δισ 

$ 

-1,7% 60,80 δισ $ 54,09 δισ $ -11,0% -10,75 

δισ 

-4,88 

δισ. 

                                                                                       Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας 

Προϊόντα  

Πίνακας 4 - Εξαγωγές Ουκρανίας 

 Προϊόν Αξία σε εκατ. $ 

ΗΠΑ 

Μερίδιο επί του 

συνόλου % 

2019/2020 

Μεταβολή % 

1. Δημητριακά 9.417.313,8 19,1 -2,2 

2. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 7.690.724,4 15,6 -12 

3. Λίπη και λάδια φυτικά και ζωικά  5.759.599,1 11,7 +21,7 

4. Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες 4.420.742,2 9,0 +23,1 

5. Ηλεκτρικές συσκευές/μηχανές και τα 

μέρη τους 

2.572.871,5 5,2 -7,2 

6. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές 

1.914.223,4 3,9 +13,1 

7. Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις 1.842.436,6 3,7 -28,1 

8. Υπολείμματα και απορρίμματα της 

βιομηχανίας τροφίμων 

1.576.500,6 3,2 +6,1 

9. Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο 1.409.010,1 2,9 +0,8 

10. Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, 

σίδηρο και χάλυβα 

877.970,5 1,8 -15,7 

                                                     Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ) 

Πίνακας 5 - Εισαγωγές Ουκρανίας 

 Προϊόν Αξία σε εκατ. $ 

ΗΠΑ 

Μερίδιο επί του 

συνόλου % 

2019/2020 

Μεταβολή % 

1. Ορυκτά καύσιμα/λάδια και προϊόντα 

απόσταξης αυτών 

7.753.159,5 14,3 -36,3 

2. Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές 

6.074.212,2 11,2 -8,8 

3. Οχήματα για χερσαίες μεταφορές (με 

την εξαίρεση των σιδηροδρόμων)  

5.504.000,8 10,2 -5,0 

4. Ηλεκτρικές συσκευές/μηχανές και τα 

μέρη τους 

5.469.960,2 10,1 -17,8 

5. Φαρμακευτικά προϊόντα  2.522.804,7 4,7 +17,7 

6. Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 

από αυτές 

2.481.452,8 4,6 -6,0 

7. Διάφορα προϊόντα χημικών 

βιομηχανιών 

1.334.573,5 2,5 +-0,4 

8. Όργανα και συσκευές 

ιατροχειρουργικής, οπτικής, 

φωτογραφίας ή κινηματογραφίας 

1.247.836,1 2,3 +18,4 

9. Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 1.039.531,4 1,9 -17,0 

10. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από 

καουτσούκ 

927.576,8 1,7 +0,2 

                                                     Πηγή : Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Ουκρανίας (επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ) 
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Ελληνικά προϊόντα με προοπτικές στην ουκρανική αγορά – Προτάσεις συνεργασίας 

Ο τομέας των τροφίμων θα μπορούσε να προσφέρει ικανοποιητικές ευκαιρίες 

συνεργασίας. Ορισμένες προτάσεις :  

Είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιήματα (φρυγανιές, παξιμάδια, πίττες για σουβλάκια, 

γεμιστά μπισκότα, γλυκά κουταλιού, μπάρες δημητριακών, μακεδονικός χαλβάς),  

Γαλακτοκομικά προϊόντα (φέτα, στραγγιστό γιαούρτι, με ή χωρίς φρούτα, επιτραπέζια τυριά 

όχι πολύ πικάντικα), 

Φρέσκα και νωπά ψάρια (και ιχθυοτροφείου και πιο ακριβά), κονσέρβες ψαριών, 

συσκευασμένα καπνιστά φιλέτα ρέγκας και πέστροφας, 

Κατεψυγμένο φύλλο και έτοιμες πίττες (σπανακόπιτες κλπ),  

Κατεψυγμένα η κονσερβοποιημένα έτοιμα παραδοσιακά φαγητά,  

Κατεψυγμένος μεγάλος γύρος χοιρινός και, ει δυνατόν, υπόλοιπη γκάμα παραδοσιακών 

κρεατικών ψητοπωλείου (για εστίαση), 

Φιστίκια Αιγίνης, σταφίδα γλυκιά μαύρη και σουλτανίνα, τσάγια από βότανα (βουνού, 

δίκταμο, κρόκος), 

Φυσικά μεταλλικά νερά, 

Λικέρ μαστίχας Χίου, κουμκουάτ, βύσσινο. Μαυροδάφνη και λοιπά γλυκά ή ημίγλυκα 

αρωματικά κρασιά (Μοσχάτο Σάμου, Μοσχάτο Λήμνου, αφρώδη ημίγλυκα), 

Φρούτα.  

 

Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον, πέραν του κλάδου των τροφίμων, για δομικά υλικά και 

φάρμακα. 

 

Ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ουκρανία είναι, όσον αφορά τις υπηρεσίες, ο ΙΤ τομέας, 

αφού πολλές ουκρανικές εταιρείες περιλαμβάνονται μεταξύ των πλέον καινοτόμων του 

κόσμου και συνεργάζονται με εταίρους από την Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.. 

 

Τέλος, στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη το Μεγάλο Κατασκευαστικό Πρόγραμμα 

της Κυβέρνησης Zelenskyy. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η κατασκευή, συντήρηση και 

επιδιόρθωση του οδικού δικτύου της χώρας καθώς και άλλα έργα κοινωνικών υποδομών 

(ανακατασκευή σχολικών κτιρίων). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα παρουσιάζει ευκαιρίες για 

ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάληψη έργων στο συγκεκριμένο τομέα. 
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Ζ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Ακολουθούν επιλεγμένες χρήσιμες ιστοσελίδες της ουκρανικής διοίκησης και 

επιχειρηματικότητας: 

Κυβέρνηση 

Κυβέρνηση της Ουκρανίας www.kmu.gov.ua/control/en 

Κοινοβούλιο http://portal.rada.gov.ua/control/en/index  

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης 

και Εμπορίου 

www.me.gov.ua/control/en/index 

Υπουργείο Οικονομικών www.minfin.gov.ua/control/en/index 

Υπουργείο Εξωτερικών www.mfa.gov.ua/mfa/en/news/top.htm 

Υπηρεσίες 

Κρατική Στατιστική Επιτροπή www.ukrstat.gov.ua 

Κρατική Επιτροπή Ρυθμιστικής 

Πολιτικής και Επιχειρηματικότητας 

www.dkrp.gov.ua/control/en/index 

Ταμείο Κρατικής Περιουσίας www.spfu.gov.ua/eng/index.php 

Κρατική Φορολογική Διοίκηση www.sta.gov.ua/control/en/index  

Κέντρο για την Προώθηση των 

Ξένων Επενδύσεων 

www.investukraine.org/  

Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία www.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index 

Επιμελητήρια 

Ενωση Ε.Β.Ε. Ουκρανίας http://www.ucci.org.ua/en/about.html  

Σύνδεσμος Βιομηχάνων και 

Επιχειρηματιών - ULIE 

http://www.uspp.org.ua/ 

ΕΒΕ Κιέβου http://www.kiev-chamber.org.ua 

EBA (European Business Association) www.eba.com.ua/   

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 

Ουκρανίας – ICC Ukraine 

http://iccua.org/en/  

Τράπεζες  

Κεντρική Τράπεζα www.bank.gov.ua/Engl/default.htm 

Ένωση Ουκρανiκών Τραπεζών http://aub.org.ua/index.php?lang=en 

http://www.kmu.gov.ua/control/en
http://portal.rada.gov.ua/control/en/index
http://www.me.gov.ua/control/en/index
http://www.minfin.gov.ua/control/en/index
http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/news/top.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/en/index
http://www.spfu.gov.ua/eng/index.php
http://www.sta.gov.ua/control/en/index
http://www.investukraine.org/
http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index
http://www.ucci.org.ua/en/about.html
http://www.uspp.org.ua/
http://www.kiev-chamber.org.ua/
http://www.eba.com.ua/
http://iccua.org/en/
http://www.bank.gov.ua/Engl/default.htm
http://aub.org.ua/index.php?lang=en
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Piraeus Bank http://www.piraeusbank.ua/en/ 

Εκθεσιακοί Φορείς 

Γενικές πληροφορίες περί Εκθέσεων 

στην Ουκρανία 

http://www.expoua.com/Exhibition/lang/en/   

Premier Expo www.pe.com.ua/ 

Kiev International Contract Fair http://www.kmkya.kiev.ua 

Primus Exhibitions Group http://www.theprimus.com/en 

ACCO International http://acco.ua/eng/ 
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