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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα διατηρεί την πρόβλεψη ανάπτυξης για τη Σερβία στο 4,5% 
Στην έκθεσή της για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, η Παγκόσμια Τράπεζα 
διατήρησε την πρόβλεψη ανάπτυξης για τη σερβική οικονομία, για το 2022, στο 
4,5%. Η πρόβλεψη για το 2023 παραμένει επίσης η ίδια με αυτή του Οκτώβριου του 
2021 - στο 4%. Η εκτίμησή της για το αποτέλεσμα του 2021 παραμένει αμετάβλητη 
στο 6%. Για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει 
μέτρια οικονομική ανάπτυξη για το 2022 (4,1%) και το 2023 (3,8%). 
 

 Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης (WIIW) αναβάθμισε 
την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2022 για τη Σερβία σε 4,9% 
από 4,6% 
Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Μελετών της Βιέννης (WIIW) αναβάθμισε την 
πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 2022 για τη Σερβία σε 4,9% από 4,6% 
που προβλεπόταν το περασμένο φθινόπωρο. 
Για 23 χώρες της περιοχής της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(CESEE), το WIIW προβλέπει ανάπτυξη 3,2% το 2022, η οποία είναι μειωμένη κατά 
2,5% σε σύγκριση με τις φθινοπωρινές προβλέψεις. 
Ανέφερε ότι ο κύριος λόγος πίσω από την υποβάθμιση ήταν οι επιδεινούμενες 
προοπτικές ανάπτυξης της Ρωσίας (2%) και της Τουρκίας (3,5%). 
Το WIIW προβλέπει επίσης ανάπτυξη 3,5% για τη Βόρεια Μακεδονία και 2,5% για τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
 

 Αύξηση των δανείων του ιδιωτικού τομέα κατά 10%  
Σύμφωνα με την Ένωση Τραπεζών της Σερβίας, τον περασμένο Δεκέμβριο το 
συνολικό ποσό δανεισμού του ιδιωτικού τομέα και των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 
9,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020. Ειδικότερα, τα συνολικά δάνεια προς 
εταιρείες, νοικοκυριά και επιχειρηματίες ανήλθαν σε περίπου 3.148 δις δηνάρια. Τα 
δάνεια εταιρειών ανήλθαν σε περίπου 1.750 δις – 9% υψηλότερα από πέρυσι, των 
ελευθέρων επιχειρηματιών σε 69,8 δις – αύξηση 9,9%, και των νοικοκυριών σε 
περίπου 1.328 δις δηνάρια, σημειώνοντας αύξηση 10,6%. Ως προς το είδος των 
δανείων, τα νοικοκυριά αύξησαν τα χρέη τους κατά 10,1%, όσον αφορά τα δάνεια σε 
μετρητά, τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 26,2%, τα δάνεια 
αναχρηματοδότησης κατά 27,2%, τα αγροτικά δάνεια κατά 3,4% και τα στεγαστικά 
δάνεια κατά 16,8%. Η Ένωση Τραπεζών δήλωσε επίσης, ότι το 3,1% των 
αποπληρωμών των δανείων καθυστέρησε, παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση σε 
σχέση με το 2020. 
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 Στοιχεία Τουρισμού Χειμερινών Διακοπών στη Σερβία  
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διευθύντριας του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της 
Σερβίας (TOS), κας Marija Labovic, το ποσοστό πληρότητας των σερβικών 
τουριστικών καταλυμάτων ήταν εξαιρετικό κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς. 
Σύμφωνα με πληροφορίες οι κρατήσεις υπολογίζεται ότι ανήλθαν έως το τέλος του 
Ιανουαρίου 2022, στο 90% για τα ορεινά καταλύματα και πάνω από 70% για τα 
ιαματικά λουτρά. Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Εμπορίου, 
Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας, κας Tatjana Matic, μεταξύ 27 
Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 260.612 τουριστικές 
διανυκτερεύσεις στη Σερβία, με τους Σέρβους και ξένους τουρίστες να καταγράφουν 
132.101 και 128.520 διανυκτερεύσεις, αντίστοιχα. Στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας των διακοπών, οι συνολικές επισκέψεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν 
κατά 72%.  Λαμβάνοντας υπόψη το καλό ξεκίνημα της χρονιάς, η κα Labovic πιστεύει 
ότι το 2022 θα έχει φέρει καλύτερα αποτελέσματα στον τουριστικό τομέα από 
πέρυσι, ενώ η χώρα φαίνεται να οδεύει προς μια πλήρη ανάκαμψη, πλησιάζοντας τα 
επίπεδα ρεκόρ του 2019. 
 

