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Πρόσκληση 
 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
 

σας προσκαλεί σε Webinar με θέμα 
 

«Προωθώντας τις Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία» 
 

 
που θα πραγματοποιηθεί τη 

Δευτέρα, 25 Οκτώβρη 2021 

μεταξύ 14:00 - 17:30 διαδικτυακά 
 
Η EBRD σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ και τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, 
διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με στόχο να διευκολύνουν την εξαγωγική 
δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην ουκρανική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η 
ημερίδα θα αφορά βασικές πτυχές για τις εξαγωγές στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων 
των φορολογικών και νομικών ρυθμίσεων, των συνάψεων συμβάσης, των προμηθειών, της 
τιμολόγησης, των διαύλων διανομής, των επιπτώσεων του covid-19 και άλλων πληροφοριών 
εισόδου στην αγορά. Επίσης θα παρουσιαστούν τα συμβουλευτικά εργαλεία της EBRD με 
στόχο την υποστήριξη των πλάνων ανάπτυξης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 

 
 

  
 
 
 
Η συμμετοχή στο Webinar είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον σύνδεσμο παραπάνω. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με email paschalz@ebrd.com είτε τηλεφωνικώς στο (+30) 2111064331. 

Δηλώστε 

συμμετοχή 

εδώ 

https://www.ebrd.com/knowhow/greece
mailto:paschalz@ebrd.com
https://zoom.us/meeting/register/tJwpd-CgqDsqHtyUDAgs3LIh5Kj87eDelJ-0
https://zoom.us/meeting/register/tJwpd-CgqDsqHtyUDAgs3LIh5Kj87eDelJ-0
https://zoom.us/meeting/register/tJwpd-CgqDsqHtyUDAgs3LIh5Kj87eDelJ-0
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Προωθώντας τις Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία - Πρόγραμμα Εκδήλωσης 

14:00 Έναρξη Ημερίδας – Καλωσόρισμα 
- Κα Biljana Scekic, Associate Director, Advisory Regional Head SME F&D, CSEE 

- Κα Stela Melnic, Advisory Regional Head SME F&D, UMB & Caucasus 

- Κος Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ 

- Κος Δημήτρης Δημητρίου, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΒΕΑ  

- Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών  

14.15 Επισκόπηση της Ουκρανικής αγοράς 

• Οι τάσεις της αγοράς τα επόμενα 1-3 χρόνια 

• Επισκόπηση στους τομείς της Αγροτικής Επιχείρησης, των Τροφίμων & των Ποτών, των Κατασκευών και των Υλικών 

• Σύστημα προμηθειών, λεπτομέρειες λιανικής και χονδρικής, τιμολόγηση, θέματα logistics 
 
Ομιλητής: 
- Κος Andriy Kaliushenko, Baker Tilly Ukraine Partner Advisory Services 

15.15 Φορολογικά & Νομικά θέματα 

• Διεθνείς οικονομικές συμφωνίες 

• Νομισματική νομοθεσία 
 
Ομιλητής: 
- Κα Anna Lysenko, Baker Tilly Ukraine Senior Legal Associate, Tax and Legal Department 

15.45 Είσοδος στην ουκρανική αγορά 

• Επιπτώσεις του Covid 19 στο επιχειρείν στην Ουκρανία 

• Τρόποι για να κάνετε την είσοδο πιο ομαλή 

• Λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε δραστηριότητα στην Ουκρανία 

• Περιπτώσεις ξένων εταιρειών που εισήρθαν στην Ουκρανική αγορά 
 
Ομιλητής: 
- Κα Alyona Skichko, Baker Tilly Ukraine Partner Accounting Outsourcing 

16.15 Το επιχειρείν στην Ουκρανία 
Ομιλητής: 
- Κος Yiannis Kyriakopoulos, Ukraine Country Manager Piraeus Bank 

16:30 EBRD Advice for Small Businesses: Παρουσίαση Εργαλείων Συμβουλευτικής  

Ομιλητής: 
- Κα Δήμητρα Παπανδρέου, Principal Manager, SME F&D, Greece (Advisory), EBRD 

17:00 Q&A Session 

https://www.ebrd.com/knowhow/greece
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Οι Ομιλητές μας: 
Andrey Kaliushenko - Partner, Advisory services 

Andrey Kaliushenko is the Advisory Practice Leader at Baker Tilly. He has 13 years of solid experience within financial 

industry (international consulting and investing companies). Focusing on valuation, financial modelling, debt 

restructuring, company’s reorganization and project finance. He has extensive experience working with leading 

Ukrainian and European companies in the field of energy, transport, processing industry, metallurgy, agriculture, 

production etc. 

Anna Lysenko - Senior Legal Associate, Tax and Legal Department 

Anna Lysenko is the Senior Legal Associate at Baker Tilly. She has 19 years of successful experience within legal 
practice. Anna is involved extensively on the following fields of legal practice: corporate affairs, incl. restructuring, 
currency regulations, legal due diligence and administrative support in foreign jurisdictions. Anna also counsels clients 
on M&A and anti-monopoly issues. 
 

Alyona Skichko - Partner, Accounting Outsourcing 

Alyona Skichko has 15 years of experience in the field of accounting, as well as experience working with enterprises in 
various sectors of the economy. Coordinates projects for outsourcing business processes and individual functions in 
the field of accounting and tax accounting. Alyona has extensive experience working with leading Ukrainian, European 
and Asian companies in the field of oild&gas, retail, energy, transport, processing industry, IT, etc. Key clients’ portfolio 
include Scatec Solar, Georgian International Energy Corporation, TeliaSonera, AuditData, PlayWorks, ERCOLE MARELLI 
IMPIANTI TECNOLOGICI, Viasat Group, P&O Ferrymasters, Logoplaste Group, Wincor Nixdorf Group, etc., 
 
• Full support of multiple companies setup in Ukraine; 

• Full cycle of support for the activities of companies in Ukraine (accounting, finances, tax reporting, labor issues, 

budgeting, treasury, etc.); 

• Companies reorganization and restructuring; 

• Strategy development, sustainability and ongoing compliance. 

https://www.ebrd.com/knowhow/greece

