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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Η αύξηση του ΑΕΠ β' τριμήνου (Q2) 2022 ανήλθε σε 4% 

 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας, η 
αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ανήλθε σε 4%. 
Υπενθυμίζεται ότι το α' τρίμηνο η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 4,4% και ο 
προϋπολογισμός για το 2022 προβλέπει συνολική αύξηση κατά 4,5%.  
 
Μάλι: Οι εισροές ΑΞΕ αυξάνονται σταθερά  

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Μάλι, οι εισροές ΑΞΕ στη Σερβία 
μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 20 Αυγούστου τ.έ. ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ και 
εξακολουθούν να αυξάνονται. Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι θα 
επιδιώξει να ορισθεί σε τουλάχιστον 40.000 δηνάρια, ενώ είναι βέβαιο ότι θα υπερβεί 
την αύξηση του πληθωρισμού. Οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 9% έως 
τον Νοέμβριο τ.έ., ενώ έως την 1η Ιανουαρίου 2023 η μεγέθυνση τους θα φτάσει 
συνολικά το 20%. Τέλος, οι μισθοί στο δημόσιο τομέα θα αυξηθούν κατά 12,5%.  
 
Μάτιτς: Τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 72,4% σε σύγκριση 
με το 2019  

 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Τουρισμού της Σερβίας, τα έσοδα 
συναλλάγματος από τον τουρισμό του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, 
ανήλθαν σε 969 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση κατά 57,9% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2021 και 72,4% σε σύγκριση το πρώτο εξάμηνο του 2019. 
Σύμφωνα με την ίδια, τα στοιχεία αυτά αποτελούν σημαντική ένδειξη ότι η 
σερβική τουριστική βιομηχανία έχει ανακάμψει, συμβάλλοντας στη συνολική 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ τα μέτρα και οι επενδύσεις του Υπουργείου 
Τουρισμού φαίνεται να συνέβαλαν επίσης σε αυτήν την επιτυχία.  
 
O μέσος καθαρός μισθός Ιουνίου τ.έ. ανήλθε σε 74.302 δηνάρια 

 
Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στη Σερβία ανήλθε σε 74.302 δηνάρια (περίπου 630 
ευρώ) τον Ιούνιο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2% σε ονομαστικούς 
όρους και κατά 2,1% σε πραγματικούς. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η 
εθνική στατιστική υπηρεσία - RZS, ο μέσος μεικτός μισθός ανήλθε σε 102.523 
δηνάρια (περίπου 870 ευρώ), ο οποίος σημείωσε επίσης αύξηση κατά 14,2% σε 
ονομαστικούς όρους και κατά 2,1% σε πραγματικούς. Ο ‘’διάμεσος’’ καθαρός μισθός 
ανήλθε σε 56.397 δηνάρια, το οποίο υποδηλώνει ότι το 50% του απασχολούμενου 
πληθυσμού έλαβε μισθούς μέχρι αυτό το ποσό. Σε ετήσια βάση, οι ακαθάριστοι και 
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καθαροί μισθοί κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά 13,5% 
σε ονομαστικούς όρους και κατά 3,5% σε πραγματικούς.  
 

Το δημόσιο χρέος της Σερβίας ανήλθε το α΄εξάμηνο 2022 σε 53,2% του ΑΕΠ 

  

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το δημόσιο χρέος της Σερβίας 
ανήλθε σε 31,3 δισ. ευρώ ή 53,2% του ΑΕΠ, στα τέλη Ιουνίου 2022, παραμένοντας 
κάτω από το όριο του 60% που ορίζει η Συμφωνία του Μάαστριχτ. Τον προηγούμενο 
μήνα, στα τέλη Μαΐου τ.έ., το δημόσιο χρέος της Σερβίας ανήλθε σε 30,7 δισ. ευρώ, ή 
52,3% του ΑΕΠ. Υπενθυμίζεται ότι η Σερβία "έκλεισε" το 2021 με δημόσιο χρέος 30,13 
δισ. ευρώ.  
 

NBS: Στα 15 δισ. ευρώ τα συναλλαγματικά αποθέματα στο τέλος του α' 
εξαμήνου 

  

Η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας (NBS) ανακοίνωσε ότι τα ακαθάριστα 
συναλλαγματικά της αποθέματα ανήλθαν στο τέλος του Ιουνίου τ.έ., σε 15,02 
δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 247,1 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα. Τα αποθέματα κάλυπταν το 137% της προσφοράς 
χρήματος (M1), και σχεδόν πέντε μήνες των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της 
χώρας - το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από τα επίπεδα αναφοράς. Τα καθαρά 
συναλλαγματικά αποθέματα ανήλθαν στα 12,33 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 427,2 
εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο τ.έ..  
 