 Καινοτομίες στο Εταιρικό Δίκαιο – Αγωγή για Διαγραφή Έδρας Επιχειρήσεων και 
Αναγκαστική Εκκαθάριση* 
Μέσω τροποποιήσεων στο εταιρικό δίκαιο («Sl. Glasnik R. Serbia», αριθμός 109/2021-
«Νομοθεσία»), δίνεται η ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να ζητήσουν τη 
διαγραφή της διεύθυνσης της έδρας της εγγεγραμμένης επιχείρησης με δικαστική 
απόφαση. 
Η δυνατότητα υποβολής αγωγής και αίτησης διαγραφής της έδρας με δικαστική 
απόφαση μπορεί, κατά συνέπεια, να κινήσει τη διαδικασία αναγκαστικής 
εκκαθάρισης. 
I. Διεύθυνση της έδρας της εγγεγραμμένης επιχείρησης, διαγραφή με δικαστική 
απόφαση και υποβολή αγωγής στη Σερβική Υπηρεσία Μητρώων Επιχειρήσεων 
Οι εταιρείες που έχουν υποβάλει αγωγή για τη διαγραφή της διεύθυνσης της έδρας 
της επιχείρησης μπορούν να υποβάλουν αίτημα στη Σερβική Υπηρεσία Μητρώων 
Επιχειρήσεων για την καταχώριση διαγραφής στο αντίστοιχο μητρώο. 
Επείγει η αγωγή για διαγραφή της διαδικασίας διεύθυνσης έδρας επιχείρησης. 
Μετά τη δικαστική διαδικασία, το δικαστήριο αποστέλλει την ετυμηγορία στη 
Σερβική Υπηρεσία Μητρώων Επιχειρήσεων, με την οποία ζητούν τη διαγραφή της 
καταχωρημένης διεύθυνσης της έδρας. 
II. Αναγκαστική εκκαθάριση ως συνέπεια της διαγραφής της διεύθυνσης της 
έδρας της επιχείρησης 
Σύμφωνα με την ετυμηγορία και μετά τη διαγραφή της καταχωρισμένης διεύθυνσης 
της έδρας από τον Σερβικό Οργανισμό Μητρώων Επιχειρήσεων, η εταιρεία έχει 
προθεσμία 30 ημερών, από την ημέρα της  απόφασης για να καταχωρίσει μια νέα 
διεύθυνση, διαφορετικά, το Σερβικό γραφείο Μητρώων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
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τα επίσημα καθήκοντά του, ξεκινά διαδικασία για την υποχρεωτική εκκαθάριση της 
εταιρείας. 
Ως εκ τούτου, η έλλειψη καταχωρημένης διεύθυνσης άνω των 30 ημερών παρέχει τη 
βάση για την έναρξη αναγκαστικής εκκαθάρισης της εταιρείας. 
*Βλ. ολόκληρο το κείμενο στο αρχείο PDF (στη σερβική) και για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, βλ. Δικηγορικό Γραφείο Tomić Sinđelić Groza. - 
Συντάκτης : Vladimir Radinović, δικηγόρος 
 

 Νέος Κανονισμός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
Οι τροποποιήσεις σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που τέθηκαν σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας της Σερβίας. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι αιτήσεις 
έκπτωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή από 
την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ πλέον δίνεται η δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα να 
υποβάλλουν ανάλογη αίτηση για την έκπτωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 
καύσιμα θέρμανσης. Ο Κανονισμός αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
9, παρ. 1, περιπτώσεις 3-7 του νόμου περί ειδικών φόρων κατανάλωσης (βλ. 
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78566 ). 
 

