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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Είκοσι δύο (22) βασικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την περίοδο 2022-2024  

Το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε το προσωρινό πρόγραμμα διαρθρωτικών 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων από το 2022 έως το 2024, το οποίο περιλαμβάνει 22 
βασικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο περαιτέρω 
μετασχηματισμός της Φορολογικής Διοίκησης. Κύριος στόχος είναι, η Φορολογική 
Διοίκηση να αποτελέσει έναν οργανισμό που χαρακτηρίζεται από σύγχρονες 
ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα καλύτερα διεθνή 
πρότυπα. 
Ο εν λόγω μετασχηματισμός περιλαμβάνει τρία κομβικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η 
εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο 
διασταυρώνει και ελέγχει τα δεδομένα της Φορολογικής Διοίκησης αλλά και τρίτων, 
για τον εντοπισμό φορολογουμένων παραβάσεων. Το δεύτερο είναι η δημιουργία 
μιας προσωπικής ηλεκτρονικής πύλης προσαρμοσμένης σε κάθε φορολογούμενο, η 
οποία θα επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ των ιδιωτών και της Φορολογικής 
Διοίκησης, και το τρίτο αφορά τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των 
υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι μεταρρυθμίσεις 
αυτές συνδέονται με τρεις βασικές προκλήσεις: την αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και την 
αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας. 
Οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις αφορούν: 
-Τον τομέα της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών (μετασχηματισμός της 
Φορολογικής Διοίκησης, εφαρμογή ενός νέου μοντέλου φορολογίας, μετάβαση στην 
ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων), 
-Τον τομέα της πράσινης μετάβασης (εφαρμογή της έννοιας της κυκλικής οικονομίας, 
καθιέρωση συστήματος εναπόθεσης στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων 
συσκευασίας κά). 
-Τον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού (αναβάθμιση των κρατικών υποδομών 
πληροφορικής-επικοινωνίας, δημιουργία υποδομών για την εφαρμογή καινοτόμων 
λύσεων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη κλπ). 
-Τον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος 
start-up και δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη των βιοεπιστημών και της 
βιοοικονομίας μέσω της κατασκευής του BIO4 Campus). 
-Τον τομέα της οικονομικής ολοκλήρωσης (βελτίωση των συνθηκών και άρση των 
εμποδίων στο εμπόριο). 
-Τον τομέα των μεταφορών (αναβάθμιση του σιδηροδρομικού συστήματος μέσω της 
βελτίωσης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και της 
αποτελεσματικότητας της επιβατικής κυκλοφορίας). 
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-Τον τομέα της γεωργίας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και στήριξη της παραγωγής για ασφαλή και 
ποιοτικά προϊόντα). 
-Τον τομέα της εκπαίδευσης (ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος και 
εφαρμογή ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την εκπαίδευση). 
-Τους τομείς της κοινωνικής προστασίας και της υγείας ( ψηφιοποίηση του 
συστήματος υγείας). 
 

 19η Υπουργική Διάσκεψη της Ενεργειακής Κοινότητας (29-30 Νοεμβρίου 2021) 
Η 19η Υπουργική Διάσκεψη της Ενεργειακής Κοινότητας ολοκληρώθηκε με την 
υιοθέτηση των Συμπερασμάτων υπό την Προεδρία της Υπουργού Ενέργειας της 
Σερβίας κα Ζόρανα Μιχαϊλοβιτς. Της Διασκέψεως προηγήθηκε (29/11) 
προπαρασκευαστική συνάντηση της Μόνιμης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (PHLG), η 
οποία προετοίμασε επεξεργάστηκε τις εργασίες ή κείμενα προς υιοθεσία (κλπ) του 
Συμβουλίου Υπουργών. Επί του παρόντος, η Ενεργειακή Κοινότητα έχει εννέα 
συμβαλλόμενα μέρη - Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο1, Βόρεια Μακεδονία, 
Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Σερβία. Ουκρανία και Γεωργία (από το 2017).  Η Ελλάδα 
συμμετέχει στα όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας με το καθεστώς της 
«συμμετέχουσας χώρας» με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου, καθώς καλύπτεται 
από την διαμορφωμένη κοινή θέση της Ε.Ε. Στην ανωτέρω Διάσκεψη από ελλ. 
πλευράς συμμετείχαν οι κκ Β.Σκρόνιας-Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄και 
Μ.Μπελιμπασάκης-Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία της Δημοκρατίας της Σερβίας,  ενέκρινε 
πέντε βασικές νομοθετικές πράξεις : (1) τη δέσμη («πακέτο») μέτρων για την Καθαρή 
Ενέργεια, (2) τη νέα οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2018/2001, (3) τη νέα 
οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 2018/2002, (4) τον Κανονισμό Διακυβέρνησης 
2018/1999, (5) την Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια 2019/944, όπως επίσης, τον 
Κανονισμό 2019/941 για την ετοιμότητα κινδύνου. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε τον 
Κανονισμό 2017/1938 για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. 
Η δέσμη μέτρων καλύπτει τη νομοθεσία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διακυβέρνησης, του σχεδιασμού της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και των κανόνων για την ασφάλεια του εφοδιασμού με 
ηλεκτρική ενέργεια που θα τεθούν σε ισχύ τα επόμενα χρόνια. 
Το Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, τον οδικό χάρτη για την απαλλαγή από τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα για τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. 
Πρόκειται για ένα πολιτικό έγγραφο που περιγράφει τα στάδια υιοθέτησης, 
μεταφοράς και εφαρμογής κανόνων που επικεντρώνονται στην απαλλαγή από τις 
εκπομπές άνθρακα, προκειμένου να τεθούν τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια πορεία 