 

Επικαιροποίηση των κανονισμών καθορισμού ανωτάτων ορίων στις τιμές 
των πετρελαιοειδών και των βασικών ειδών διατροφής  

 

Η Σερβική Κυβέρνηση ενέκρινε νέο διάταγμα για τον περιορισμό των τιμών των 
προϊόντων πετρελαίου, με το οποίο παρατείνονται τα μέτρα για τιμές του Euro-Diesel 
και του Euro-Premium BMB 95, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου τ.έ.. Επιπλέον, εκδόθηκε 
επικαιροποιημένη εγκύκλιος, η οποία περιορίζει την τιμή του άρτου που 
παρασκευάζεται από αλεύρι T-500 και το περιθώριο κέρδους στα υπόλοιπα είδη. 
Έτερη εγκύκλιος αφορά τον περιορισμό της τιμής των βασικών τροφίμων - όπως το 
γάλα UHT με 2,8% λιπαρά σε συσκευασία του ενός λίτρου (η ανώτατη τιμή ορίσθηκε 
σε 119,99 RSD από 113,99 RSD που ίσχυε έως τώρα), τη λευκή κρυσταλλική ζάχαρη 
(102,99 RSD ανά κιλό, και ειδικότερα 85,11 RSD ανά κιλό για συσκευασίες ενός, πέντε 
ή δέκα κιλών, ενώ η μέγιστη τιμή παραγωγού για τις υπόλοιπες συσκευασίες δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 93,63 RSD ανά κιλό). Οι νέοι κανονισμοί έχουν ισχύ έως την 
30ή Σεπτεμβρίου 2022. 
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Η Σερβία ενέκρινε πρόγραμμα οικονομικής στήριξης των παραγωγών 
ηλίανθου 

  

Η Σερβική Κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα για τον καθορισμό των μέτρων οικονομικής 
στήριξης των παραγωγών ηλίανθου για το 2022, προκειμένου να διατηρηθεί η 
σταθερότητα του εισοδήματος των παραγωγών, να υποστηριχθεί η επισιτιστική 
ασφάλεια του πληθυσμού και να μετριαστούν οι συνέπειες της τρέχουσας 
κατάστασης που έχει προκληθεί λόγω της αύξησης των τιμών των εισροών και της 
ξηρασίας που επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή. Κατά την ίδια συνεδρίαση, 
εγκρίθηκε επίσης διάταγμα σχετικά με τον περιορισμό της τιμής αγοράς του 
ηλίανθου, με στόχο την προστασία της αγοράς και την αποτροπή παραμορφώσεων 
στη διαμόρφωση της τιμής του ηλίανθου.  
 

Απαγόρευση εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία - Μέτρα για τη 
σταθεροποίηση της αγοράς ξυλείας. 

  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Ενέργειας, κας Mihajlovic, το έκτο πακέτο 
κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας συνεπάγεται ότι από την 1η Νοεμβρίου τ.έ. η 
Σερβία δε θα μπορεί να εισάγει ακατέργαστο πετρέλαιο από τη Ρωσία. 
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, περίπου το 50% των αναγκών της Σερβίας σε 
πετρέλαιο καλύπτεται με εισαγωγές από τη Ρωσία, το 30% από άλλους 
προμηθευτές και το 20% από εγχώρια παραγωγή και, συνεπώς, η ίδια πιστεύει ότι 
η σερβική αγορά δε θα επηρεασθεί σημαντικά . Όσον αφορά την ξυλεία, δήλωσε 
ότι ο σερβικός στρατός θα βοηθήσει την εταιρεία κοινής ωφελείας Srbijasume να 
καθαρίσει τους δασικούς δρόμους και ότι όλοι οι παραγωγοί πέλλετ θα λάβουν τις 
απαραίτητες ποσότητες ακατέργαστου ξύλου. Υπενθυμίζεται  ότι η κυβέρνηση είχε 
θέσει περιορισμούς στην τιμή του πέλλετ και απαγόρευσε τη εξαγωγές, περιορισμοί 
οι οποίοι ήρθησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου τ.έ..  
 
Κατά 177% πιο ακριβά τα ορυκτά λιπάσματα στη Σερβία.   