 Υποχρεωτική Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου για τον Δημόσιο Τομέα 
από 1 Μαΐου 2022 
Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση του Νόμου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, η 
υποχρέωση εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για το δημόσιο τομέα, 
μεταφέρθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2022, στην 1η Μαΐου 2022. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις, οι φορείς του δημόσιου τομέα θα έχουν 
την υποχρέωση να εκδίδουν αλλά και να  λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, το 
οποίο συνεπάγεται ότι και οι φορείς του  ιδιωτικού τομέα θα έχουν την υποχρέωση 
έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων προς υποκείμενα του δημόσιου τομέα. 
 

Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις  

 Αναζήτηση συνεργασιών για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων 
Η εταιρεία Euro Line d.o.o. με έδρα το Kragujevac, η οποία συνεργάζεται με τα 
γνωστά δίκτυα διανομής στη Σερβία (super market κα), αναζητά επιχειρηματική 
συνεργασία με ελληνικές εταιρείες για την εισαγωγή και διανομή των προϊόντων 
τους στη σερβική αγορά. 
 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή που μας απέστειλε η εν λόγω εταιρεία, 
αναζητά στοιχεία ελληνικών εταιρειών/συνεργατών στους κλάδους : 
 - γαλακτοκομικών προϊόντων, 
- κρέατος, 

https://www.ekapija.com/dokumenti/advokati.pdf
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/78566
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- κατεψυγμένων προϊόντων, 
- ζαχαροπλαστικής, 
- κονσερβοποιημένων προϊόντων και λοιπών τροφίμων. 
Η εταιρεία καλύπτει επίσης τις αγορές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και Μαυροβουνίου.  
Εκτός των ανωτέρω η εταιρεία ενδιαφέρεται και για συνεργασία(partnership) με 
μερικές μεγάλες ελληνικές εταιρείες για την από κοινού δημιουργία νέων δικτύων 
και logistics. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι τα εξής: 
Ιστοσελίδα : https://pastir.rs  
Τηλ.: +381 34 591 415, 591 416 
Fax: +381 34 591 417 
Email : office@pastir.rs  
Γεν. Δ/ντης: Vladeta Mutavdžić και 
Marketing Manager: Jelena Petkovic, 
email: jelena.petkovic@pastir.rs  
Mob.: +381 62 9495 135 
 

 
Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 Ξεκινά η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Σερβίας-Βουλγαρίας 
Την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες στο σερβικό 
τμήμα της διασύνδεσης φυσικού αερίου μήκους 171 km που θα συνδέει τη Νις 
(Σερβία) και τη Σόφια (Βουλγαρία), υποστηρίζοντας έτσι την περιφερειακή 
ενεργειακή ασφάλεια. 
Το σερβικό τμήμα του αγωγού μήκους 109 χιλιομέτρων θα κοστίσει 85,5 εκατ. ευρώ 
και θα πληρωθεί με δάνειο 25 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
49,6 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα υπόλοιπα 11 εκατ. ευρώ να προέρχονται από  τον 
σερβικό κρατικό προϋπολογισμός και κονδύλια της Srbijagas. 
Οι πολίτες της Bela Palanka, του Pirot και του Dimitrovgrad στη Νοτιοανατολική 
Σερβία, καθώς και η βιομηχανία και άλλοι τομείς της οικονομίας, θα έχουν έτσι μια 
πηγή καθαρότερης και φθηνότερης ενέργειας για θέρμανση. 
Η ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού έχει προγραμματιστεί για το 4ο τρίμηνο 
του 2023.  
Με την προβλεπόμενη δυναμικότητά του, ο νέος αγωγός φυσικού αερίου θα 
παράσχει πρόσθετη αύξηση 80% της χωρητικότητας σε σχέση με τις τρέχουσες 
ετήσιες ανάγκες της Σερβίας σε φυσικό αέριο (περίπου 2,4 bcm/έτος) και θα αυξήσει 
σε μεγάλο βαθμό τη συνολική ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο 
συμβάλλοντας στον στόχο της καθαρότερης ενέργειας. 