                                                 
1
 Αποστολή Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κόσσοβο σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
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προς την επίτευξη των στόχων του 2030 και σε ένα επόμενο χρονικό σημείο (2050) 
στην πλήρη απανθρακοποίηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως αναμενόταν, 
ενέκρινε την υποψηφιότητα του κ. Artur Lorkowski (Πολωνού διπλωμάτη καριέρας), 
ως επόμενου Διευθυντή της Γραμματείας. 
Την Προεδρία της Ενεργειακής Κοινότητας για το έτος 2022 ανέλαβε η Ουκρανία. 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου καθώς και για 
περισσότερα δεδομένα/ πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
Ενεργειακής Κοινότητας: https://www.energy-community.org  

  
 Παρουσιάστηκε (15.11.21) η ετήσια έκδοση του Συμβουλίου των Ξένων 

Επενδυτών–FIC, στην οποία αποτυπώνεται το επιχειρηματικό/επενδυτικό 
περιβάλλον στη Σερβία. 
 Η παρουσίαση έγινε από τον Πρόεδρο του FIC κ Mike Michel, ενώ συμμετείχαν: η 
Πρωθυπουργός της Σερβίας κα Brnabić, η Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και 
Υποδομών κα Zorana MIhailovic, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη 
Σερβία κ. Giaufret και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Mali. 
Η Πρωθυπουργός σχολιάζοντας τα ευρήματα της φετινής έκθεσης, τόνισε ότι η 
σερβική οικονομία έχει επιδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα παρά τις εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη 
μπορεί να συνεχιστεί. 
Στη Λευκή του Βίβλο 2021, το FIC αναφέρει ότι η σερβική οικονομία έχει ανακάμψει 
σχετικά γρήγορα από τις συνέπειες του κορωνοϊού, με τη μεγαλύτερη πρόοδο στην 
ψηφιοποίηση και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Η Λευκή Βίβλος 2021 ανέλυσε 54 οικονομικούς τομείς και παρείχε 356 συστάσεις. 
Οι συστάσεις για βελτίωση αφορούν κυρίως: το φορολογικό σύστημα, την 
ψηφιοποίηση και το ηλεκτρονικά εμπόριο, τις κατασκευές, την καταπολέμηση του 
παράνομου εμπορίου, τις πτωχευτικές διαδικασίες, τις συναλλαγματικές δραστηριότητες 
και τη φαρμακευτική βιομηχανία. 
Το συνέδριο χαιρέτησαν με εισαγωγικές ομιλίες, πλην της Π/Θ, ο Πρόεδρος και Δ/νων 
Σύμβουλος της Telenor και επικεφαλής του FIC, κ. Mike Michel, ο αρμόδιος για την 
σύνταξη της έκδοσης κ. Miroljub Labus, και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ 
στη Σερβία Πρέσβης Emanuele Giofre. 
Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Michel σημείωσε ότι το Συμβούλιο Ξένων 
Επενδυτών αναγνωρίζει την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης της Σερβίας να 
βελτιώσει την επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Η σερβική οικονομία ανακάμπτει από το “σοκ” και επιστρέφει σε σχετικά σταθερή 
ανάπτυξη, αλλά οι συνέπειες παραμένουν, ενώ οι επενδύσεις θα επηρεαστούν 
καθοριστικά από την έξοδο από την ύφεση. «Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά 
μας, επομένως η κοινή μας αποστολή πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και 
οι βιώσιμες επενδύσεις που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη», κατέληξε ο Michel. 

https://www.energy-community.org/


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2021 

 

 

 5 

Στο πάνελ συζήτησης που ακολούθησε σχετικά με τρόπους βελτίωσης του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Σερβία, αντάλλαξαν απόψεις ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Siniša Mali, ο Πρέσβης της ΕΕ κ. Emanuele Giofre και ο κ. Mike Michel. 
Τέλος, προκειμένου να ενσωματωθεί πλήρως στην εποχή της ψηφιοποίησης, αλλά 
και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, το FIC επέλεξε να μην εκτυπώσει το Λευκό 
Βιβλίο, το οποίο είναι διαθέσιμο για δωρεάν download στην ιστοσελίδα της FIC 
(www.fic.org.rs ), ενώ το πλήρες βίντεο είναι διαθέσιμο στο κανάλι FIC στο YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=AKQvoJD-lJ4  ) . 
 

 Η σερβική Κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2022 
Η σερβική κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2022 βάσει του 
οποίου τα δημόσια έσοδα και δαπάνες θα ανέλθουν συνολικά σε 1.516,8 και 1.717 δις 
δηνάρια, αντίστοιχα. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σίνισα Μάλι είπε "...το ύψος των 
επενδύσεων θα είναι ρεκόρ - 486 δις δηνάρια σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, τα οποία 
θα διατεθούν για επενδύσεις κεφαλαίου". Σημείωσε ότι θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις 
σε αυτοκινητόδρομους, σχολεία, νοσοκομεία, προστασία του περιβάλλοντος, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.  
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ στη Σερβία κατά 6,7% 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE) προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ στη Σερβία κατά 6,7% για το 
2021 στο πλαίσιο της φθινοπωρινής οικονομικής πρόβλεψης του 2021. 
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Tanjug, για το 2023, η ΕE εκτιμά την αύξηση του ΑΕΠ 
σε 4,3% για τη Σερβία, έναντι 2,5% στην ΕΕ. 
Το δημόσιο χρέος της Σερβίας το 2021 θα ανέλθει στο 58,1% του ΑΕΠ, ενώ, για το 
2022, η πρόβλεψη είναι 56,3% του ΑΕΠ, δηλ. δείκτες κάτω από τα κριτήρια του 
Μάαστριχτ. 
Για το 2023, οι Βρυξέλλες αναμένουν περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους της 
Σερβίας στο 54,1% του ΑΕΠ. 
Η EE προβλέπει ότι το ποσοστό ανεργίας το 2021 στη Σερβία θα ανέλθει στο 10,7%, 
ενώ για το 2022, εκτιμούν ότι θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση (10%). Για το 2023 
προβλέπεται ποσοστό ανεργίας 9,2%. 