 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας, οι τιμές των εισροών στη 
γεωργία αυξήθηκαν το β' τρίμηνο του 2022, κατά 34,3% σε σχέση με την ίδια 
χρονική περίοδο πέρυσι, με την μεγαλύτερη άνοδο των τιμών να σημειώνεται 
στην κατηγορία των Λιπασμάτων (+177,0%). Ακολουθούν οι κατηγορίες, Σπόροι 
+31,9%, Φυτοφάρμακα +26,2% και Ζωοτροφές +22,0%. Σε σχέση με το α' Τρίμηνο 
του 2022 η αύξηση ανήλθε κατά μέσο όρο σε 9,7%, με τη μεγαλύτερη άνοδο να 
παρατηρείται στις ομάδες: Λιπάσματα +33,5% και Σπόροι +13,3%.  
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 Ο ΟΛΘ Α.Ε. επεκτείνει τις συνδυασμένες μεταφορές στη Νις της Σερβίας 

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) εγκαινίασε νέα τακτική υπηρεσία με 
τρένα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Νις, Σερβίας.  
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη κανονικά από τον 
Σεπτέμβριο του 2022 με αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και από τη Νις κάθε 
εβδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο με άφιξη την ίδια ημέρα στον αντίστοιχο προορισμό 
τους. Η συχνότητα των δρομολογίων δύναται να αυξηθεί ανάλογα με την ζήτηση. Το 
πρώτο block-train που μετέφερε εμπορευματοκιβώτια της CMA CGM S.A., γαλλικής 
εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πρωτοπόρα στον τομέα της ναυτιλίας 
και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναχώρησε από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 
της ΟΛΘ Α.Ε. το πρωί της Τετάρτης, 17 Αυγούστου και έφτασε στον τερματικό 
σταθμό Mbox στη Νις την ίδια ημέρα με χρόνο διέλευσης μόλις 16 ωρών. Η υπηρεσία 
κατέστη δυνατή ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε. και των 
σιδηροδρομικών εταιρειών Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας- Σερβίας, ήτοι της Hellenic 
Train S.A., της MZ Transport A.D., της Kombinovani Prevoz D.O.O. αντίστοιχα και 
άλλων 9 ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Θάνος Λιάγκος, δήλωσε ότι "η ΟΛΘ Α.Ε. υλοποιεί με συνέπεια 
την αναπτυξιακή στρατηγική και το επενδυτικό της σχέδιο με έμφαση στην 
αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του Λιμένα, και παράλληλα στη 
βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τις 
συνορεύουσες χώρες. Η ΟΛΘ Α.Ε. μετεξελίσσεται σε λιμάνι διεθνούς σημασίας, ικανό 
να δέχεται απευθείας προσεγγίσεις πλοίων κύριων γραμμών που συνδέουν τη 
Νοτιοανατολική, Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια με τον υπόλοιπο 
κόσμο, προσφέροντας προστιθέμενη αξία και ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους τους 
εταίρους μας". 
Από τον Σεπτέμβριο του 2022 τα τρένα θα αναχωρούν τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο 
και από τη Νις κάθε εβδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο με άφιξη την ίδια ημέρα στον 
αντίστοιχο προορισμό τους. Η ΟΛΘ Α.Ε. είναι έτοιμη να αυξήσει τη συχνότητα των 
δρομολογίων εξυπηρετώντας τη ζήτηση των συνεργατών μας στη δυναμικά 
αναπτυσσόμενη Σερβία.  

Komercijalna Banka - Απόσυρση μετοχών από το Χρηματιστήριο του 
Βελιγραδίου 

Σε έκτακτη συνεδρίαση, οι μέτοχοι της Komercijalna Banka υιοθέτησαν την απόφαση 
για την απόσυρση των μετοχών της τράπεζας από τη ρυθμιζόμενη αγορά και τον 
τερματισμό του καθεστώτος της δημόσιας εταιρείας, ανακοίνωσε ο 
χρηματιστηριακός οίκος Momentum Securities. 