https://pastir.rs/
mailto:office@pastir.rs
mailto:jelena.petkovic@pastir.rs
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Η διασύνδεση φυσικού αερίου Σερβίας-Βουλγαρίας έχει προσδιοριστεί στο 
Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια ως ένα από τα 
εμβληματικά έργα, που ενθαρρύνει τη μετάβαση από τον άνθρακα σε πιο βιώσιμη 
και πράσινη παραγωγή ενέργειας. 
Η Πρωθυπουργός κα Άννα Μπρνάμπιτς είπε στην τελετή έναρξης της κατασκευής ότι 
το έργο είναι σημαντικό για τη Σερβία.  
«Ο αγωγός θα παράσχει άλλη μια σύνδεση με τη Βουλγαρία και θα εξασφαλίσει 
προμήθειες φυσικού αερίου, θα διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού και θα παρέχει 
μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια για την οικονομία και τα νοικοκυριά και θα βοηθήσει 
στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην κεντρική, ανατολική και νότια 
Σερβία», είπε, προσθέτοντας ότι η διασύνδεση φυσικού αερίου με τη Βουλγαρία θα 
σημαίνει υψηλότερη ποιότητα ζωής για το κοινό στη Σερβία και θα συμβάλει στη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Η Yπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας κα Ζοράνα Μιχάιλοβιτς είπε στην τελετή ότι 
"η ενεργειακή κατάσταση είναι σταθερή με την Κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει επαρκείς 
ποσότητες φυσικού αερίου από τη ρωσική Gazprom". 
 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Δύο κινεζικές εταιρείες μεγαλύτεροι εξαγωγείς από τη Σερβία το 2021 
Η αξία των εξαγωγών των 15 μεγαλύτερων εξαγωγέων από τη Σερβία το 2021 ήταν 
5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς είναι ο ιδιοκτήτης της 
χαλυβουργίας Smederevo HBIS Group, του οποίου οι εξαγωγές ανήλθαν σε 752,7 
εκατομμύρια ευρώ και της Zijin Bor Copper, με εξαγωγές αξίας 750,3 εκατ. ευρώ, 
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. 
Η Naftna Industrija Srbije (NIS), με εξαγωγές αξίας 481,9 εκατ. ευρώ, είναι τρίτη και 
στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Tigar Tires από την Pirot, της οποίας οι εξαγωγές 
ανήλθαν σε 430,3 εκατ. ευρώ. Πέμπτη στη λίστα με τους μεγαλύτερους εξαγωγείς 
είναι η Zijin Mining από το Brestovac, η οποία κατέχει το ορυχείο Cukaru Peki κοντά 
στο Bor, με εξαγωγές αξίας 392 εκατομμυρίων ευρώ. 
Ακολουθεί η Henkel Srbija με εξαγωγές 369,9 εκατ. ευρώ, η Leoni από την Prokuplje 
με 349,5 εκατ. ευρώ, η Yura από τη Raca με 301,4 εκατ. ευρώ, η FCA Srbija με 285,5 
εκατ. ευρώ, η Grundfos από την Indjija με 238,1 εκατ. ευρώ. 
Μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων είναι επίσης η Robert Bosch με 236,7 εκατ. 
ευρώ, η Petrohemija, της οποίας οι εξαγωγές ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ, η 
Hemofarm από το Vrsac με 219,6 εκατ. ευρώ, η ZF Srbija από το Pancevo με 215,6 
εκατ. ευρώ και η Philip Morris από τη Νις με 206,4 εκατ. ευρώ. 
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 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει πρόστιμα σε πέντε εταιρείες 
Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι πέντε εταιρείες κρίθηκαν 
ένοχες για την επίτευξη περιοριστικής συμφωνίας που επηρέασε σημαντικά τη 
μείωση του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή έδωσε εντολή στις εταιρείες να πληρώσουν 
περισσότερα από 21 εκατομμύρια δηνάρια συνολικά. Στην απόφαση που 
δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Επιτροπής, αναφέρεται ότι η εταιρεία Roaming 
Electronics πρέπει να πληρώσει 14,6 εκατομμύρια δηνάρια, η Gigatron Export-Import 
πρέπει να πληρώσει 4,2 εκατομμύρια δηνάρια, η Tehnomedia Centar πρέπει να 
πληρώσει 1,3 εκατομμύρια δηνάρια, η Emmezeta Serbia πρέπει να πληρώσει 690.000 
δηνάρια, ενώ η HLS χρειάζεται να πληρώσει 690.000 δηνάρια. Η διαδικασία εναντίον 
της Tehnomanija σταμάτησε. Σύμφωνα με ειδικούς, ενώ ο νόμος ορίζει το ανώτατο 
πρόστιμο για μια τέτοια παράβαση, τα πρόστιμα είναι συνήθως χαμηλά, όπως στο 
παραπάνω παράδειγμα. 