 
Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά-Αγορά Ακινήτων 

 Στοιχεία αγοράς ακινήτων – ά εξάμηνο 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γεωδαιτικής Αρχής της Σερβίας (RGA), κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2021, η μέση τιμή των διαμερισμάτων προς πώληση σε παλαιά κτίρια στη 
Σερβία ανήλθε σε 1.057 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε σύγκριση με το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, οι περισσότεροι δήμοι στη Σερβία κατέγραψαν αύξηση στις τιμές. 
Όσον αφορά τα νέα κτίρια, η μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή των διαμερισμάτων 
καταγράφηκε στην περιοχή Palilula (Βελιγράδι) – ήτοι 31%. Αύξηση άνω του 15% 

http://www.fic.org.rs/
https://www.youtube.com/watch?v=AKQvoJD-lJ4
https://www.youtube.com/watch?v=AKQvoJD-lJ4
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καταγράφηκε επίσης, σε νέα κτίρια στο Κράλιεβο, το Ζρενιάνιν και στις περιοχές 
Βόζντοβατς και Ρακόβιτσα του Βελιγραδίου. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της RGA, η υψηλότερη αύξηση τιμής διαμερισμάτων σε παλιά 
κτίρια καταγράφηκε στο Πάντσεβο – ήτοι 19%. Σε όλους τους δήμους του 
Βελιγραδίου, η αύξηση ανήλθε σε 5 - 11%, εκτός από το προάστιο Vozdoc, όπου η 
αύξηση έφτασε το 14%. Οι πόλεις οι οποίες σημείωσαν πτώση είναι το Ζάγετσαρ, το 
Λέσκοβατς και το Νόβι Παζάρ. 
Σύμφωνα με ειδικούς του Real Estate, ανεξάρτητα από την αύξηση της τιμής, η 
ζήτηση φαίνεται να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή – κατά πολύ υψηλότερη από την 
προσφορά - ειδικά όσον αφορά τα ποιοτικά διαμερίσματα καθώς και τις «καλές 
προσφορές» . Το είδος ακινήτου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις είναι τα διαμέρισματα 
δύο υπνοδωματίων, σε παλαιό κτίριο στο κέντρο του Βελιγραδίου. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ιστοσελίδας 4zida.rs, τα διαμερίσματα σε παλαιά κτίρια έχουν γενικότερα 
μεγαλύτερη ζήτηση από ότι σε νεόδμητες οικοδομές, ωστόσο και η προσφορά σε 
παλιά κτίρια είναι ούτως ή άλλως μεγαλύτερη, παρά το γεγονός ότι η κατασκευαστική 
δραστηριότητα είναι πιο έντονη από ποτέ. 
Σύμφωνα με την έκθεση της RGA, στο σύνολο των πωληθέντων διαμερισμάτων σε 
επίπεδο χώρας, το ποσοστό των διαμερισμάτων σε παλιές οικοδομές ανήλθε σε 53%. 
Παρατηρηθέντα κατά δομή, τα διαμερίσματα δύο και δυόμισι δωματίων συμμετείχαν 
με 38%, ενώ τα διαμερίσματα ενός και ενός και μισού δωματίου συμμετείχαν με 29%. 
Τα διαμερίσματα με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι μονόχωρα ή δίχωρα και έχουν 
εμβαδόν γύρω στα 30 με 55 m2.  
Σε νεόδμητα κτίρια, η μέση επιφάνεια των πωληθέντων διαμερισμάτων ήταν 58 m2. 
Παρατηρούμενα κατά δομή, το 29% αφορά διαμερίσματα με δύο ή δυόμισι δωμάτια 
και το 15% διαμερίσματα ενός και ενός και μισού δωματίου. 
Συγκρίνοντας νέα και παλιά κτίρια, φαίνεται ότι, στα νέα κτίρια, τα διαμερίσματα 
τριών δωματίων (νέα κτίρια - 15%, παλιά κτίρια - 12%) και τα διαμερίσματα τεσσάρων 
δωματίων (νέα κτίρια - 5%, παλιά κτίρια - 2 %) προτιμώνται περισσότερο.  
Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση σε νεόδμητα διαμερίσματα στο Βελιγράδι 
είναι αυτές που βρίσκονται κεντρικά όπως το Stari Grad, το Vracar, το Νέο Βελιγράδι, 
καθώς και οι περιοχές Zvezdara, Savski Venac και Palilula. 
Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του 4zida.rs, το Savski Venac είναι ο δήμος στη Σερβία 
με την υψηλότερη μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, τόσο για παλιά όσο και για νέα 
κτίρια, ενώ από το σύνολο των διαμερισμάτων που πωλήθηκαν, το Βελιγράδι 
αντιπροσώπευε το 41%. Τέλος το Φαραωνικό σχέδιο Waterfront, στις όχθες του 
ποταμού Σάββα στο κέντρο του Βελιγραδίου, βαίνει προς ολοκλήρωσή του όπου τα 
διαμερίσματα των κτηρίων του πωλούνται έως και 9.500 ευρώ ανά τ.μ.. Σύμφωνα με 
μερικούς αναλυτές, η διαφθορά και ο τραπεζικός δανεισμός διευκολύνουν τις 
πωλήσεις πολυτελών ακινήτων σε τέτοιες υψηλές τιμές, χωρίς κάποια σχέση με τη 
λοιπή κτηματαγορά της Σερβίας, αλλά δεν αποκλείουν και το μελλοντικό φαινόμενο 
‘’φούσκας’’ ακινήτων. 
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 Στοιχεία αγοράς ακινήτων – γ' τρίμηνο 2021 