 - Η απόφαση αυτή, όπως αναμενόταν, εγκρίθηκε αφού ο κύριος ιδιοκτήτης, η 
σλοβενική NLB, πραγματοποίησε αναγκαστική εξαγορά μετοχών από τους 
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υπόλοιπους μετόχους μειοψηφίας και έγινε ο μοναδικός ιδιοκτήτης του εν λόγω 
τραπεζικού ιδρύματος - αναφέρει η ανακοίνωση. 
Προστίθεται ότι η αναγκαστική εξαγορά των κοινών μετοχών πραγματοποιήθηκε 
στην τιμή των 4.532,2 RSD, που είναι η λογιστική αξία μιας μετοχής στις 30 Μαΐου. 
Η NLB εξαγόρασε τις μετοχές προτεραιότητας στην τιμή των 1.000 RSD, γεγονός που 
προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στους μετόχους, δεδομένου ότι η εταιρεία δημοσίευε 
εδώ και χρόνια στις εσωτερικές της πράξεις πανομοιότυπες λογιστικές αξίες για τις 
κοινές και τις μετοχές προτεραιότητας. 
Για το λόγο αυτό, υπήρξαν προσφυγές στο αρμόδιο δικαστήριο με σκοπό την 
προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας της τράπεζας.  
  

 

 

Ενέργεια- Περιβάλλον 

 

 
Η Σερβία θα εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από το Αζερμπαϊτζάν  

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Προέδρου της Σερβίας, κ. Βούτσις , το 
Αζερμπαϊτζάν ενέκρινε τη διακρατική συμφωνία για την πώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας υπό ευνοϊκούς όρους στη Σερβία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατά την 
25η επέτειο από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν, ο 
Βούτσιτς μίλησε τηλεφωνικά με τον Αλίεφ και συμφώνησαν ότι οι δύο χώρες τα 
τελευταία 25 έτη έχουν οικοδομήσει μια καλή συνεργασία - σε επίπεδο 
στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ενώ ο Βούτσιτς δεσμεύτηκε να ενισχύσει 
περαιτέρω τις σχέσεις της με το Αζερμπαϊτζάν.  
 
Mihajlovic: 1,5 δισ. ευρώ για εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου 

 

Η Yπουργός Ενέργειας Ζοράνα Μιχάιλοβιτς ανακοίνωσε  στα μέσα Αυγούστου τ.έ., 
ότι η σερβική κυβέρνηση έχει διαθέσει έως τώρα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για 
εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Πρόσθεσε επίσης, ότι η 
Σερβία έχει τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη , οι 
οποίες ωστόσο θα αυξηθούν κατά περίπου 6,5%, ενώ θα πρέπει επίσης να 
ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Σύμφωνα με την Υπουργό, η ενεργειακή 
απόδοση αποτελεί πρωταρχικό ζήτημα για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας μαζί με τις επενδύσεις που, όπως ανέφερε, θα έπρεπε να είχαν 
συντελεστεί από την Εθνική Εταιρεία Ενέργειας (EPS).  
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Mihajlovic: Η Σερβία θα κατασκευάσει διασυνδέσεις φυσικού αερίου αξίας 
350 εκατ. ευρώ 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Ενέργειας, κας Mihajlovic, η Σερβία προγραμματίζει 

την κατασκευή διασυνδέσεων φυσικού αερίου συνολικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, οι οποίοι 

θα εξασφαλίσουν για τη χώρα, περίπου οκτώ δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου. Η Υπουργός τόνισε επίσης, ότι το επόμενο έτος, με την ολοκλήρωση του αγωγού 

φυσικού αερίου Nis-Dimitrovgrad, η Σερβία δε θα εξαρτάται πλέον από έναν μόνο 

προμηθευτή, αφού θα συνδεθεί με τον τερματικό σταθμό LNG στην Ελλάδα και με αγωγούς 

φυσικού αερίου που μεταφέρουν φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και την περιοχή της 

Κασπίας.  
 

Τεχνολογία-Καινοτομία 

 
 
Ευκαιρίες για σερβικές καινοτόμες επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά - 
Σχεδιάζεται η ίδρυση του EIT Community RIS Hub στη Σερβία 