 
 Στοιχεία ίδρυσης νέων εταιρειών στη Σερβία - 2021 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της Σερβίας (APR), το 2021 
ιδρύθηκαν 9.635 νέες εταιρείες - 459 περισσότερες από το 2020, και 478 
περισσότερες από το 2019. Επίσης, το 2021 εγγράφηκαν στο μητρώο 34.378 
ελεύθεροι επαγγελματίες - 4.568 περισσότεροι από το 2020. Σε σχέση με το 2019 
(37.160 νέες εγγραφές), ο αριθμός των νέων ελευθέρων επαγγελματιών είναι 
μειωμένος κατά 2.782. Διευκρινίζεται επίσης ότι, στη Σερβία, έως τις 4 Ιανουαρίου, 
είχαν εγγραφεί συνολικά 124.260 εταιρείες και 290.445 επαγγελματίες. 

 
Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Οι κρατικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας EPS, EMS ζητούν τροποποίηση του 
νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Οι κρατικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας Elektroprivreda Srbije και Elektromreža 
Srbije ζήτησαν από το Υπουργείο Μεταλλείων και Ενέργειας της Σερβίας να αλλάξει 
το νόμο για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να σταματήσει την έγκριση 
κανονισμών που επιτρέπουν επιδοτήσεις για την παραγωγή πράσινης ενέργειας. 
Η Elektroprivreda Srbije (EPS) και η Elektromreža Srbije (EMS) ισχυρίζονται ότι η 
ενσωμάτωση μεγάλου αριθμού σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες 
πηγές στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητά 
της και θα οδηγήσει σε υψηλό κόστος για αυτούς, τους πολίτες και άλλες εταιρείες. 
Το Υπουργείο Μεταλλείων και Ενέργειας απάντησε ότι μια τέτοια στάση θα 
οδηγούσε στην εγκατάλειψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ευρέως αποδεκτή 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον ανεπτυγμένο κόσμο. 
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Το ετήσιο κόστος εξισορρόπησης για αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 8.100 
MW θα ήταν 150-340 εκατ. ευρώ, έναντι 48 εκατ. ευρώ τώρα. Το κόστος θα το 
πληρώσουν οι καταναλωτές, υποστηρίζουν οι δύο εταιρείες. 
Ως λύση, οι EPS και  EMS επιμένουν να τροποποιηθούν τα άρθρα 10 και 11 του νόμου 
για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προτείνουν να μεταβιβαστεί η ευθύνη 
εξισορρόπησης από την EPS στους ιδιοκτήτες αιολικών πάρκων και να τροποποιηθεί 
ο κανόνας για την προτεραιότητα πρόσβασης των σταθμών ανανεώσιμης ενέργειας 
στο σύστημα μεταφοράς. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο, η Σερβία βρίσκεται σε μια παράλογη κατάσταση ότι οι 
κύριες κρατικές εταιρείες που θα πρέπει να ηγηθούν της ενεργειακής μετάβασης της 
Σερβίας, αρνούνται στην πραγματικότητα να το κάνουν. 
 Ο νόμος εγκρίθηκε με διαφανή διαδικασία και έπειτα από ευρεία δημόσια συζήτηση, 
αλλά οι κρατικές εταιρείες που συνεργάστηκαν με το Υπουργείο για την 
προετοιμασία του αντιτίθενται στην εφαρμογή του, προσθέτει η ανακοίνωση. 