Σύμφωνα με την Γεωδαιτική Αρχή της Σερβίας, η αξία της σερβικής αγοράς 
ακινήτων ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 27% 
σε ετήσια βάση ή 74% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2018. Ο κύκλος εργασιών των 
διαμερισμάτων αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου - 56% (841,1 εκατ. 
ευρώ), με τις αγορές διαμερισμάτων στο Βελιγράδι να ανέρχονται συνολικά σε 524,7 
εκατ. ευρώ. Οι κατοικίες αντιπροσώπευαν το 11 % (160,6 εκατ. ευρώ), 
ακολουθούμενες από την οικοδομήσιμη γη (8%, ή 118,1 εκατ. ευρώ), τα 
επιχειρηματικά γραφεία (4 %, ή 58 εκατομμύρια ευρώ) και τις γεωργικές εκτάσεις (3 %, 
ή 46,1 εκατομμύρια ευρώ). Η έκθεση ανέφερε επίσης, ότι ο αριθμός συναλλαγών στη 
Σερβική αγορά ακινήτων ανήλθε σε 34.767 το τρίτο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας 
ρεκόρ τετραετίας. 
 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Εγκαινιάστηκε η ψηφιακή επιχειρηματική B2B πλατφόρμα του WB6 CIF 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Western Balkans 6 Chamber Investment Forum (WB6 
CIF), ή Market Access, μια ψηφιακή πλατφόρμα που προωθεί την επιχειρηματική 
συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκίνησε τη λειτουργία της και είναι διαθέσιμη στο 
www.market-access.wb6cif.eu. Η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί μια βάση 
δεδομένων, για τη σύνδεση 350.000 εταιρειών από τις έξι περιφερειακές οικονομίες, 
και στοχεύει επίσης, στην προώθηση κοινών δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις των 
Δυτικών Βαλκανίων σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Στην πλατφόρμα 
μπορούν να εγγραφούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους 
τομείς, όχι μόνο στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και σε οποιαδήποτε 
άλλη χώρα. Σύμφωνα με την κα Milica Brasanac, ανεξάρτητη σύμβουλο στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας (PKS), το οποίο είναι μέλος του 
WB6 CIF, τα μέλη της πλατφόρμας αυξάνονται σε καθημερινή βάση ενώ η δομή των 
χρηστών ποικίλλει σημαντικά ως προς την επιχειρηματική δραστηριότητα και το 
μέγεθος της εταιρείας, η οποία κυμαίνεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις από τη 
Σερβία και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έως διεθνούς φήμης εταιρείες και 
ομίλους. 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Στοιχεία Αγοράς Φυσικού Αερίου της Σερβίας 
Η Σερβία αποτελεί μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες με μη αναπτυγμένο δίκτυο 
φυσικού αερίου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με 
ορισμένες αξιολογήσεις, το ποσοστό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που 

http://www.market-access.wb6cif.eu/
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συνδέονται στο δίκτυο φυσικού αερίου υπολογίζεται σε 10-15%, με ετήσια 
κατανάλωση περίπου 2,5 δις κ.μ. Η εγχώρια παραγωγή έχει μειωθεί περίπου στο ένα 
πέμπτο, ενώ για τις εισαγωγές φυσικού αερίου, η Σερβία, είναι επίσης από τις λίγες 
χώρες στην Ευρώπη που εξαρτάται 100% από το ρωσικό αέριο. Έχει θέσει δε τη 
βιομηχανία πετρελαίου-φυσικού αερίου, τους αγωγούς φυσικού αερίου, τους 
πετρελαιαγωγούς, τις πηγές και τα αποθέματα πετρελαίου (με πρόσοδο 
εκμετάλλευσης στο 3%) και φυσικού αερίου υπό τον έλεγχο της ρωσικής Gazprom. 

 
 
 Σερβία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία θα συνεργαστούν στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας Open Balkans 
Η Σερβία, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία θα εγκαθιδρύσουν το Συμβούλιο 
Εφαρμογής ώστε να επιταχυνθεί η ροή αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και 
κεφαλαίων το συντομότερο δυνατό και να καθιερωθεί ένα σύστημα ενιαίων αδειών 
εργασίας για τους πολίτες των τριών κρατών στις αρχές του 2022, δήλωσε ο κ.Cadez, 
Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Σερβίας (CCIS), μετά από συνάντηση των 
ηγετών της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας με επιχειρηματίες της 
περιοχής και του Ατλαντικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Open 
Balkans. – Συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία και να 
σχηματίσουμε ένα συμβούλιο στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπορικών 
επιμελητηρίων και οι αρμόδιοι υπουργοί των τριών κρατών. Κάθε εβδομάδα, τα μέλη του 
συμβουλίου θα αναφέρουν στους ηγέτες των τριών χωρών τι έχει γίνει και τι πρέπει να 
γίνει – είπε ο Cadez. Ο πρόεδρος του CCIS επεσήμανε ότι είναι σημαντικό για τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία 
να έχουν ίση μεταχείριση και δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας και στα 
τρία κράτη. – Ήταν σημαντικό για τους επιχειρηματίες να έχουν μια ανοιχτή συνομιλία 
με τους ηγέτες της Σερβίας, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας για το πώς θα 
επιταχυνθεί η ροή αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων μέσω αυτών των τριών χωρών 
– επεσήμανε ο πρόεδρος του CCIS.  
Συνολικά 22 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες της πρωτοβουλίας 
Open Balkans, απασχολούν περίπου 50.000 άτομα σε ολόκληρη την περιοχή και έχουν 
ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 4 δισ. ευρώ, συμμετείχαν στη συνάντηση. Ο 
Cadez επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να λυθεί το πρόβλημα της αμοιβαίας 
αναγνώρισης της φυτοϋγειονομικής και κτηνιατρικής τεκμηρίωσης πριν από την 
επόμενη συνάντηση επιχειρηματιών και εκπροσώπων των τριών κρατών στα Τίρανα, 
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα. 
 

 Η Κυβέρνηση της Σερβίας ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ηλεκτρονική 
δημοπρασία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Η σερβική Κυβέρνηση, σχεδιάζει roundtables  και εργαστήρια για τους επενδυτές 
προκειμένου να εξοικειωθούν με το σύστημα, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο 
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στις αρχές του επόμενου έτους, σύμφωνα με την Υφυπουργό στο Υπουργείο 
Ορυχείων και Ενέργειας κα Jovanka Atanacković  
Η ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το 
Υπουργείο Ενέργειας, δήλωσε η Υφυπουργός. 
Η πρώτη δημοπρασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά και πρόσθεσε ότι το σύστημα θα έχει 
ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους, αν όχι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2021. 
Στο μεταξύ, οι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για υποβολή 
προσφορών σε roundtables  και εργαστήρια. 
Η ενεργειακή μετάβαση θα επικεντρωθεί στο να δοθεί η δυνατότητα στα νοικοκυριά 
και στη βιομηχανία να γίνουν ταυτόχρονα παραγωγοί και καταναλωτές (prosumers) 
πράσινης ενέργειας, επεσήμανε η κα Atanacković. 
Η ίδια είπε, επίσης, ότι όσοι γίνουν αγοραστές θα ωφεληθούν καθώς θα καταστούν 
ενεργειακά ανεξάρτητοι, υπό το πρίσμα της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. 
Το ανώτατο ασφάλιστρο για τους πλειστηριασμούς θα καθοριστεί σύντομα, 
αποκάλυψε η Υφυπουργός. 
Με τον νέο νόμο, οι μονάδες πράσινης ενέργειας με ισχύ έως 500 kW δεν χρειάζονται 
άδεια κατασκευής. 
«Η Σερβία μπορεί να πετύχει στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά χρειάζεται βοήθεια από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και άλλες χώρες», υπογράμμισε. 
Η Υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ολοκληρώσει το εθνικό σχέδιο 
ενέργειας και κλίματος και την ενεργειακή στρατηγική μέχρι το τέλος του έτους. 
Η κα Jovanka Atanacković εκτίμησε ότι το μερίδιο-στόχος των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στην τελική κατανάλωση για το 2040 θα είναι 40% και πρόσθεσε ότι η 
Σερβία προσπαθεί να κάνει την οικονομία της «κλιματικά φιλική» έως το 2050. 
Εν τω μεταξύ, η υφυπουργός σημείωσε ότι είναι «απαραίτητο να επενδύσουμε στην 
αντικατάσταση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής καύσης άνθρακα με εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές». 
 

 Οι βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας υιοθέτησαν τις τροπολογίες στον 
νόμο περί απαλλοτριώσεων. 
Οι τροποποιήσεις του Νόμου περί Απαλλοτριώσεων ορίζουν ότι η ακίνητη περιουσία 
και κάθε μορφής ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο απαλλοτρίωσης. 
Όλες οι διαδικασίες που γίνονται σύμφωνα με τον νέο νόμο θα είναι επείγουσες, 
δεδομένου ότι δρομολογούνται και εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον. 
– Ακίνητη περιουσία που ανήκει σε ιδιωτικό φορέα, συνεταιρισμό ή δημόσιο φορέα 
μπορεί να απαλλοτριωθεί ή να περιοριστεί η κυριότητα επί αυτής, μόνο για το δημόσιο 
συμφέρον που καθορίζεται βάσει του νόμου, με αποζημίωση που δεν μπορεί να είναι 
κατώτερη από την αγοραία . 
– Το αρμόδιο όργανο μπορεί να υιοθετήσει και μερική λύση απαλλοτρίωσης μέρους της 
ακίνητης περιουσίας, ενώ η απαλλοτρίωση του εναπομείναντος τμήματος της ακίνητης 
περιουσίας θα κρίνεται στη συνέχεια, μετά τη διεξαγωγή της ακρόασης. Όταν το 
αντικείμενο της απαλλοτρίωσης είναι οικόπεδο στο οποίο κατασκευάστηκε παράνομη 
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εγκατάσταση, για την οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης, ο 
ιδιοκτήτης της εγκατάστασης έχει δικαίωμα αποζημίωσης για την κτισμένη εγκατάσταση 
στο ποσό της εκτιμώμενης κατασκευαστικής αξίας αυτής της εγκατάστασης – αναφέρει 
το άρθρο 16. 
Οι τροποποιήσεις του Νόμου για τις απαλλοτριώσεις βασίζονται στον νόμο για τη 
νομιμοποίηση του 2015, βάσει του οποίου το κράτος υποχρεούται να καταγράψει 
όλες τις παράνομες εγκαταστάσεις στη Σερβία και να κινήσει τη διαδικασία 
νομιμοποίησής τους. 
Ο νόμος ορίζει συντομότερες προθεσμίες για τις διαδικασίες εκτέλεσης της 
διαδικασίας απαλλοτρίωσης. 

Χρηματοδότηση  

Η Σερβία θα λάβει χρηματοδότηση 1,2 δις δολ. από την Παγκόσμια Τράπεζα 
Ο Υπουργός Οικονομικών της Σερβίας, κ. Σίνισα Μάλι συναντήθηκε στα τέλη 
Νοεμβρίου 2021, με τον Διευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Σερβία, κ. Νίκολα 
Ποντάρα, για να συζητήσουν το Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης (CPF), για την περίοδο 2022-
2026, βάσει του οποίου η Σερβία θα λάβει 1,2 δις δολάρια από την Παγκόσμια 
Τράπεζα. Το CPF στοχεύει στην ενίσχυση του μακροοικονομικού πλαισίου για την 
πράσινη ανάπτυξη, τις πράσινες επενδύσεις, την μετάβαση της χώρας σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και την υποστήριξη του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Σύμφωνα με το 
αρμόδιο Υπουργείο, οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν επίσης την ενίσχυση 
των δημόσιων οικονομικών, και τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης. 

Επενδύσεις  

 Στοιχεία Επενδύσεων στη Σερβία 
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Σερβίας, κ. Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον 
Οκτώβριο 2021, το ποσό των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) ξεπέρασε τα 3,14 δις 
ευρώ. Η εθνική τράπεζα της Σερβίας - NBS, έχει προς το παρόν δημοσιεύσει τα 
στοιχεία ΑΞΕ α' εξαμήνου, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 1,754 δισ. Σύμφωνα 
με την NBS, oι μεγαλύτερες επενδύσεις κατά την περίοδο αυτή, ύψους 1.128,5 εκατ. 
ευρώ, προήλθαν από την Ευρώπη - με το μερίδιο των χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να είναι υποτυπώδες. Ακολουθούν επενδύσεις που προέρχονται από την 
Ασία, συνολικής αξίας 544,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν 500 εκατομμύρια 
αφορούν μόνο την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ενώ 9,8 εκατομμύρια προέρχονται από τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνολικά, έχουν επενδυθεί 76,8 εκατ. ευρώ από τη Βόρεια 
Αμερική, εκ των οποίων περίπου τα 66 προέρχονται από τον Καναδά. Σύμφωνα με τον 
καθηγητή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, κ. Λιούμπντραγκ Σάβιτς, οι συνολικές 
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ετήσιες ξένες επενδύσεις ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ εδώ και αρκετά χρόνια και 
πραγματοποιούνται κυρίως από ξένες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη 
Σερβία. Ο κ. Σάβιτς, ανέφερε επίσης, ότι ο στόχος για τις εγχώριες επενδύσεις να 
φτάσουν το 25% των συνολικών επενδύσεων, δεν έχει επιτευχθεί, παρότι η Σερβία 
ψήφισε για πρώτη φορά νομοθεσία, η οποία δεν ευνοεί μόνο τις ξένες εταιρείες. Το 
δικαίωμα επιδότησης παρέχεται πλέον σε όλους, αλλά οι εγχώριοι επιχειρηματίες 
εξακολουθούν να απαιτούν πρόσθετα κίνητρα. 
 

Διαγωνισμοί 

 Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια 10 ηλεκτρικών λεωφορείων για την 
πόλη του Νόβι Σαντ  
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προκήρυξε  
διαγωνισμό για την προμήθεια 10 ηλεκτρικών λεωφορείων χαμηλού δαπέδου για την 
πόλη του Νόβι Σαντ. Εκτός από τα λεωφορεία, η προμήθεια περιλαμβάνει επίσης 3 
εγκαταστάσεις πλήρωσης αποθήκης και 3 εγκαταστάσεις προσωρινής πλήρωσης. Η 
προμήθεια χρηματοδοτείται από δάνειο της ΕΤΑΑ και η αξία του έργου ανέρχεται σε 8 
εκατ. ευρώ.  
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός έως τις 20 Δεκεμβρίου 2021 και για περισσότερες 
λεπτομέρειες (βλ. τηλ:. +3810214896600/ Email: holoa@gspns.rs).  
 

 Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανασυγκρότηση του Κέντρου Υγείας στο 
Prokuplje 
Ο Δήμος Prokuplje ‘’άνοιξε’’ τον διαγωνισμό για τη δεύτερη φάση της ανακατασκευής 
και επέκτασης του Κέντρου Υγείας της πόλης. Η προμήθεια αφορά την προετοιμασία 
του εργοταξίου και τις κατασκευές, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τη μόνωση και 
την τελική κατασκευή. Το κόστος υπολογίζεται σε 4,9 δισεκατομμύρια RSD. Ο 
διαγωνισμός λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2021. Στην πρώτη φάση της ανακατασκευής, 
πριν από δύο χρόνια, ολοκληρώθηκε όλο το εξωτερικό μέρος της εγκατάστασης, από 
την πρόσοψη μέχρι την αντικατάσταση των θόλων. Η δεύτερη φάση, όπως είχε 
ανακοινωθεί τότε, θα περιλαμβάνει την εσωτερική ανάπτυξη, δηλαδή την κατασκευή 
χειρουργικής μονάδας, την ανάπτυξη ιατρείων και χώρων υγιεινής και τον εξοπλισμό 
της μονάδας με σύγχρονα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  
Πληροφορίες: WEBSITE: www.prokuplje.org.rs   Email: info@prokuplje.org.rs   
 

 Η κινεζική εταιρεία Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation άνοιξε 
τον διαγωνισμό για υπεργολάβους σχετικά με τις εργασίες κατασκευής της 
διαδρομής ταχείας κυκλοφορίας Valjevo-Lajkovac. 
Ο διαγωνισμός αφορά στην ασφαλτόστρωση ολόκληρου του τμήματος μήκους 18,3 
χιλιομέτρων και πλάτους 23 μέτρων, το οποίο θα συνδέει το Βάλιεβο με το Λάικοβατς 

mailto:holoa@gspns.rs
http://www.prokuplje.org.rs/
mailto:info@prokuplje.org.rs
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με τέσσερις λωρίδες, δύο ανά κατεύθυνση, με ταχύτητες έως 100 χιλιόμετρα την 
ώρα. 
Η εργασία περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση του δρόμου, ένα χώρο στάθμευσης, 2 
κυκλικούς κόμβους στο Valjevo και το Lajkovac, έναν κόμβο και 20 υπερυψώσεις και 
οχετούς. 
Η προβλεπόμενη προθεσμία κατασκευής είναι 6 μήνες. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 13 Δεκεμβρίου 2021..  
Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων προσφοράς είναι στις 9:30 της 13ης Δεκεμβρίου 
2021 και οι πλειοδότες θα πρέπει να υποβάλουν τα έγγραφα προσφοράς τους από τις 8:30 
έως τις 9:30 της 13ης Δεκεμβρίου 2021 στο Kamp Nepričava , Petlja Lajkovac. 
www.china-csi.com.cn , ewasrb@163.com 
 

Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 12ο  Φεστιβάλ Βαλκανικών Τυριών – Ελλάδα τιμώμενη χώρα 
Πραγματοποιήθηκε  στο Βελιγράδι (6-7.11.21), το 12το Φεστιβάλ Βαλκανικών Τυριών 
στο οποίο, με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου, η Ελλάδα ήταν 
τιμώμενη χώρα. 
Εν λόγω Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο με συμμετοχή γαλακτοκομικών 
εταιρειών της Σερβίας και εν γένει των Βαλκανίων, εισαγωγέων / διανομέων 
ευρωπαϊκών τυριών με έδρα τη Σερβία, αλλά και το εξωτερικό. Στο παρελθόν 
τιμώμενες χώρες υπήρξαν οι Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία κλπ. 
Όπως τόνισε κατά τις δύο ομιλίες του ο διοργανωτής (εναρκτήρια και τελική), κ. Srba 
Jovanovic, η ελληνική συμμετοχή, ως προς τον αριθμό εταιρειών, ποικιλία 
προϊόντων και οργάνωση, υπερτερούσε κατά πολύ αυτής των ανωτέρω χωρών. 
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βελιγραδίου, χωρίς να διαθέτει κάποιον σχετικό προϋπολογισμό, 
διοργάνωσε εκδήλωση (‘’διπλωματική ώρα’’) πριν την έναρξη του Φεστιβάλ, όπου 
παρευρέθηκαν πρέσβεις διαφόρων χωρών (πχ Αυστραλίας, Αιγύπτου, Αλβανίας, 
Κύπρου, Καζακστάν κά), με προσφορά ποτών, εδεσμάτων από τους εκθέτες, 
μουσική και ‘’video’’ τοπίων της Ηπείρου ή της λοιπής Ελλάδος. 
Το ξενοδοχείο Metropol Hotel Βελιγραδίου (5*), συμφερόντων του ομίλου 
Δασκαλαντωνάκη, δάνεισε για τις ανάγκες της ανωτέρω εκδήλωσης ποτήρια και 
πιάτα σερβιρίσματος. Ο δε ΕΟΤ, εκτός από διαφημιστικό υλικό και ‘’video’’ 
ελληνικών τοπίων, χορήγησε αναμνηστικά δώρα. 
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε, αφενός, από δύο ελληνικών συμφερόντων εταιρείες 
εγκατεστημένες στη Σερβία, την OLYMPUS-Hellenic Dairies SA και τα Super Μarket 
Vero (ιδιοκτησίας κ. Ν. Βερόπουλου) και αφετέρου, από την Περιφέρεια Ηπείρου 
μέσω 14 παραγωγών τυροκομικών προϊόντων, οίνου (πχ ‘’Κατώγι Αβέρωφ’’ κλπ), 
μελιού, βοτάνων κλπ, καθώς και τα τμήματα τυροκόμων και μαγείρων του 
Δημοσίου ΙΕΚ Ιωαννίνων. 

https://www.china-csi.com.cn/
mailto:ewasrb@163.com
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Την έναρξη του Φεστιβάλ καλωσόρισε ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Γ. Διακοφωτάκης, ο 
Περιφερειάρχης Ηπείρου, κ. Aλ. Καχριμάνης, ενώ ο Προϊστάμενος του Γραφείου 
ΟΕΥ, Γεν. Σύμβουλος Α΄, κ. Β. Σκρόνιας, παρουσίασε την ιστορική εξέλιξη της 
ελληνικής και Ηπειρωτικής τυροκομίας, τις εξαγωγικές προοπτικές των ελληνικών 
γαλακτοκομικών εταιρειών και τις ευκαιρίες για συνεργασία με Σέρβους εισαγωγείς. 
Η ελληνική παρουσία κρίνεται επιτυχημένη καθώς η προσέλευση του κοινού ανήλθε 
σε 2000 περίπου επισκέπτες, κυρίως επαγγελματίες, ενώ υπήρξε αξιοσημείωτη 
προβολή της ελληνικής συμμετοχής από τα ΜΜΕ της Σερβίας. 
Η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών εταιρειών εξέφρασε την ευαρέσκειά της για 
την διοργάνωση και τις επιχειρηματικές συναντήσεις της. Δύο δε παραγωγοί μελιού 
της Ηπείρου, δέχθηκαν πρόταση συνεργασίας από Σέρβο εισαγωγέα και κατά τις 
επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η σχετική συμφωνία. 
Επιπροσθέτως, το ελληνικό τηλεοπτικό δίκτυο του Antenna συνόδευσε την 
αποστολή της Ηπείρου και παρουσίασε το Φεστιβάλ, αλλά και γενικότερα το 
Βελιγράδι, σε ‘’ρεπορτάζ’’ το οποίο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του εν 
λόγω ελληνικού σταθμού.  
Βλ. παρακάτω ιστοσελίδες με δημοσιεύσεις και βίντεο των σερβικών ΜΜΕ για την 
εκδήλωση: 
1. https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/4579930/balkan-ciz-fest-
dom-omladine.html 
 2. https://www.blic.rs/vesti/beograd/dimljeni-kajmak-srpska-mocarela-kefalotiri-
gavjera-i-sir-iz-manastira-sa-kosova/yc1xg3t 
 

 11η Διάσκεψη για τα Ορυκτά Κοιτάσματα της Σερβίας (16-17 Νοεμβρίου 2021)  
Η Διάσκεψη διοργανώθηκε από την εταιρεία TGI του κ. Συμεών Τσομώκου.  
Εναρκτήριες ομιλίες έλαβαν χώρα από  την Υπουργό Ενέργειας κ Ορυχείων κα 
Zorana Mihajlovic , την Πρέσβη της Σουηδίας, καθώς και τους Πρέσβεις του Καναδά, 
της Αυστραλίας και της Φινλανδίας. Την έναρξη της Διάσκεψης και τους ομιλητές 
παρουσίασε ο κ. Γιάννης Θωμάτος, Αντιπρόεδρος της TGI. Παρέμβαση έκανε -μέσω 
διαδικτύου- και ο Βρετανός Βουλευτής κ. Vickers, Απεσταλμένος του Βρετανού 
Πρωθυπουργού για τα εμπορικά θέματα στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Στις παρουσιάσεις τους οι ομιλητές επεσήμαναν τις προοπτικές που έχει η Σερβία σε 
ότι αφορά τον ορυκτό πλούτο και την ανάγκη αξιοποίησης του. 
Η κα Mihajlovic δήλωσε ότι τα κοιτάσματα ορυκτών της Σερβίας ανέρχονται σε 
περίπου 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα κοιτάσματα αυτά περιλαμβάνουν λίθιο, 
χαλκό, χρυσό και άλλες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση 
και την πράσινη ατζέντα. «Το αν και πώς θα εκμεταλλευτούμε το λίθιο ή άλλες πρώτες 
ύλες εξαρτάται την εφαρμογή των νόμων του κράτους αλλά και την ενημέρωση των 
πολιτών ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της σύγχρονης, βιώσιμης εξόρυξης που 
μπορεί να αναπτυχθεί βάσει των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος», ανέφερε η 
Υπουργός. 

https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/4579930/balkan-ciz-fest-dom-omladine.html
https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/zanimljivosti/4579930/balkan-ciz-fest-dom-omladine.html
https://www.blic.rs/vesti/beograd/dimljeni-kajmak-srpska-mocarela-kefalotiri-gavjera-i-sir-iz-manastira-sa-kosova/yc1xg3t
https://www.blic.rs/vesti/beograd/dimljeni-kajmak-srpska-mocarela-kefalotiri-gavjera-i-sir-iz-manastira-sa-kosova/yc1xg3t
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Οι Πρέσβεις επεσήμαναν την περιβαλλοντική διάσταση και τη σημασία που έχει για 
την αποδοχή των εξορύξεων από τους πολίτες.  
Στη Διάσκεψη συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της πολυεθνικής Rio Tinto. 
Ο βρετανο-αυστραλιανός όμιλος Rio Tinto αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη 
εταιρεία μετάλλων και εξόρυξης στον κόσμο που παράγει σιδηρομετάλλευμα, χαλκό, 
διαμάντια, χρυσό και ουράνιο. 
Τον περασμένο Ιούλιο, η  Rio Tinto ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 2,4 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε ένα έργο στην κοιλάδα Jadra στη δυτική Σερβία, για την κατασκευή του 
μεγαλύτερου ορυχείου λιθίου στην Ευρώπη. 
Οι κάτοικοι της κοιλάδας Jadra φοβούνται μια οικολογική καταστροφή. 
Η εταιρεία υπολογίζει ότι το ορυχείο αυτό στη Σερβία θα παράγει (για περίπου 40 
χρόνια), 2,3 εκατομμύρια τόνους ανθρακικού λιθίου για μπαταρίες, ορυκτό κρίσιμο 
για μεγάλες μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και αποθήκευσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, και 160.000 τόνους βορικού οξέος ανά έτος, για συναφή εξοπλισμό, 
όπως ηλιακά ‘’πάνελ’’ και ανεμογεννήτριες. 
Ο εκπρόσωπος της Rio Tinto τόνισε ότι το εν λόγω ορυχείο θα μπορούσε να παράγει 
αρκετό λίθιο για περισσότερα από ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά αυτοκίνητα ετησίως, 
ενώ αναμένεται ότι οι ετήσιες πωλήσεις αυτοκινήτων θα αυξηθούν από 1,2 
εκατομμύρια οχήματα το 2017, σε τουλάχιστον 23 εκατομμύρια το 2030, σύμφωνα με 
στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. 
 

 Ζήτηση ελληνικών προϊόντων (κλάδου τροφίμων) από Σερβικό δίκτυο διανομής 

Η σερβική εταιρεία Aman, σημαντική εγχώρια αλυσίδα λιανικής στη Σερβία 
ιδιοκτήτρια περισσότερων από 280 σούπερ μάρκετ λιανικής, τουλάχιστον  30 
μεγάλων σούπερ μάρκετ και 20 υπεραγορών σε όλη τη χώρα, όπου απασχολούνται 
3500 υπάλληλοι, ενδιαφέρεται να επεκτείνει την ‘’γκάμα’’ των προϊόντων της. Για το 
λόγο αυτό αναζητά ελληνικές εταιρείες τροφίμων  που ενδιαφέρονται να εξάγουν 
στη Σερβία.  
Η εταιρεία εισάγει διάφορα είδη προϊόντων από όλο τον κόσμο, από τρόφιμα μέχρι 
ρούχα και προϊόντα για το σπίτι και το νοικοκυριό. Η Aman έχει ετήσιο κύκλο 
εργασιών 270 εκατ. €. 
Ενδεικτικό βίντεο για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ:  https://we.tl/t-
npZadpRzEe 
Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που τους ενδιαφέρουν είναι: αλμυρά και γλυκά 
είδη, κονσέρβες, χυμοί, μαρμελάδες, noodles, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, κρέας, κονσερβοποιημένα φρούτα κα. 
Πληροφορίες:  Aleksandra Vuković, Category manager 
AMAN doo 
Vinogradska 52a 
11000 Beograd 

https://we.tl/t-npZadpRzEe
https://we.tl/t-npZadpRzEe
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Tel: +381 62 88 70 630 
E-mail: aleksandra.vukovic@aman.co.rs 
www.aman.co.rs  
 
 
 

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. 
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