Ο Υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο, αρμόδιος για την καινοτομία και την τεχνολογική 
ανάπτυξη, κ. Nenad Popovic, και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), Martin Kern, υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για 
την ίδρυση του EIT Community RIS Hub στη Σερβία. Με την ευκαιρία αυτή, ο κος. 
Popovic δήλωσε ότι η υπογραφή του εν λόγω εγγράφου ενισχύει την πολύ 
επιτυχημένη συνεργασία της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της 
καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας. Είπε ότι η επιστολή προθέσεων εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυβέρνηση της Σερβίας, αποδεικνύοντας την 
ετοιμότητα και των δύο πλευρών να συμπεριλάβουν τη Σερβία στην έννοια του 
περιφερειακού συστήματος καινοτομίας του ΕΙΤ. Ο κόμβος RIS της Κοινότητας του 
ΕΙΤ θα είναι ένας θεσμός-ομπρέλα για την πρόσληψη μεγάλου αριθμού Σέρβων 
συμμετεχόντων για τις δραστηριότητες της Κοινότητας του ΕΙΤ στην Ευρώπη, 
εξήγησε ο Υπουργός. Ο κ. Kern εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τη Σερβία στην υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών 
και φοιτητών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Κοινότητα ΕΙΤ είναι ήδη παρούσα στο 
οικοσύστημα καινοτομίας της Σερβίας και, μέχρι το τέλος του 2020, είχε "μεταφέρει" 
πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ σε τοπικές επιχειρήσεις και έργα καινοτομίας κατά τα 
προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα πάνω από 9 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις. - 
Ανυπομονούμε να ιδρύσουμε το νέο EIT Community RIS Hub, μέσω του οποίου η 
στήριξη αυτή θα αυξηθεί και θα παρέχει στους Σέρβους καλύτερη πρόσβαση σε 
ευρωπαϊκά κονδύλια και δυνατότητες συνεργασίας - δήλωσε. Ο οργανισμός αυτός θα 
προωθεί τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις δυνατότητες 
συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των 
τεχνολογιών και θα παρέχει στα μέλη του οικοσυστήματος καινοτομίας της Σερβίας 



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2022 

 

 

 8 

πρόσβαση στην ευρεία Κοινότητα του ΕΙΤ, όπως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της 
Κυβέρνησης της Σερβίας. 
 
 
 
 
 

Διαγωνισμοί 

 
Τρίτη παράταση του διαγωνισμού για τη μελέτη και κατασκευή αποχετευτικού 
αγωγού στην αριστερή όχθη του Δούναβη στο Βελιγράδι 

Παρατείνεται για τρίτη φορά ο διαγωνισμός για τη μελέτη και κατασκευή του 
πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου αποχετευτικού αγωγού λυμάτων στο δήμο 
Palilula, στους οικισμούς Kotez, Krnjaca και Borca. Η νέα προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων είναι η 20η Σεπτεμβρίο τ.έ.. Τον Μάρτιο τ.έ., η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη 
Σερβία δημοσίευσε τον διαγωνισμό για την κατασκευή της τελικής φάσης του 
αποχετευτικού αγωγού στην αριστερή όχθη του Δούναβη, μήκους 80 χιλιομέτρων και 
έκτασης 700 εκταρίων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 14 Ιουνίου. 
Στις αρχές Ιουνίου παρατάθηκε μέχρι τις 14 Ιουλίου και στη συνέχεια μέχρι τις 16 
Αυγούστου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος συλλογής λυμάτων 
στον οικισμό Krnjaca (χωρίζεται σε πέντε ζώνες εξυπηρέτησης) με συνδέσεις για την 
υποστήριξη των χρηστών, την ανακατασκευή του αντλιοστασίου αποχέτευσης Kotez 
(ανακατασκευή) και την κατασκευή του κεντρικού αγωγού από το αντλιοστάσιο 
Kotez προς τον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό επί της οδού Zrenjanin, καθώς και την 
ανακατασκευή του αντλιοστασίου αποχέτευσης Borca, όπως και την κατασκευή του 
κεντρικού αγωγού από το αντλιοστάσιο Borca προς τον υφιστάμενο κεντρικό αγωγό 
επί της οδού Zrenjanin. Σημειώνεται ότι, λόγω των χαρακτηριστικών του εδάφους, το 
σύστημα συλλογής των λυμάτων θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί με συμβατική 
τεχνολογία σε ορισμένες ζώνες και, σε άλλες, σύμφωνα με την επιλογή του 
προσφέροντος, με την τεχνολογία του αποχετευτικού αγωγού κενού ή βαρύτητας. 
Όπως δήλωσε πρώην αντιδήμαρχος του Βελιγραδίου, Goran Vesic, η κατασκευή του 
αποχετευτικού αγωγού στην αριστερή όχθη του Δούναβη θα κοστίσει 55 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων η αξία της συμφωνίας χρηματοδότησης που υπέγραψε ο Δήμος 
Βελιγραδίου με την ΕΤΕπ ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ 20 εκατ. ευρώ θα 
εξασφαλιστούν από τον προϋπολογισμό της πόλης. 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 

σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-belgrade@mfa.gr). 
3. .Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών 
δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές(Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.),όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά 
τους. 

http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