 
 Παραίτηση του Διευθυντή της Σερβικής Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPS), 

Milorad Grcic (Μίλοραντ Γκρίτσιτς) 
Με επιστολή του στην Πρωθυπουργό Ana Brnabic, ο Δ/ντης της EPS υπέβαλε την 
παραίτησή του στις 12 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Γκρίτσιτς στην 
επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι : «το ηλεκτρικό σύστημα της Σερβίας είναι 
καταδικασμένο όσο η Zorana Mihajlovic (Ζόρανα Μιχαϊλοβιτς) παραμένει Υπουργός».  
Προσθέτοντας ότι «η Μιχαϊλοβιτς, εργάζεται για τους συνεργάτες της στις Δυτικές 
Πρεσβείες και τα ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα (ξένοι επιχειρηματικοί εταίροι) 
οδηγώντας στην καταστροφή το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας στο σύνολό 
του». Το αντιπολιτευόμενο Κόμμα Ελευθερίας και Δικαιοσύνης κάλεσε τον Milorad 
Grcic να εξηγήσει στο κοινό και στα αρμόδια όργανα ποιοι είναι οι ξένοι 
επιχειρηματικοί εταίροι για τους οποίους «εργάζεται» η κα Zorana Mihajlovic και για 
ποιες αξιόποινες πράξεις την κατηγορεί. 
Σημειώνουμε ότι οι κρατικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας Elektroprivreda Srbije και 
Elektromreža Srbije ζήτησαν από το Υπουργείο Μεταλλείων(Ορυχείων) και Ενέργειας 
της Σερβίας να τροποποιήσει το νόμο για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και να διακόψει την έγκριση κανονισμών που επιτρέπουν επιδοτήσεις για 
την παραγωγή πράσινης ενέργειας. 
 

 Mihajlovic: Η Σερβία θα επενδύσει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στο δίκτυο 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Μεταλλείων και Ενέργειας της 
Σερβίας, κας Mihajlovic, οι επενδύσεις στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
χαμηλής τάσης θα ξεπεράσουν τα επόμενα χρόνια τα 500 εκατ. ευρώ, καθώς η 
αναβάθμιση του συστήματος διανομής ενέργειας είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί 
η απρόσκοπτη και αξιόπιστη προμήθεια ενέργειας σε ολόκληρη την επικράτεια της 
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χώρας. Σύμφωνα με την ίδια, έως τώρα οι σχετικές απώλειες στο δίκτυο ανέρχονται 
σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως.  

Χρηματοδότηση  

 
Επενδύσεις  

 Vucic: Τούρκος επενδυτής θα ανοίξει νέο εργοστάσιο στο Priboj 
Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς επισκέφθηκε τον Ιανουάριο  μια ελεύθερη 
οικονομική ζώνη στο Priboj, στη νοτιοδυτική Σερβία, και το εργοστάσιο κατασκευής 
ελαστικών σωλήνων Flex Academy, ανακοινώνοντας ότι Τούρκος επενδυτής θα 
κατασκευάσει ακόμα ένα εργοστάσιο στην πόλη. Ο Βούτσιτς έκανε την ανακοίνωση 
μετά από συζητήσεις με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Κατά την επίσκεψη στην 
ελεύθερη ζώνη του Priboj, ο Βούτσιτς συνοδευόταν από την Υπουργό Οικονομίας της 
Σερβίας Αντγιέλκα Ατανάσκοβιτς και τον Τούρκο πρέσβη στο Βελιγράδι Χάμι Ακσόι. 

