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Χρήσιμες πληροφορίες 

 

Πληθυσμός 45,5 εκατ. 

Εμβαδόν 603.700 km2 

Πρωτεύουσα Κίεβο 

Μεγαλύτερες πόλεις 
Κίεβο (2,6 εκατ.), Χάρκιβ (1,5 εκατ.), Ντνιπρό 
(1,1 εκατ.), Οδησσός (1 εκατ.), Ντονιέτσκ (1 εκατ.) 

Επίσημη γλώσσα Ουκρανική 

Νόμισμα 
Γρίβνα (UAH) 
€ 1 = UAH 30 

Οικονομικό έτος 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 

ΑΕΠ (2016) 
€ 82 δις   
 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν (2016) € 1888 

Πληθωρισμός (2016) 12% 

Ονομαστικός μέσος μισθός € 223 (UAH 6.475) 

Εργάσιμη εβδομάδα 40 ώρες 

Ξένες άμεσες επενδύσεις (2016) € 31,4 δις 

Αριθμός ξένων εταιρειών 2.229  

Εξαγωγές Ουκρανίας (2016) € 30,4 δισ.  

Μεγαλύτεροι πελάτες (2016) Ρωσία, Αίγυπτος, Πολωνία, Τουρκία 

Εισαγωγές Ουκρανίας (2016) € 32,8 δισ. 

Μεγαλύτεροι προμηθευτές (2016) Ρωσία, Kίνα, Γερμανία, Λευκορωσία 

Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 
(2016) 

€ 2,4 δισ. 

Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία 
(2016 )  

€ 200,4 εκατ. 

Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία 
– Προϊόντα (2016 / ΕΣΥΕ) 

Λάδια από πετρέλαιο, φρούτα, καπνά, αργίλιο, 
μηχανές 

Ελληνικές εισαγωγές από Ουκρανία 
(2016)  

€ 164,3 εκατ. 

Ελληνικές εισαγωγές από την 
Ουκρανία – Προϊόντα (2016 / 
ΕΣΥΕ) 

Χυτοσίδηρος, καρποί, δημητριακά, ορυκτά 
καύσιμα, λίπη και έλαια 

Ελληνικές επενδύσεις στην 
Ουκρανία (αποθέματα 2016) 

€ 99,2 εκατ. 

Τουρισμός προς Ελλάδα (2016) 96.419 
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1. Τρόποι δραστηριοποίησης στην ουκρανική αγορά 

Καθώς η νομοθεσία στην Ουκρανία μεταβάλλεται συχνά και απροειδοποίητα, οι 
ισχύοντες νόμοι δε τυγχάνουν συχνά διπλής ερμηνείας, οι παρακάτω αναφερόμενες 
διατάξεις σκόπιμο είναι να λαμβάνονται ως ενδεικτικές μέχρις επιβεβαίωσής τους από 
ουκρανικό δικηγορικό γραφείο. 

 
1.1 Απευθείας πωλήσεις 

Ο απλούστερος τρόπος 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, συνήθως την ευθύνη για τον εκτελωνισμό και τους απορρέοντες 
δασμούς, πληρωμές και ΦΠΑ φέρει ο Ουκρανός εισαγωγέας. Οι Έλληνες εξαγωγείς δέον 
όπως αποφεύγουν να αναλάβουν την ευθύνη της εισαγωγής των προϊόντων στη χώρα αν 
δεν κατέχουν το modus operandi των ουκρανικών αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά στις 
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, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη 
εξόφληση των προς εξαγωγή προϊόντων πριν την παράδοσή τους. 

 
1.2  Γραφείο Αντιπροσωπείας 

Μια αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να ιδρύσει Γραφείο Αντιπροσωπείας στην Ουκρανία, 
το οποίο δεν είναι νομικό πρόσωπο αλλά λειτουργεί για λογαριασμό της αλλοδαπής 
εταιρείας που αντιπροσωπεύει. Το Γραφείο Αντιπροσωπείας συνήθως αναλαμβάνει 
προπαρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες  και συνεπώς, εφόσον δεν έχει μόνιμη 
εγκατάσταση, δεν υπόκειται σε εταιρική φορολογία. Αν το Γραφείο Αντιπροσώπου 
αναλάβει εμπορικές δραστηριότητες , λειτουργεί εν είδει υποκαταστήματος και 
αναγκαστικά έχει μόνιμη εγκατάσταση και υπόκειται σε φορολογία. 

Τα Γραφεία Αντιπροσωπείας οφείλουν να εγγράφονται στο Υπουργείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Εμπορίου, στην Κρατική Φορολογική Υπηρεσία, στην Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία, στο Ταμείο Συνταξιοδότησης καθώς και σε ορισμένες άλλες αρχές ανάλογα με τη 
φύση της δραστηριότητας του Γραφείου, π.χ. τα τραπεζικά Γραφεία Αντιπροσωπείας 
οφείλουν να καταχωρούνται στην Κεντρική Τράπεζα. Πρόσφατα, έχουν εγερθεί από 
ουκρανικής πλευράς εμπόδια στη λειτουργία των Γραφείων Αντιπροσωπείας και συνεπώς 
η εν λόγω μορφή δραστηριοποίηση δεν συστήνεται προς το παρόν. 

Πρόσφατα, έχουν εγερθεί από ουκρανικής πλευράς εμπόδια στη λειτουργία 
ορισμένων Γραφείων Αντιπροσωπείας και, συνεπώς, η εν λόγω μορφή δραστηριοποίησης 
δε συστήνεται προς το παρόν. 

 

1.3 Εταιρείες 
Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και η Ανώνυμη Εταιρεία είναι οι δύο πιο κοινές 

εταιρικές μορφές στην Ουκρανία. Αν και προβλέπονται και άλλες εταιρικές μορφές από τη 
νομοθεσία, χρησιμοποιούνται σπάνια. 
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1.3.1 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι η πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή 
εταιρικής δραστηριότητας, με ταχύτερες διαδικασίες σύστασης (3-4 εβδομάδες) και 
ευκολότερη διαχείριση. Το κεφάλαιο της μοιράζεται σε μερίδια όπως ορίζεται από το 
καταστατικό της. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κεφαλαίου. Η ευθύνη των μελών για τα 
εταιρικά χρέη περιορίζεται στην αξία των ατομικών τους συνεισφορών. Αν ο αριθμός των 
μεριδιούχων καταστεί μεγαλύτερος των 100, τότε η εταιρεία γίνεται Α.Ε. Καταστατικά 
όργανα είναι η γενική συνέλευση των μεριδιούχων, το διοικητικό συμβούλιο που είναι 
υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας και ένα ελεγκτικό όργανο. Γενικά, 
οι ΕΠΕ προτιμώνται από τους αλλοδαπούς επιχειρηματίες. 

 
1.3.2 Ανώνυμη Εταιρεία 

Η Ανώνυμη Εταιρεία  χρειάζεται περίπου 2-4 μήνες για τη σύστασή της και μπορεί να 
είναι είτε ανοιχτή (όταν οι μετοχές της πωλούνται σε δημόσιες συναλλαγές) είτε κλειστή 
(όταν οι μετοχές πωλούνται σε ιδιωτικές συναλλαγές). Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μιας 
Α.Ε. είναι 1.250 ελάχιστοι μηνιαίοι μισθοί ήτοι, τον Μαϊο του 2016, UAH 1.812.500 (€ 
66.636 περίπου) και από 01.12.2016 - UAH 2.000.000 (€ 73.530 περίπου). Οι μέτοχοι 
καταβάλουν πλήρως την αξία των μετοχών πριν την εγγραφή της εταιρείας. Η ευθύνη των 
μετόχων για τα εταιρικά χρέη περιορίζεται στο ποσό που έχει καταβληθεί για τις μετοχές. 
Καταστατικά όργανα είναι η γενική συνέλευση των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο που 
είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας, το εποπτικό συμβούλιο, αν η 

εταιρεία έχει άνω των 10 μετόχων, και η ελεγκτική επιτροπή. Μια δημόσια Α.Ε. οφείλει να 
υπόκειται σε ετήσιο εξωτερικό έλεγχο όσον αφορά στις οικονομικές της καταστάσεις και να 
υποβάλει τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, οφείλει να υπόκειται 
σε ετήσιο εξωτερικό έλεγχο κατόπιν αίτησης μειοψηφίας μετόχων τουλάχιστον 10%.  
 
1.3.3 Συνοπτική σύγκριση ΕΠΕ και ΑΕ στην Ουκρανία 
 

Εταιρική Μορφή ΕΠΕ ΑΕ 

Αρχικό κεφάλαιο Δεν υπάρχει ελάχιστο 
απαιτούμενο κεφάλαιο 

1.250 επίσημοι ελάχιστοι 
μηνιαίοι μισθοί ήτοι, την 
1/05/16, UAH 1.812,5 εκατ., από 
01.12.2016 – UAH 2.000,00 εκατ.  

Αριθμός μεριδιούχων/ 
μετόχων 

Μέχρι 100 Μέχρι 100 για τις κλειστές ΑΕ / 
Χωρίς περιορισμό για τις 
ανοιχτές ΑΕ 

Καταστατικά όργανα - γενική συνέλευση των 
μεριδιούχων 
- διοικητικό συμβούλιο  
- ελεγκτικό όργανο 

- γενική συνέλευση των μετόχων 
- διοικητικό συμβούλιο  
- εποπτικό συμβούλιο 
- ελεγκτική επιτροπή 

Υποχρεώσεις 
ενημέρωσης 

Ετήσια υποβολή έκθεσης στην 
κρατική αρχή   

Οι κλειστές και ανοιχτές ΑΕ 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις 
ενημέρωσης και δημοσίευσης: 
"τακτικής πληροφόρησης" η 
οποία αποτελείται από τις ετήσιες 
(για τις κλειστές ΑΕ) και τις 
τριμηνιαίες και τις ετήσιες (για 
τις ανοιχτές ΑΕ) εκθέσεις  για τα 
αποτελέσματα των ΑΕ και τις 
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χρηματοοικονομικές και 
επιχειρηματικές δραστηριότητές 
τους, και "ειδικής 
πληροφόρησης" που αφορούν σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα η 
οποία μπορεί να επηρεάσει τις 
χρηματοοικονομικές και 
επιχειρηματικές δραστηριότητές 
τους και να οδηγήσει σε 
σημαντική αλλαγή στην αξία των 
μετοχών του.  

Περιορισμοί (α) μια θυγατρική ΕΠΕ (όπως 
και ΑΕ) δεν μπορεί να 
ιδρυθεί από μια άλλη 
θυγατρική εταιρεία 
(ουκρανική ή ξένη)  

(β) ένα φυσικό ή ένα νομικό 
πρόσωπο (ουκρανικό ή ξένο) 
δεν μπορεί να είναι ο 
μοναδικός ιδρυτής και / ή 
μοναδικός μεριδιούχος 
περισσότερων από μια ΕΠΕ 
στην Ουκρανία 

(α) μια θυγατρική ΑΕ δεν μπορεί 
να ιδρυθεί από μια άλλη 
θυγατρική εταιρεία (ουκρανική ή 
ξένη) , 
(β) μια ΑΕ δεν μπορεί να έχει 

μεταξύ των μετόχων της μόνο 
μετόχους – εταιρείες, ιδιοκτησίας 
του ίδιου ατόμου 

Δαπάνη εγγραφής USD 21,25 USD 21,25 + 1% του μετοχικού 
κεφαλαίου αλλά χωρίς αυτό να 
υπερβαίνει τους 50 επίσημους 
ελάχιστους μηνιαίους μισθούς 
την ημέρα της ίδρυσης της 
εταιρείας. 

 
1.3.4 Βήματα για την ίδρυση ΕΠΕ 
1. Ιδρυτική συνεδρίαση και έγκριση καταστατικού 
2. Εγγραφή στο Κρατικό Μητρώο 
3. Εγγραφή στην Κρατική Στατιστική Υπηρεσία 
4. Εγγραφή στο Συνταξιοδοτικό Ταμείο 
5. Εγγραφή στη Φορολογική Επιθεώρηση 
6. Απόκτηση σφραγίδας της ΕΠΕ 
7. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 
8. Απόκτηση πιστοποιητικού ΦΠΑ (αν προβλέπεται) 
9. Εγγραφή ξένης επένδυσης (αν απαιτείται) 
10. Εγγραφή στις Τελωνειακές Αρχές (αν απαιτείται) 
 
 
1.3.5 Βήματα για την ίδρυση ΑΕ 
1. Ιδρυτική συνεδρίαση 
2. Άνοιγμα λογαριασμών 
3. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου 
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 
 
 
2. Φόροι, δασμοί και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Από 1.1.2016 τέθηκε σε ισχύ ο νέος Φορολογικός Κώδικας της Ουκρανίας, ο οποίος 
αποτελεί την πρώτη σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση στη χώρα. Δυστυχώς, λόγω 
ασαφών διατυπώσεων, διφορούμενων διατάξεων και αποκλινουσών ερμηνειών από 
φορολογούμενους και φορολογικές αρχές, ο εν λόγω Φορολογικός Κώδικας έχει ήδη 
υποβληθεί σε πολλαπλές τροποποιήσεις. 

Η είσπραξη των φόρων ελέγχεται και διεξάγεται από την Κρατική Φορολογική 

Διοίκηση ενώ οι δασμοί εισπράττονται από την Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία. Όλα τα 
νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία διεξάγουν εμπορικές πράξεις οφείλουν να 
καταχωρούνται στην οικεία φορολογική αρχή και να δηλώνουν τακτικά όλες τις 
φορολογητέες συναλλαγές τους και τους φόρους που έχουν καταβάλει. 

Όλοι οι φορολογούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών θα πρέπει να έχουν 
καταγραφεί στο Κρατικό Μητρώο για Ατομικούς Φορολογούμενους και να λάβουν ΑΦΜ. 
Το ουκρανικό ΑΦΜ απαιτείται για ένα μεγάλο εύρος ενεργειών όπως η καταχώρηση 
εταιρειών, η ενοικίαση διαμερισμάτων, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, η καταβολή 
προσωπικού φόρου εισοδήματος και η καταχώρηση δαπανών που εκπίπτουν από τη 
φορολογία.  

 
2.1 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Ο φόρος εισοδήματος από μισθούς, επιδόματα, και άλλες πηγές που δεν καλύπτεται 
από σχετικές διατάξεις ανέρχεται σε 18%.  

 
2.2 Φόρος εισοδήματος εταιρειών 

Οι ουκρανικές και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία 
μέσω μόνιμης εγκατάστασης υποχρεούνται σε καταβολή φόρου επί του εισοδήματος της 
εταιρείας, ο συντελεστής του οποίου ανέρχεται σε 18% από 1ης Ιανουαρίου 2016.  

 
2.3 Φόρος προστιθέμενης αξίας 

Για το 2016, ο συντελεστής του ΦΠΑ για εγχώριες πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 
και την εισαγωγή αγαθών ανέρχεται σε 20% ενώ ειδικότερα για τα φάρμακα ισχύει 
μειωμένος συντελεστής 7%. Τα εξαγόμενα αγαθά και οι βοηθητικές υπηρεσίες έχουν 
μηδενικό συντελεστή. Οι δηλώσεις και οι πληρωμές γίνονται μηνιαίως, όμως η επιστροφή 
ΦΠΑ όπως προβλέπεται από το Νόμο είναι συνήθως πολύ δύσκολη ενώ και οι 
νεοκαταχωρηθέντες στο ΦΠΑ δεν μπορούν, κατά κανόνα, να απαιτήσουν επιστροφή του 
φόρου για τους πρώτους δώδεκα μήνες.  

 
2.4 Παρακρατούμενος φόρος 
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Τα εισοδήματα των μη μόνιμων κατοίκων υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 
(withholding tax) 15%.  
 
2.5 Ειδικός φόρος κατανάλωσης 

Καταβάλλεται κατά την αγορά αυτοκινήτων, αμαξωμάτων, αλκοολούχων ποτών, 
προϊόντων καπνού, καυσίμων (βενζίνης και πετρελαίου) και καθορίζεται συγκεκριμένα για 
κάθε προϊόν. 

 
2.6 Έγγειος φόρος 

Ο έγγειος φόρος υπολογίζεται ετησίως για το ακόλουθο έτος και καταβάλλεται 
μηνιαίως σε ίσες δόσεις από τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες των γαιών. Ο συντελεστής 
εξαρτάται από την κατηγορία, την τοποθεσία και την ύπαρξη αποτίμησης για κάθε τμήμα 
γης. 

 
2.7 Χρεώσεις υπέρ Συνταξιοδοτικού Ταμείου  

 α. 3% επί της αξίας μεταβίβασης αυτοκινήτου 
 β. 1% επί της αξίας αγοράς ακίνητης περιουσίας πληρωτέο από τους αγοραστές 
 γ. 7,5% επί των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
  
2.8 Φόρος χαρτοσήμου 

Επιβάλλεται σε επικυρώσεις εγγράφων και υποβολές τους στα δικαστήρια. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι χρεώσεις είναι μικρές εκτός από συναλλαγές σε 
χρηματιστήρια εμπορευμάτων και πωλήσεις ακινήτων όπου ανέρχονται σε 1%. 
 
2.9 Δασμοί 

Aπό 01.01.2016 τέθηκε σε ισχύ Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της 
Ουκρανίας και της ΕΕ, με την οποία προβλέπεται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση κατ' 
αρχήν των ουκρανικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και σταδιακή εξάλειψη 
των δασμών επί των ευρωπαϊκών προϊόντων στην ουκρανική αγορά. 

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. Υπάρχουν εποχικοί δασμοί, ειδικοί δασμοί, δασμοί αντιντάμπινγκ 
και αντισταθμιστικοί δασμοί. Επιπλέον των μειωμένων δασμών, η Ουκρανία έχει συνάψει 
Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών με τις χώρες ΚΑΚ, τη Γεωργία και την πΓΔΜ, οι οποίες 
προβλέπουν την εισαγωγή αγαθών με τελωνειακή ατέλεια στην Ουκρανία. 

Δυστυχώς, η τελωνειακή υπηρεσία της Ουκρανίας έχει δημιουργήσει πολλάκις 
προβλήματα στους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στη χώρα καθώς παλαιότερα, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, δεν δεχόταν τις δασμολογικές κλάσεις των προϊόντων που 
χρησιμοποιούσαν οι εισαγωγείς και τα δασμολογούσε με άλλες κλάσεις με υψηλότερους 
δασμούς ενώ πρόσφατα δεν αποδέχεται τα τιμολόγια των ελληνικών επιχειρήσεων και 
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δασμολογεί τα εισαγόμενα προϊόντα σύμφωνα με τις τελωνειακές τιμές αναφοράς από τη 
βάση δεδομένων που τηρείται.  

 
2.10 Eισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

 Οι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή των Ενοποιημένων Εισφορών 
Κοινωνικής Ασφάλισης με ποσοστό 22% επί των μικτών αμοιβών των εργαζομένων.  

 
3. Καθεστώς 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) όσον αφορά 
σε μεγάλο εύρος εισαγόμενων αγαθών με την έκδοση Ουκρανικού Πιστοποιητικού 
Συμμόρφωσης. Επίσης ορισμένα προϊόντα απαιτούν ειδικές άδειες για την εισαγωγή τους 
στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχουν πολλάκις 
προσάψει στην Ουκρανία ότι πιστοποιήσεις και άδειες τέτοιου τύπου χρησιμοποιούνται ως 

μη-δασμολογικά εμπόδια, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να έχει επιτευχθεί 
αλλαγή της νομοθεσίας και 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: 
εμπορεύματα που προορίζονται για επίδειξη  κατά τη διάρκεια εκθέσεων, συνεδρίων ή 
παρόμοιων περιπτώσεων, 
επαγγελματικό εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται από ΜΜΕ ή για κινηματογράφηση, 
εμπορευματοκιβώτια, παλέτες, συσκευασίες ή άλλα υλικά που εισάγονται σε σχέση με 
εμπορικές συναλλαγές, 
μεταφορικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και 
εμπορευμάτων σε σχέση με εμπορικές συναλλαγές, 
πλοία και αεροσκάφη τα οποία εισήχθησαν για επισκευή.  

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 
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Ουκρανίας, καθώς το Γραφείο μας έχει ενημερωθεί πολλάκις για προσπάθειες 
δασμολόγησης προσωρινώς εισαγομένων προϊόντων, ειδικά όσον αφορά σε εκθεσιακό 
υλικό / δείγματα.  

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.  

Επίσης προσοχή απαιτείται στην εισαγωγή δειγμάτων, 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. 
 
4. Επενδυτικό καθεστώς 

 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. Το μερίδιο 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.  

 Με πρόσφατη απόφαση του ουκρανικού κοινοβουλίου και με στόχο της διευκόλυνσης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας αποφασίστηκε τη κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής 
ξένων επενδύσεων σε αρχείο που τηρείται από ουκρανική δημόσια υπηρεσία.  

Στο πλαίσιο της απλοποίησης της έκδοσης αδειών, από τις 30 Δεκεμβρίου 2009, 
εισήχθη στο Νόμο "Περί του συστήματος εγκρίσεων" η αρχή της 'σιωπηρής συναίνεσης' η 
οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επιτρέπει σε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν λάβει 
ορισμένες δημοτικές ή κρατικές άδειες να λειτουργούν χωρίς αυτές αν έχουν καταθέσει τα 
απαιτούμενα έγγραφα για την απόκτηση ή την επέκταση των εν λόγω αδειών στην οικεία 
αρχή και η αρχή αυτή δεν έχει ενημερώσει την εταιρεία σχετικά εντός της προβλεπόμενης 
από το Νόμο προθεσμίας.  
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5. Χρήσιμες ιστοσελίδες 

 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 

Universal Bank (Eurobank) www.universalbank.com.ua 

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/ 

 
 

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
http://www.universalbank.com.ua/
http://www.piraeusbank.ua/en/
http://www.expoua.com/Exhibition/lang/en/
http://www.pe.com.ua/
http://www.kmkya.kiev.ua/
http://www.theprimus.com/en
http://acco.ua/eng/
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6. Επισημάνσεις και συστάσεις για τους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς / επενδυτές 

 Γενικά η Ουκρανία είναι μια μεγάλη πληθυσμιακά χώρα, της οποία όμως οι 
καταναλωτές έχουν, κατά μέσο όρο, περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα. Παρά ταύτα, 
μπορεί να αποτελέσει σημαντικό προορισμό των ελληνικών εξαγωγών. Παρακάτω 
ακολουθεί σειρά επισημάνσεων και συστάσεων για τις εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις 
που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ουκρανία. 
 
  Οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: 
Πληροφόρηση από το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

Όσον αφορά στη 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 – πληροφόρηση για δασμολογικά καθεστώτα, 
πληροφορίες για σχετικές με το προϊόν διεθνείς εκθέσεις αλλά και οποιαδήποτε άλλη 
ενημέρωση μπορεί να απαιτηθεί. 

Το Γραφείο μας έχει τη δική του ιστοσελίδα (www.agora.mfa.gr/ua99) στην πύλη 
του Υπουργείου Εξωτερικών "Agora" (http://www.agora.mfa.gr) όπου και αναρτώνται σε 
συνεχή βάση οποιεσδήποτε ζητήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες περιέρχονται στο Γραφείο 
μας από Ουκρανούς επιχειρηματίες. Επίσης, μεταξύ άλλων χρήσιμων πληροφοριών για τη 
χώρα, στην εν λόγω ιστοσελίδα αναρτάται και το μηνιαίο μας δελτίο καθώς και τα 
εβδομαδιαία δελτία δημοσίων προμηθειών για την Ουκρανία. 
 
- Επικοινωνία / γλώσσα 
 Η εμπειρία του Γραφείου μας έχει δείξει ότι σκόπιμο είναι 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 και, σε κάθε περίπτωση – όπως έχει 
διαπιστωθεί επανειλημμένως – μια επιστολή σε μια από τις 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.  

 
- Προσωπική επαφή 
 Σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνονται οι προσωπικές επισκέψεις και επαφές των 
Ελλήνων με τους Ουκρανούς επιχειρηματίες από τους οποίους θα αναζητήσουν 
συνεργασία. Πέραν της προσωπικής επαφής, που είναι πάντα επιθυμητή και εκτιμάται 
στους ουκρανικούς επιχειρηματικούς κύκλους, τοιουτοτρόπως δίνεται η ευκαιρία στον 
Έλληνα επιχειρηματία να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη λειτουργία της 
ουκρανικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς καθώς και να αποκτήσει εικόνα της τοπικής αγοράς, 
του ανταγωνισμού, των δικτύων διανομής κ.α. τα οποία μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά 
από την εμπειρία που η ελληνική επιχείρηση έχει ως σήμερα. 
 
- 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 

http://www.agora.mfa.gr/ua99
http://www.agora.mfa.gr/
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 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. Επίσης, συνιστάται θερμά η 
εμπλοκή δικηγόρου σε οποιαδήποτε περίπτωση αφορά διερεύνηση αγοράς ακινήτου.  
 
- Επαφή με ελληνικές τράπεζες 
 Στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται δύο ελληνικές τράπεζες, οι "Universal Bank" 
(Eurobank) και η Τράπεζα Πειραιώς. Οι ενδιαφερόμενοι για δραστηριοποίηση στην 
Ουκρανία μπορούν να έρθουν σε επαφή με κάποια από αυτές τις τράπεζες ώστε να 
συζητήσουν τρόπους με τους οποίους αυτές θα μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν ή να 
τους παράσχουν πληροφόρηση στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ή εν γένει 
δραστηριοτήτων τους.  
 
- Έλλειψη διμερούς επιχειρηματικού θεσμού στην Ουκρανία 
 Σημειώνουμε ότι, παρά πολλαπλές προσπάθειες του Γραφείου μας παλαιότερα, στην 
Ουκρανία δεν υφίσταται μέχρι στιγμής κάποιος επίσημος ουκρανο-ελληνικός 
επιχειρηματικός σύνδεσμος, ένωση ή επιμελητήριο.  

Παρά ταύτα σημειώνουμε την ύπαρξη του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου στον 
Πειραιά (Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, τ.κ.:18531 - Τηλ.: 210 4119340, Φαξ: 210 4119341, e-
mail: huc@otenet.gr). 
 
- Προτίμηση σε καλά εδραιωμένους εισαγωγείς 
 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 των προϊόντων τα οποία ενδιαφέρεται να 
εξάγει η ελληνική επιχείρηση 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 για να αποδειχθεί αργότερα ότι δεν είχαν τις 
απαραίτητες γνώσεις των διαδικασιών και της αγοράς, με αποτέλεσμα ζημίες για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις.  
 
 Επίσης, οι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις με ενδιαφέρον για την Ουκρανία θα 
πρέπει να προσέξουν τα εξής: 

 
- 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 

mailto:huc@otenet.gr
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 Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στην Ουκρανία με τρόπο ο οποίος δεν 
είναι βοηθητικός προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις – παρά 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) καθυστερούν πληρωμές με αποτέλεσμα να δημιουργούν σημαντικά 
προβλήματα στη ρευστότητα των εισαγωγέων. 
  
- Καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ 

Οι ενδιαφερόμενοι για επενδύσεις στην Ουκρανία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι 
καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ είναι συχνές και σημαντικές και να συνυπολογίσουν 
το ενδεχόμενο αυτό πριν την επένδυσή τους.  
 
- 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.  
 
- Πνευματική ιδιοκτησία 
 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προστατεύονται επαρκώς και οι 
εταιρείες που εμπορεύονται προϊόντα με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στη διαχείριση τους στην ουκρανική αγορά. 
 
- Απουσία ανεξαρτήτων εργαστηρίων  
 Δεν υπάρχει ανεξάρτητο εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων στην Ουκρανία και, 
συνεπώς, αν υπάρχει διαφωνία εταιρείας με τις κρατικές αρχές δεν υπάρχει δυνατότητα 
επαναληπτικών ελέγχων από ανεξάρτητο φορέα με επισήμως αποδεκτά αποτελέσματα.  
 
- Παράνομες υφαρπαγές εταιρειών 
 Προσφάτως έχει εντατικοποιηθεί το φαινόμενο των παρανόμων υφαρπαγών 
εταιρειών. Οι τακτικές παράνομης υφαρπαγής εταιρικής ιδιοκτησίας έχουν μεταβληθεί τα 
τελευταία έτη, καθώς, ενώ, στο παρελθόν, στο 99% των περιπτώσεων, οι υφαρπαγές 
λάμβαναν χώρα δια της δικαστικής οδού, οι πιέσεις πλέον δρομολογούνται μέσω των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Κατά κανόνα, ασκείται δίωξη στον ιδιοκτήτη της 
επιχείρησης/στόχου, ο οποίος, κατόπιν, καλείται να παρουσιαστεί σε κάποια υπηρεσία 
επιβολής του νόμου. Στελέχη της υπηρεσίας, κατά τη συνάντηση, προσφέρουν το κλείσιμο 
της υπόθεσης σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης των εταιρικών δικαιωμάτων. Ειδικοί της 
αγοράς θεωρούν ότι, εν όψει της επικείμενης απελευθέρωσης της πώλησης αγροτικών 
γαιών στην Ουκρανία, αναμένεται μεγάλο κύμα παράνομων υφαρπαγών και στον 
αγροτικό τομέα.  
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7. Συμπεράσματα 

Η ουκρανική αγορά είναι μεγάλη πληθυσμιακά αλλά με σχετικά χαμηλή 
εισοδηματική δύναμη. Διαθέτει, μεν, σημαντικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, ιδίως κατόπιν 
της θέσης σε ισχύ της DCFTA και της αναμενόμενης εκτροπής εμπορίου προς την Ε.Ε., 
παραμένει, δε, μια δύσκολη αγορά, και ως προς την προσβασιμότητα και ως προς τις 

πωλήσεις, ενώ η μη-προβλεψιμότητά της μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους 
εξαγωγείς που δεν έχουν ήδη κάποια εμπειρία. 

 
Στις ενδιαφερόμενες εταιρείες συστήνεται να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν 

την προσπάθεια εισαγωγής των προϊόντων τους στη χώρα έστω και με μικρές ποσότητες και 
με χαμηλότερο κέρδος, ώστε μεσοπρόθεσμα' όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, να 
βρίσκονται ήδη μέσα στην αγορά και να έχουν γνώση του αντικειμένου. 

 
Το Γραφείο μας είναι στη διάθεση οποιασδήποτε εταιρείας που έχει ενδιαφέρον για 

την αγορά της Ουκρανίας για την παροχή κάθε συνδρομής και πληροφόρησης που μπορεί 
να προσφέρει. 
 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου 

Διεύθυνση:   10 Dobrovolchyh Batalioniv St. Kyiv 01901 
Τηλέφωνο:   (+38044) 254 3750, 254 3763 
Fax:   (+38044) 254 5321 
e-mail:   ecocom-kiev@mfa.gr  
Website:  www.agora.mfa.gr/ua99  
Προϊστάμενος: Α. Οικονόμου, Σύμβουλος Α’ ΟΕΥ   
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