 
 Νέα κινεζική επένδυση στη Σερβία   

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μια κινεζική εταιρεία σχεδιάζει μια μεγάλης κλίμακας 
επένδυση στην επεξεργασία καλαμποκιού στη Σερβία, ύψους 250 εκατ. ευρώ. Τα 
δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Υπουργός Γεωργίας, κ. Νεντίμοβιτς αποκάλυψε 
μόνο, ότι οι επενδυτές στοχεύουν στην επεξεργασία 500.000 τόνων καλαμποκιού 
ετησίως, με τα αμινοξέα, το άμυλο και τη γλυκόζη να είναι τα τελικά προϊόντα. Πριν 
από ένα χρόνο, η Κίνα είχε ανακοινώσει στους εταίρους της - στα 17 κράτη στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (17+1), συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, 
ότι σχεδίαζε να αυξήσει τις περιφερειακές εισαγωγές στα 170 δις δολάρια τα επόμενα 
πέντε χρόνια, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στη γεωργία και τα 
αγροτοβιομηχανικά συγκροτήματα. Σημειώνεται, ότι οι ετήσιες εξαγωγές 
καλαμποκιού της Σερβίας ανέρχονται σε 3,5 εκατομμύρια τόνους. Η Σερβία είναι 17η 
στην παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων παραγωγών καλαμποκιού, εξάγει όμως 
κυρίως πρωτογενές γεωργικό προϊόν, χωρίς να έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες 
ανάπτυξης της εγχώριας μεταποίησης στον εν λόγω κλάδο. 
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Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 
Διαγωνισμοί 

 Αναζήτηση στρατηγικού εταίρου για το σχεδιασμό και την κατασκευή της νότιας 
παράκαμψης γύρω από το Valjevo και της παράκαμψης γύρω από το Svilajnac 
Το Υπουργείο Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών ‘’άνοιξε’’ τη δημόσια 
πρόσκληση για την επιλογή του στρατηγικού εταίρου για την κατασκευή της νότιας 
παράκαμψης γύρω από το Valjevo και της παράκαμψης γύρω από το Svilajnac. Στις 
υποχρεώσεις του στρατηγικού εταίρου είναι η προετοιμασία της τεχνικής 
τεκμηρίωσης (Προμελέτη με Μελέτη Σκοπιμότητας, Έργο Οικοδομικής Άδειας, 
Τελικό Έργο και Έργο Κατασκευής) και η εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή 
αυτών των παρακαμπτήριων διαδρομών. 
Σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση, η νότια παράκαμψη γύρω από το Valjevo είναι 
η σύνδεση της επιχειρηματικής ζώνης της πόλης Valjevo με τον προγραμματισμένο 
διάδρομο της κρατικής οδού αρ. 27, Loznica-Valjevo-Lazarevac, τμήμα Iverak-
Lajkovac Interchange, δηλαδή η σύνδεση της πόλης Valjevo με τον αυτοκινητόδρομο 
Βελιγραδίου-Νότιας Αδριατικής. Το συνολικό μήκος της διαδρομής κυκλοφορίας θα 
είναι περίπου 5 χιλιόμετρα και έχει σχεδιαστεί για ταχύτητες έως και 100 km/h, με 
προφίλ δύο φυσικά διαχωρισμένων λωρίδων οδήγησης, με δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας για κάθε λωρίδα οδήγησης. 
– Η νέα οδός κυκλοφορίας, μαζί με τη διαδρομή κυκλοφορίας που προορίζεται για 
την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων στο τμήμα Iverak-Lajkovac, θα πρέπει να 
εξυπηρετεί τις ροές διέλευσης από το υπάρχον οδικό δίκτυο, με μερική αλλαγή των 
συνθηκών στις οδούς κυκλοφορίας που συνδέονται με αυτό – σύμφωνα με  την 
πρόσκληση. 
Η διαδρομή παράκαμψης γύρω από το Svilajnac θα έχει μήκος περίπου 12,5 
χιλιόμετρα και προορίζεται για ταχύτητες έως και 80 km/h, με πλάτος λωρίδας 
κυκλοφορίας 2x3,5 m. 
Η δημόσια πρόσκληση είναι ανοιχτή έως τις 7 Φεβρουαρίου, περισσότερες 
λεπτομέρειες ΕΔΩ (στη σερβική γλώσσα) 
 

 Δημοσιεύτηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την προετοιμασία της πλατφόρμας 
eAgrar 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Διαχείρισης Υδάτων προκήρυξε τον διεθνή 
διαγωνισμό για το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για το eAgrar. Αυτό αφορά την 
ανάπτυξη της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική καταχώριση πάνω από 400.000 
αγροτικών ακινήτων και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πληρωμών και 
των κινήτρων στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Όπως ανακοίνωσε το 

https://www.ekapija.com/tender/3548745/javni-poziv-za-izbor-strateskog-partenra-na-realizaciji-projekta-izgradnje-juzne-obilaznice
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Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας στις αρχές Ιανουαρίου, η ψηφιακή πλατφόρμα 
eAgrar θα ξεκινήσει να λειτουργεί τον Ιούλιο. 
Η πλατφόρμα αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου Competitive Agriculture, που 
χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, το 
eAgrar είναι το πρώτο μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των κρατικών κινήτρων στη γεωργία, δηλαδή 
ένα σύστημα για την εφαρμογή και τον έλεγχο των άμεσων πληρωμών και των 
επιδοτήσεων στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τη 
γεωργική γη. Το eAgrar θα αποτελείται από πολλά υποσυστήματα λογισμικού, 
μεταξύ των οποίων το Μητρώο Επιδοτήσεων, το Μητρώο Αγροκτημάτων, ένα 
υποσύστημα διαχείρισης τεκμηρίωσης, μια διαδικτυακή πύλη για εφαρμογές και ένα 
υποσύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων μητρώων. Ο 
διαγωνισμός είναι ανοιχτός έως τις 22 Φεβρουαρίου και περισσότερες λεπτομέρειες 
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
https://www.ekapija.com/tender/3547435/software-solution-for-eagrar-software-
solution-for-farm-register-upgraded-with-dms  

Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 3η Διεθνής έκθεση Agro Belgrade, 27-29.1.2022 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Γεωργίας, Δασοκομίας και 
Διαχείρισης Υδάτων, κ. Νεντίμοβιτς, εγκαινίασε την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, την 3η 
Διεθνή Έκθεση Οπωροκηπευτικών και Αμπελουργίας «Agro Belgrade», στην οποία 
συμμετείχαν περίπου 500 εκθέτες από τη Σερβία αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Στα 
εγκαίνια αυτής της τριήμερης εκδήλωσης, παρευρέθηκαν επίσης οι Υπουργοί 
Γεωργίας της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, καθώς και της Σερβικής 
Δημοκρατίας της Βοσνίας. Ο κ. Nedimovic, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ανέφερε 
ότι το 2021 η Σερβία εξήγαγε φρούτα και λαχανικά αξίας 1 δις ευρώ, προσθέτοντας 
ότι η Σερβία θα συνεχίσει να «ανοίγει» νέες αγορές και ότι μια από τις 
σημαντικότερες ευκαιρίες για αυτό, είναι η πρωτοβουλία Open Balkans. Στην έκθεση 
εκτίθονταν γεωργικά μηχανήματα, συστήματα άρδευσης, χαλαζοπροστασίας, 
γεωργικά οχήματα κ.ά., ενώ είχε επίσης οριστεί ειδικός χώρος για τις εταιρείες από 
τη βιομηχανία τροφίμων. Σημειώνεται ότι, πριν από τα εγκαίνια της Έκθεσης, οι 
Υπουργοί Γεωργίας της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας, 
επισκέφτηκαν το κέντρο διανομής της εταιρείας Delhaize στη Στάρα Πάζοβα, όπου 
παρουσιάστηκε ο τρόπος ελέγχου των αγαθών που εισάγονται και πωλούνται στη 
Σερβία. 
 
 
 
 

https://www.ekapija.com/tender/3547435/software-solution-for-eagrar-software-solution-for-farm-register-upgraded-with-dms
https://www.ekapija.com/tender/3547435/software-solution-for-eagrar-software-solution-for-farm-register-upgraded-with-dms
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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 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. 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon

