
Συντάκτεσ: Μάριοσ Μπελιμπαςάκησ, Σφμβουλοσ ΟΕΥ Α΄ 
                     Όλγα Μπάρμπα, Γραμματέασ ΟΕΥ Γ΄ 

 

 
ΠΡΕΒΕΙΑ   ΣΗ  ΕΛΛΑΔΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέσεων 

e-mail:ecocom-belgrade@mfa.gr 

 

Συντονισμός: Βασίλειος Σκρόνιας, Γεν.Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

  
2021 

Γραφείο ΟΕΥ 
Βελιγραδίου 

Απρίλιοσ 
Ενημερωτικό Δελτίο  



ΠΡΔΣΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΣΔΩΝ  

Δνημερωτικό Γελτίο Απρίλιος 2021 

 

 

 2 

Οικονομικό Προφίλ – Γενικά Θέματα 

 Η Παγκόσμια Σράπεζα αναβαθμίζει την πρόβλεψη ανάπτυξης της ερβίας σε 5% 

Η Παγκόσμια Σράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2021 για 

τη ερβία κατά 1,9%, ήτοι στο 5%, σύμφωνα με την τελευταία οικονομική ενημέρωση του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Επίσης, αναβάθμισε την πρόβλεψη αύξησης του ΑΕΠ το 2022 για τη ερβία κατά 0,3, σε 

3,7%. την προηγούμενη έκθεσή της,  τον Ιανουάριο, η Παγκόσμια Σράπεζα προέβλεψε την 

ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας στο 3,1% το 2021 και 3,4% το 2022. Η νέα έκθεση 

ανέφερε ότι η σερβική οικονομία είχε σημειώσει μόνο μια ήπια -1% ύφεση το 2020 χάρη στο 

εκτεταμένο πρόγραμμα τόνωσης της οικονομίας σχεδόν 13% του ΑΕΠ. 

"Παραμένουν βεβαίως οι κίνδυνοι, κυρίως λόγω αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με το εξωτερικό 

περιβάλλον. Για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης φέτος, η κυβέρνηση ανακοίνωσε 

ένα νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης αξίας περίπου 5% του ΑΕΠ. Μεσοπρόθεσμα, η 

ανάπτυξη αναμένεται να είναι περίπου 4%. Η ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από την κατανάλωση και 

οι επενδύσεις θα ανακάμψουν με αργό ρυθμό, γεγονός που μπορεί να επιβραδύνει τον 

αντίκτυπο της ανάπτυξης στην αγορά εργασίας (τόσο της απασχόλησης όσο και των μισθών). 

Αυτή η μεσοπρόθεσμη προοπτική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις 

(συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του COVID-19), από το ρυθμό των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και από τις πολιτικές εξελίξεις. Απαιτείται άμεση εστίαση σε μέτρα για τη 

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της διακυβέρνησης, προκειμένου να μειωθεί 

το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα 

των υποδομών », αναφέρει η έκθεση. 

 

 Δημοσίευση νέου κανονισμού ΥΠΑ – Σίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου  

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Κανονισμός για τον Υόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Αρ. 37/2021), και θα ισχύει από την 1η Ιουλίου 2021. О νέος 

Κανονισμός εκτείνεται σε 282 άρθρα και έχει ενσωματώσει όλα τα υπάρχοντα σχετικά 

νομοθετήματα, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές. 

Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν τα ακόλουθα: Υορολόγηση του εμπορίου αγαθών και 

υπηρεσιών στον τομέα των κατασκευών, προσδιορισμός της φορολογικής βάσης και 

επακόλουθες μεταβολές της, καθορισμός διαφημιστικού υλικού, επιχειρηματικών δειγμάτων 

και άλλων δώρων μικρής αξίας, διαδικασία χρήσης φορολογικών απαλλαγών, ολική ή μερική 

μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, τιμολόγηση, τήρηση λογιστικών βιβλίων και δήλωση 

στοιχείων ΥΠΑ, κ.λπ. 

 

 Κρούσματα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων κοντά στο Zajecar  

Η Κτηνιατρική Τπηρεσία εντόπισε κρούσματα του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε 

ένα αγρόκτημα στην τοποθεσία VelikiIzvor κοντά στο Zajecar, μετά το οποίο ελήφθησαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

Ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων εντοπίστηκε κατά την τακτική εποπτεία των 

αγροκτημάτων και τον έλεγχο της υγείας των ζώων στο αγρόκτημα κοντά στα σύνορα με τη 

Βουλγαρία, χώρα με εξαιρετικά υψηλή παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλης των 

χοίρων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κτηνιατρικής Τπηρεσίας εφήρμοσαν άμεσα όλα τα 

προβλεπόμενα μέτρα προστασίας  προκειμένου να σταματήσουν την περαιτέρω εξάπλωση της 

ασθένειας. 
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Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 Έναρξη εργασιών κατασκευής της οδικής αρτηρίας Νέου Βελιγραδίου-Surcin  

Ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου, οι εργασίες για την κατασκευή του κεντρικού δρόμου Νέου 

Βελιγραδίου-Surcin, ο οποίος θα συνδέει το Βελιγράδι με τον αυτοκινητόδρομο Milos the Great 

(ερβία-Μαυροβούνιο). την τελετή έναρξης των εργασιών παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της 

ερβίας, κ. Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο κ. Βούτσιτς, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο 

εργοτάξιο, δήλωσε ότι ο νέος δρόμος θα συντομεύσει την απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο 

Milos the Great κατά περίπου 10 χλμ, και η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου είναι 

18 μήνες. Επιπλέον, επεσήμανε ότι ζήτησε από εκπροσώπους της China Communications 

Construction Company (CCCC), η οποία έχει αναλάβει το έργο, να επιταχυνθεί η υλοποίησή του 

ώστε να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εάν είναι δυνατόν. ημειώνεται ότι η αξία του συμβολαίου που 

υπεγράφη με τη CCCC για την κατασκευή διαδρομής 7,9 χλμ. ανέρχεται σε 70,5 εκατ. ευρώ. 

 

 Ολοκλήρωση του τμήματος Preljina-Pozega στις αρχές του 2022  

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα έργα του τμήματος του αυτοκινητόδρομου "Milos the 

Great" (ερβία – Μαυροβούνιο) από τη Preljina έως τη Pozega, και κατόπιν συνομιλιών του με 

εκπροσώπους της κινεζικής εταιρείας China Communications Construction Company (CCCC), 

ο Πρόεδρος της ερβίας, κ. Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι το έργο θα έχει αποπερατωθεί το 

αργότερο τον Ιανουάριο ή τον Υεβρουάριο του επόμενου έτους. Επιπλέον, δήλωσε ότι τον 

Μάιο θα υπογραφεί η συμφωνία με τη CCCC για το επόμενο τμήμα του έργου από την Preljina 

έως το Boljare (σύνορα με Μαυροβούνιο). ύμφωνα με τον ίδιο, όταν ο αυτοκινητόδρομος 

ολοκληρωθεί, η μετάβαση από το Βελιγράδι στο Μαυροβούνιο θα πραγματοποιείται σε μόλις 2 

ώρες και 15 λεπτά. Σο τμήμα από Preljina προς Pozega, μήκους 31 χλμ, είναι το πιο 

απαιτητικό κομμάτι του αυτοκινητόδρομου, και για την πραγματοποίησή του θα χρειαστεί να 

κατασκευαστούν τρεις σήραγγες ("Laz", "Munjino Brdo" και "Trbusani") και 35 γέφυρες. Σέλος, 

ο κ. Βούτσιτς, επιβεβαίωσε, ότι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Nis-Merdare (ερβία-

Κόσοβο) θα ξεκινήσει τον Αύγουστο και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής 

προσφορών. 

 

 χέδιο για κατασκευή νέων αεροδρομίων στο Dobanovci και το Νόβι αντ  

ύμφωνα με το Φωροταξικό χέδιο της ερβίας, από το 2021 έως το 2035, το οποίο εκδόθηκε 

από το Τπουργείο Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών, η χώρα θα αποκτήσει δύο νέα 

διεθνή αεροδρόμια, ένα κοντά στο Dobanovci και το δεύτερο κοντά στο Νόβι αντ. Ειδικότερα, 

λόγω των χωρικών περιορισμών στην τρέχουσα τοποθεσία του αεροδρομίου του Βελιγραδίου, 

σχεδιάζεται η δημιουργία ενός νέου, 10 χλμ δυτικά από το Nikola Tesla, και κοντά στον 

αυτοκινητόδρομο Ε70. Σο νέο αεροδρόμιο θα έχει έκταση περίπου 1.100 εκτάρια, θα διαθέτει 

τρεις αεροδιαδρόμους, δύο τερματικούς σταθμούς επιβατών, δύο τερματικούς σταθμούς 

φορτίου, μια εφοδιαστική και μια ελεύθερη τελωνειακή ζώνη, σύγχρονο εξοπλισμό πλοήγησης 

καθώς και σύστημα φωτεινής σηματοδότησης, ενώ θα ανήκει στην κατηγορία 4F. 

Όσον αφορά το Νόβι αντ, το νέο αεροδρόμιο σχεδιάζεται σε τοποθεσία περίπου 15 χλμ 

νοτιοανατολικά από την πόλη, κοντά στον αυτοκινητόδρομο Α1, με έκταση περίπου 300 

εκτάρια και κατηγορία 4E. 

Επιπλέον, σχεδιάζεται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και για τα υπάρχοντα αεροδρόμια 

Nikola Tesla, Nis και Morava. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχέδια, το αεροδρόμιο Nikola Tesla 

αναμένεται να αποκτήσει νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες αφορούν τη σύνδεσή του με τις 

σιδηροδρομικές και οδικές οδούς και το σύστημα δημόσιων μεταφορών, τη δημιουργία ενός 

συγκροτήματος cargo καθώς και την αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών με σκοπό την 
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αύξηση της χωρητικότητας του αεροδρομίου. το αεροδρόμιο της Νις «Constantine the Great», 

προγραμματίζονται έργα αναβάθμισης των υποδομών με σκοπό το αεροδρόμιο να καταστεί 

διατροπικό κέντρο μεταφορών. Σέλος, τα σχέδια για το αεροδρόμιο Morava στο Kraljevo 

προβλέπουν εργασίες επέκτασης και αναβάθμισης των υπαρχόντων υποδομών, με στόχο τη 

σύνδεσή του με τον αυτοκινητόδρομο Morava. 

 

 Η Air Serbia προγραμματίζει περισσότερες από 800 πτήσεις charter για τους 

καλοκαιρινούς μήνες  

Η αεροπορική εταιρεία Air Serbia ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της φετινής καλοκαιρινής 

σεζόν σχεδιάζει περισσότερες από 800 πτήσεις charter προς δημοφιλή θέρετρα στην Σουρκία, 

την Αίγυπτο, Ελλάδα και Συνησία σε συνεργασία με εγχώρια ταξιδιωτικά γραφεία. 

Η σερβική αεροπορική εταιρεία θα ξεκινήσει με πτήσεις προς δημοφιλείς προορισμούς στην 

Αίγυπτο (Φουργκάντα και αρμ Ελ έιχ). 

Οι πτήσεις τσάρτερ στην Σουρκία θα οργανωθούν ως επί το πλείστον προς την περιοχή της 

Ανατολίας, ενώ η Air Serbia επίσης σχεδιάζει την πραγματοποίηση πτήσεων προς Μπόντρουμ 

και Νταλαμάν. 

Όσο για την Ελλάδα, οι ταξιδιώτες σύμφωνα με τα δημοσιεύματα θα έχουν τη δυνατότητα να 

ταξιδέψουν απευθείας με πτήσεις τσάρτερ προς Ρόδο, Κρήτη, κιάθο, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, 

Ζάκυνθο και άλλους δημοφιλείς προορισμούς. 

 

 Η RZD International ολοκληρώνει την κατασκευή σιδηροδρομικής οδογέφυρας και 

σήραγγας Cortanovci 

Η ρωσική εταιρεία RZD International ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την κατασκευή της 

μεγαλύτερης σιδηροδρομικής οδογέφυρας στη ερβία στο πλωτό τμήμα του Δούναβη, και την 

πρώτη σήραγγα χωρίς κουβούκλιο, στο Cortanovci, μισό χρόνο πριν από τις 

προγραμματισμένες προθεσμίες. 

Όπως τονίστηκε, αυτές οι κατασκευές θα αποτελέσουν τμήμα του πρώτου σιδηροδρόμου 

υψηλής ταχύτητας Stara Pazova-Novi Sad, από Βελιγράδι προς Βουδαπέστη. Σον Απρίλιο, και 

οι δύο εγκαταστάσεις πέρασαν με επιτυχία την επιθεώρηση του Τπουργείου Κατασκευών, 

Μεταφορών και Τποδομών για εναρμόνιση με το σχεδιασμό του έργου.  

Οι εργασίες για την κατασκευή της οδογέφυρας, ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου 2017 και 

ολοκληρώθηκαν έξι μήνες πριν από τις προγραμματισμένες προθεσμίες. Σο μήκος της φτάνει 

τα τρία χιλιόμετρα και ορισμένοι πυλώνες έχουν ύψος 26 μέτρα. Η οδογέφυρα βρίσκεται στην 

έξοδο από τη σήραγγα Cortanovci μπροστά από το Sremski Karlovci και εκτείνεται κατά μήκος 

του Δούναβη.  

 

 Η κατασκευή του διαδρόμου Fruska Gora ξεκινά στις αρχές Μαΐου 

ε συνέχεια συνάντησής του Πρωθυπουργού της Επαρχιακής Κυβέρνησης Ιγκόρ Μίροβιτς και 

του Τπουργού Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών Tomislav Momirović, ανακοινώθηκε η  

έναρξη των έργων στον διάδρομο Fruska Gora το Μάιο. 

Ο Μίροβιτς δήλωσε ότι η Επαρχιακή Κυβέρνηση εξέδωσε άδεια για τη δημιουργία εργοταξίου, 

ενώ συζήτησε επίσης, την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του έργου για την κατασκευή του 

αυτοκινητόδρομου Νόβι αντ-Ζρενιανίν-Βελιγραδίου, την κατασκευή ενός δρόμου υψηλής 

ταχύτητας που θα συνδέει το Sombor και το Kikinda, καθώς και την υποστήριξη της 

επαρχιακής κυβέρνησης για το σιδηροδρομικό έργο από το Νόβι αντ στα Ουγγρικά σύνορα. 

υνήφθη επίσης συμφωνία για τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την κατασκευή 

ποδηλατοδρόμου από το Νόβι αντ προς το Βελιγράδι, στην παλιά διαδρομή του δρόμου, 

καθώς και από το Πετροβαραδίν προς το Μπεκόν. Σέλος, συζητήθηκε επίσης η συνέχιση της 

ανοικοδόμησης του δρόμου Begec-Backa Palanka, η σύνδεση του τμήματος Opovo - 
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Debeljaca με τον εθνικό δρόμο, καθώς και η ανοικοδόμηση του δρόμου από το Sremski 

Karlovci προς το Petrovaradin. 

 

 χέδια για το λιμάνι του Νόβι αντ - Η DP World προχωρά σε ανακατασκευή του 

διεθνούς τερματικού σταθμού επιβατών, επενδύσεις ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ  

Η εταιρεία DP World, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του λιμένα του Νόβι αντ, ξεκίνησε την 

ανακατασκευή του διεθνούς τερματικού σταθμού επιβατών. Η ανοικοδόμηση συνεπάγεται την 

προσαρμογή της πλωτής δομής και τη δημιουργία ενός νέου συστήματος συνδέσεων. 

- Σο νέο σύστημα συνδέσεων είναι σημαντικό από την άποψη της ασφάλειας, δεδομένου ότι θα 

επιτρέψει την ασφαλή λειτουργία αυτού του διεθνούς τερματικού σταθμού επιβατών σε όλα τα 

επίπεδα νερού και την ασφαλή επιβίβαση και προσγείωση των επιβατών και του πληρώματος - 

σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος του Νόβι αντ. Σα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν την 

άνοιξη. 

Τπενθυμίζουμε ότι η DP World προγραμματίζει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων αξίας 35 

εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι του Νόβι αντ. Έχει ανακοινωθεί η κατασκευή τερματικού 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, ενώ επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακατασκευή τερματικού 

σταθμού επιβατών. 

Ο Διευθύνων ύμβουλος της DP World από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ουλτάνος Ahmed 

bin Sulayem, επιβεβαίωσε ότι ηεπένδυσηστοΝόβιαντθαανέλθεισε 35 εκατομμύρια ευρώ και 

ανακοίνωσε ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ελεύθερη ζώνη και στα διατροπικά τερματικά στη 

ερβία. Η DP World παρουσίασε επίσης ένα νέο σκάφος, με το όνομα "Albatros", σκοπός του 

οποίου είναι να καταστήσει αυτό το λιμάνι ηγέτη της αγοράς στην περιοχή και έναν από τους 

σημαντικότερους εμπορικούς κόμβους στον Δούναβη. 

 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Ενδιαφέρον για συνεργασία με παραγωγούς φυστικιού 

Η εταιρεία Fun & Fit (Delta Holding), η οποία δραστηριοποιείται στη ερβία στους τομείς 

εισαγωγής, παραγωγής και διανομής διάφορων τροφίμων, αναζητά συνεργασία με 

παραγωγούς φυστικιού (όλων των ειδών) στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία: 

Τπέυθυνος Επικοινωνίας: Mr. Aleksa Kozoderović 

Σηλ. Επικοινωνίας: +381 (0)668035236 

E-mail: aleksa.kozoderovic@deltaholding.rs 

Δ/νση: Batajnički put 12, 11080 Zemun, Serbia 

Ιστοσελίδα: www.funandfit.rs 

 
 έρβοι παραγωγοί τροφίμων υπέγραψαν συμφωνία εξαγωγής 8 εκατ. ευρώ στη Ρωσία 

ύμφωνα με ανακοίνωση του ερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (SCC), έντεκα εταιρείες από 

τη ερβία εξασφάλισαν νέες προσφορές αξίας 8 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης Prodexpo για τη βιομηχανία τροφίμων στη Μόσχα. 

- Έντεκα εταιρείες, 12 νέες συμβάσεις και 8 εκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές νέων προϊόντων 

έχουν συμφωνηθεί - δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Αντιπροσωπείας του SCC στη Μόσχα, 

Dejan Delic. Ο επικεφαλής της ερβικής διπλωματίας, ΤΠΕΞ κ.Νίκολα ελάκοβιτς, επισκέφθηκε 

το Εθνικό Περίπτερο της ερβίας σε αυτήν την έκθεση. 

 

http://www.funandfit.rs/
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Ενέργεια- Περιβάλλον  

 υναντήσεις της Yπουργού Ενέργειας της ερβίας κα Ζόρανα Μιχάιλοβιτς σχετικά με 

τις νέες επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας.  

Η Yπουργός Εξόρυξης και Ενέργειας της ερβίας κα Ζόρανα Μιχάιλοβιτς  είχε συνομιλίες στα 

τέλη Απριλίου με τον Τπεύθυνο της Παγκόσμιας Σράπεζας για τη ερβία, κ. τέφεν Νντέγκουα 

και τον Περιφερειακό Διευθυντή της Διεθνούς Οικονομικής Εταιρείας για την Κεντρική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη-IFC, κ. Ary Naim, σχετικά με τις νέες επενδύσεις στον τομέα της 

πράσινης ενέργειας. 

«Σο όραμά μας είναι ένας πράσινος ενεργειακός τομέας και μια πράσινη ερβία και θα 

εργαστούμε για αυτό μέσω δύο στρατηγικών εγγράφων που ετοιμάζουμε - ένα ολοκληρωμένο 

εθνικό σχέδιο για τον ενεργειακό τομέα και το κλίμα και μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για 

τον ενεργειακό τομέα», δήλωσε η κα Mihajlovic.  

Ο κ. Ndegwa είπε ότι η Παγκόσμια Σράπεζα είχε κάνει πολλά σε συνεργασία με την κα 

Mihajlovic και την ομάδα της και σημείωσε ότι το επίκεντρο της προσεχούς περιόδου θα είναι 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ο κ. Νάιμ επαίνεσε το έργο της ερβίας για τον ενεργειακό τομέα και σημείωσε ότι μια 

ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Είπε ότι το 

IFC παραμένει δεσμευμένο στην υποστήριξη έργων στον ενεργειακό τομέα μέσω της διάθεσης 

πόρων για την υποστήριξη ιδιωτικών επενδυτών, καθώς και μέσω εμπειρογνωμοσύνης για την 

πράσινη ενέργεια. 

 

 Χήφιση τεσσάρων νέων νόμων στον τομέα της Ενέργειας 

Σο Κοινοβούλιο της ερβίας υπερψήφισε τον Απρίλιο τέσσερα νομοσχέδια στον τομέα των 

εξορύξεων και της ενέργειας. Ειδικότερα, ψηφίστηκε ο Νόμος για τις εξορύξεις και τις 

γεωλογικές έρευνες, ο Νόμος για την Ενέργεια, ο Νόμος για την ενεργειακή απόδοση και την 

ορθολογική χρήση της ενέργειας, καθώς και ο Νόμος για τις ΑΠΕ. Η Τπουργός Ενέργειας, κα 

Zorana Mihajlovic, δήλωσε ότι οι νόμοι αυτοί αποτελούν σημείο καμπής στην ενεργειακή 

πολιτική της ερβίας, η οποία έως σήμερα στηριζόταν στην παραγωγή ενέργειας από 

θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. ύμφωνα με την ίδια, η νέα νομοθεσία υποστηρίζει 

την εξέλιξη της ενεργειακής πολιτικής της ερβίας προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

καθώς και την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. 

 

Χρηματοδότηση  

 Η Σράπεζα Halkbank ξεκινά Πρόγραμμα Τποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Η τουρκική Halkbank αποτελεί την πρώτη τράπεζα στη ερβία που υπέγραψε "υμφωνία 

Εταιρικής χέσης και Εγγυήσεων" με το ερβικό Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας (Serbian 

Entrepreneurship Foundation-SEF), το οποίο παρέχει υποστήριξη σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, καθώς και σε εγγεγραμμένες γεωργικές φάρμες, προκειμένου να μετριαστούν οι 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Σο πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το SEF, του οποίου ιδρυτές είναι η Γερμανική 

Σράπεζα Ανάπτυξης (KfW) και το ερβικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Αποτελεί 

μέρος του ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας της 

Διεύθυνσης Γερμανικής Αναπτυξιακής υνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Γερμανικό Τπουργείο Οικονομικής υνεργασίας και Ανάπτυξης («BMZ») και υλοποιείται από την 
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KfW. τόχος του είναι να μειώσει τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ερβίας. 

 

 Σα ξενοδοχεία στη ερβία που λαμβάνουν επιδοτήσεις πρέπει να ανοίξουν 

λογαριασμούς δηναρίων 

Σα ξενοδοχεία στη ερβία που έχουν λάβει έγκριση για κρατικές επιδοτήσεις λόγω λειτουργικών 

απωλειών που προκλήθηκαν από την πανδημία κορωνοϊού, θα πρέπει να ανοίξουν ειδικούς 

λογαριασμούς δηναρίου στην Τπηρεσία Οικονομικών, ανακοίνωσε το Τπουργείο Εμπορίου, 

Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών στις 7 Απριλίου. 

Σο Τπουργείο άνοιξε τη δημόσια πρόσκληση για την κατανομή αυτών των κεφαλαίων στις 24 

Υεβρουαρίου, και 350 ευρώ σε αξία δηναρίου θα διατεθούν ανά κλίνη, ενώ 150 ευρώ ανά 

μονάδα καταλύματος.  Ο κατάλογος των εταιρειών για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι επιδοτήσεις 

υπάρχει στον ιστότοπο του Τπουργείου: 

https://mtt.gov.rs/vesti/obavestenje-o-odobravanju-subvencije  

Η προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του δικαιώματος ήταν να μην υπάρχουν διαδικασίες 

πτώχευσης, χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση ή διαδικασία εκκαθάρισης κατά της εταιρείας 

και να μη διεξάγεται διαδικασία σχεδίου αναδιοργάνωσης. Σο δικαίωμα χρήσης της επιδότησης 

μπορεί να χαθεί εάν ο αριθμός των εργαζομένων μειωθεί περισσότερο από 10% κατά την 

περίοδο από την έναρξη του προγράμματος ενίσχυσης έως τη λήξη περιόδου τριών μηνών μετά 

την καταβολή της ενίσχυσης. 

 

Επενδύσεις  

 Η γερμανική εταιρεία Bizerba θα κατασκευάσει εργοστάσιο στο Valjevo αξίας 33 

εκατομμυρίων ευρώ - Προβλεπόμενη απασχόληση 800 εργαζομένων  

Η γερμανική εταιρεία Bizerba, κορυφαίος παραγωγός ζυγών (scales) στον κόσμο, έρχεται στο 

Valjevo. Αυτό επιβεβαιώθηκε σε σύνοδο του Δημοτικού υμβουλίου του Valjevo. Ανακοινώθηκε 

ότι το νέο εργοστάσιο αξίας 33 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα έχει αρχικά 305 μόνιμους 

υπαλλήλους (ενώ με την ολοκλήρωση της επένδυσης προβλέπεται να φθάσει τους 800), θα 

βρίσκεται στη νέα επιχειρηματική ζώνη στον προαστιακό οικισμό του Γκόριτς. 

Η Bizerba απασχολεί περίπου 4.300 εργαζόμενους και είναι παρούσα σε 120 χώρες. Οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής, εκτός από τη Γερμανία, βρίσκονται στην Αυστρία, την Ελβετία, την 

Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ. τη ερβία, υπάρχουν εταιρείες που εμπορεύονται 

ήδη προϊόντα της Bizerba. 

 

 Η τουρκική Acibadem γίνεται πλειοψηφικός μέτοχος του Bel Medic 

Η Acibadem Health Group, η παγκοσμίου φήμης αλυσίδα νοσοκομείων, έχει γίνει ο κύριος 

ιδιοκτήτης του Bel Medic, του κορυφαίου ιδιωτικού ιδρύματος υγειονομικής περίθαλψης στη 

ερβία. Όπως ανακοίνωσε η Bel Medic, αυτό το ίδρυμα υγείας με παράδοση 26 ετών θα 

λειτουργεί στο εξής ως Acibadem Bel Medic και η κα Jasmina Knezevic θα παραμείνει 

συνιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος. 

Σο Acibadem Healthcare Group λειτουργεί στην Σουρκία από το 1991. ε παγκόσμιο επίπεδο, 

λειτουργεί σε άλλα 4 ευρωπαϊκά κράτη (Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ολλανδία και τώρα και 

στη ερβία), με 21 νοσοκομεία, 13 κλινικές εξωτερικών ασθενών, πάνω από 4.200 κρεβάτια, 

με περισσότερους από 22.500 υπαλλήλους και 4.000 γιατρούς. Σο Acibadem Health Group 

ανήκει στη δεύτερη μεγαλύτερη νοσοκομειακή αλυσίδα IHH στον κόσμο. 

 

https://mtt.gov.rs/vesti/obavestenje-o-odobravanju-subvencije
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 Σουρκική εταιρεία θα κατασκευάσει εργοστάσιο ελαστικών εξαρτημάτων για τη 

Mercedes-Benz και τη Chrysler στο Leskovac - Θέσεις εργασίας για 100 εργαζόμενους 

Είναι πλέον βέβαιο ότι στο Leskovac θα επενδύσει μια τουρκική εταιρεία, παραγωγός 

εξαρτημάτων από καουτσούκ για τις Mercedes-Benz, Chrysler και άλλους γνωστούς 

κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η επένδυση αυτή θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας. 

Σο εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στην τοποθεσία της Πράσινης Ζώνης, όπου η Aptiv έχει το 

εργοστάσιό της. 

 

 Η Ιαπωνική Nidec θα αγοράσει γη αξίας περίπου 1 δις δηναρίων(RSD) για κατασκευή 

εργοστασίου στο Νόβι αντ - υνεργασία με τη χολή Σεχνικών Επιστημών  

Η επένδυση του ιαπωνικού γίγαντα Nidec Corporation στο Νόβι αντ είναι σχεδόν βέβαιη, και η 

Δημοτική υνέλευση του Νόβι αντ έχει συζητήσει για την πώληση έκτασης 21,2 εκταρίων. 

Επιπλέον, η χολή Σεχνικών Επιστημών ανακοίνωσε επίσης συνεργασία με αυτήν την εταιρεία. 

Η αγορά αφορά δύο αγροτεμάχια 212.000 m2 για την κατασκευή εγκαταστάσεων για 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στη δευτερογενή και τριτοβάθμια ομάδα. Η κυβέρνηση της 

ερβίας έλαβε την απόφαση ότι πρόκειται για έργο που έχει σημασία και η τιμή έχει καθοριστεί 

στις 993.669.292,60 RSD.  

Η ιαπωνική εταιρεία Nidec, κατασκευαστής ηλεκτρικών κινητήρων, έχει ήδη ανοίξει μια 

εταιρεία στη ερβία όπου σκοπεύει να επενδύσει σχεδόν 2 δις δολάρια. Από το 2017, η 

εταιρεία διαθέτει 296 γραφεία, τα οποία, εκτός από την Ιαπωνία, βρίσκονται σε όλη την Ασία, 

την Ευρώπη και την Αμερική. 

 

 Νέες επενδύσεις ύψους 408 εκατ. USD από την κινεζική Zijin  

ύμφωνα με ανακοίνωσή της, στις αρχές Απριλίου, η κινεζική εταιρεία Zijin σχεδιάζει 

επενδύσεις ύψους 408 εκατ. δολαρίων στα ορυχεία Bor και Majdenapek στην ανατολική 

ερβία, με τις οποίες, οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας της τελευταίας τριετίας θα 

ξεπεράσουν τα 1,1 δις δολάρια. Η Zijin επεσήμανε στην ανακοίνωσή της, ότι στα δυόμισι 

χρόνια της υλοποίησης της τρατηγικής Εταιρικής χέσης με τη ερβία, η εταιρεία έχει 

επενδύσει 700 εκατ. δολάρια – διπλάσιο ποσό από αυτό της, πραγματοποιθείσας τον 

Δεκέμβριο του 2018, ανακεφαλαιοποίησης του μεταλλείου. Επιπλέον, σύμφωνα με την 

ανακοίνωση, μόνο πέρυσι επενδύθηκαν 360 εκατ. δολάρια για την τεχνική ανακαίνιση και 

επέκταση τεσσάρων ορυχείων και μεταλλουργείων στο Bor, καθώς και για έργα ασφάλειας και 

προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι επενδύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος το 2020 ανήλθαν σε 53,5 εκατ. δολάρια, ενώ λήφθηκαν σημαντικά μέτρα για 

την απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και την μείωση των καυσαερίων. τις 

προσεχείς επενδύσεις, η Zijin έχει θέσει ως προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός 

συστήματος αποθείωσης και ενός συστήματος επεξεργασίας λυμάτων. Σα έργα σχεδιάζεται να 

έχουν ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο. 

 

 Η POWERCHINA και η FortisGroup θέλουν να κατασκευάσουν εργοστάσιο τσιμέντου 

στο Novi Grad 

Ο Πρωθυπουργός της ερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, Ράντοβαν Βίσκοβιτς, μίλησε με 

εκπροσώπους της POWERCHINA και του Ομίλου Fortis στην Banjaluka. 

Οι εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών εξέφρασαν την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητά 

τους να επενδύσουν στη ερβική Δημοκρατία της Βοσνίας στον τομέα των κατασκευών και 

στον τομέα της ενέργειας. τη συνάντηση, εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να 

χρησιμοποιήσουν τη συνεργασία μεταξύ POWERCHINA και FortisGroup ως βάση για την από 

κοινού επένδυση στην κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή του 

δήμου NoviGrad. 
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Η κινεζική εταιρεία POWERCHINA είναι παρούσα στη Β-Ε και την περιοχή μέσω της 

συνεργασίας με τοπικούς και ξένους επενδυτές, ειδικά όταν πρόκειται για την κατασκευή 

δρόμων και ηλιακών και υδροηλεκτρικών σταθμών. τη συνάντηση συμμετείχαν ο γενικός 

διευθυντής της POWERCHINA για τη Β-Ε, LiuZhidong, ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας 

YeLianqi, ο πρόεδρος της διοίκησης του ομίλου Fortis, DraganCorokalo, και ο οικονομικός 

διευθυντής του ομίλου Fortis, MileJanjic. 

 

 Η κινεζική Mei Ta σχεδιάζει νέες επενδύσεις στο Obrenovac 

ύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του Δήμου του Obrenovac, η κινεζική εταιρεία Mei Ta, η 

οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ανταλλακτικών για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, 

σχεδιάζει νέες επενδύσεις στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. ύμφωνα με τους ίδιους, η 

επένδυση αφορά είτε την κατασκευή μιας τρίτης παραγωγικής μονάδας ή την κατασκευή του 

μεγαλύτερου κέντρου logistics στην Ευρώπη. Τπενθυμίζεται ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται 

ήδη με δύο εργοστάσια στην περιοχή, απασχολώντας επί του παρόντος 3.000 άτομα. Σο 

πρώτο εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017 και το δεύτερο εργοστάσιο δύο χρόνια 

αργότερα, με τη συνολική επένδυση να ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 35% 

καλύφθηκε από κρατική χρηματοδότηση. 

 

Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 Ο Γαλλικός Οργανισμός Ανάπτυξης ενέκρινε δάνειο 50 εκατ. ευρώ για τη ερβία  

ύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο Γαλλικός Οργανισμός 

Ανάπτυξης (AFD) ενέκρινε δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων για 

την κλιματική αλλαγή στη ερβία. Μέσω του δανειακού αυτού προγράμματος, το οποίο κατά 

την πρώτη  – διετή – φάση περιλαμβάνει δάνειο 50 εκατ. ευρώ και επιδότηση 500.000 ευρώ, 

η Κυβέρνηση της ερβίας θα μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική και τεχνική υποστήριξη του 

AFD για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα και την επίτευξη μιας πράσινης ανάπτυξης.  

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου του AFD για τα Δυτικά Βαλκάνια, κ. Dominique 

Hautbergue, δήλωσε ότι το πρόγραμμα αυτό, ευθυγραμμίζεται επίσης, με τις υποχρεώσεις που 

έχει αναλάβει η Γαλλία για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων της ερβίας προκειμένου να 

ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, τόνισε ότι η πρόσφατη υιοθέτηση του νόμου για 

την κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό βήμα προς τις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις, και ότι το 

AFD θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές για να κινητοποιήσει πρόσθετη οικονομική και 

τεχνική υποστήριξη, για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στους τομείς που καλύπτονται 

από την Πράσινη υμφωνία της ΕΕ και την Πράσινη Ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Σέλος, 

σημειώνεται, ότι ο Γαλλικός Οργανισμός Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Παγκόσμια Σράπεζα, 

χρηματοδοτούν μέρος του προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών 

υποδομών της ερβίας. 

 

 υνεργασία ερβίας - Ισραήλ 

Η Τπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας κα Ζόρανα Μιχάιλοβιτς σε συνάντηση της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας Υιλίας με το Ισραήλ και τον Ισραηλινό Πρέσβη δήλωσε ότι οι 

οικονομικές σχέσεις και το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία 8 χρόνια κυμαινόταν 

από 40 έως 82 εκατ. δολάρια που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης όσον 

αφορά τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. 
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Ο Πρέσβης του Ισραήλ στο Βελιγράδι κ. Yahel Vilan δήλωσε ότι "Η ερβία είναι ένας από τους 

ισχυρότερους συμμάχους του Ισραήλ και είναι σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε τη 

συνεργασία μας και σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια". 

 

 Τπογραφή υμφωνίας υνεργασίας στον Εμπορικό Σομέα μεταξύ ερβίας και 

Ηνωμένου Βασιλείου 

Η Τπουργός Εμπορίου, Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών της ερβίας, κα Matic και ο Βρετανός 

Πρέσβης στη ερβία, κ. Sian MacLeod, υπέγραψαν στις 19 Απριλίου, υμφωνία για την 

υποστήριξη των διμερών εταιρικών σχέσεων και της εμπορικής συνεργασίας. Η υμφωνία 

παρέχει το νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του διμερούς εμπορίου στη βάση των κανονισμών 

που έχουν διαμορφωθεί από τη υμφωνία ταθεροποίησης και ύνδεσης μεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ερβίας. ύμφωνα με την Τπουργό, κα Matic, η νέα 

υμφωνία θα διατηρήσει το επίπεδο διμερούς συνεργασίας καθώς και το επίπεδο εμπορικής 

απελευθέρωσης που υπήρχε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Διαγωνισμοί 

 Σο Pancevo αναζητά σχεδιαστή και ανάδοχο για την Ανάπτυξη του Promenade στο 

Tamis Wharf - έργο αξίας 341,2 εκατομμύριων δηναρίων-RSD  

Ο Δήμος Pancevo άνοιξε το διαγωνισμό για την προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης και 

των εργασιών για την ανάπτυξη της  όχθης του ποταμού. 

Σο έργο αφορά την προετοιμασία του έργου-τεχνικής τεκμηρίωσης και την εκτέλεση των 

εργασιών για την ανακατασκευή και επέκταση του δημόσιου συστήματος φωτισμού, καθώς και 

τον εξωραϊσμό της αριστερής όχθης του ποταμού Σαμί μεταξύ της παλιάς γέφυρας Pancevo 

(Mose Pijade Street) και της εγκατάστασης της ναυπηγικής εταιρείας Jugoslovensko recno 

brodarstvo Brodoremont, μήκους περίπου 1.600 μέτρων. Επιπλέον, προβλέπεται επίσης η 

δημιουργία λωρίδων για πεζούς και ποδηλασία στον παραλιακό δρόμο, καθώς και οδικής και 

τουριστικής σηματοδότησης. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου είναι 341,2 εκατομμύρια 

RSD χωρίς ΥΠΑ και οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 20 Μαΐου. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.pancevo.rs, emails: grad@pancevo.rs, gradonacelnik@pancevo.rs 

 

 Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δρόμων σε κατοικημένες περιοχές για 

προσωπικό δυνάμεων ασφαλείας στο Zemun 

Ο Δημόσιος Οργανισμός Κτηματικής Ανάπτυξης  του Βελιγραδίου ανακοίνωσε διαγωνισμό για 

την κατασκευή δρόμων σε κατοικημένες περιοχές στο Zemun για τη στέγαση προσωπικού των 

δυνάμεων ασφαλείας. 

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι η 13η Μαΐου. 

Η κατασκευή 375 διαμερισμάτων στο Zemun για προσωπικό δυνάμεων ασφαλείας ξεκίνησε 

τον Μάιο του περασμένου έτους και η προγραμματισμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση των 

πρώτων 1.000 διαμερισμάτων είναι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

www.beoland.com, info@beoland.com 

 

 Διαγωνισμός Δημοσίων Προσφορών για απόκτηση της εταιρείας Vocar  

Η Τπηρεσία Εποπτείας Πτωχεύσεων (www.alsu.gov.rs) έχει θέσει προς πώληση την εταιρεία-

παραγωγό κερασιών, DP Vocar από το Aleksandrovo μέσω της μεθόδου Δημοσίων 

http://www.pancevo.rs/
mailto:grad@pancevo.rs
mailto:gradonacelnik@pancevo.rs
http://www.beoland.com/
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Προσφορών. Η αξία της επιχείρησης εκτιμάται σε περίπου 234,2 εκατ. RSD (περίπου 2 εκ. 

ευρώ) και αποτελείται από ένα εργοστάσιο ψύξης, κτιριακές εγκαταστάσεις, μια αποθήκη, ένα 

οικιστικό κτήριο και τη καλλιεργήσιμη γη. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 20 

Μαΐου 2021. 

 

 Διαγωνισμός για επόπτη κατασκευής του Morava Corridor  

Σο Τπουργείο Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών ανακοίνωσε δημόσια πρόσκληση για 

την επιλογή επόπτη της κατασκευής της εθνικής οδού E-761, τμήμα Pojate-Preljina (Morava 

Corridor). Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίβλεψη των μηχανικών σύμφωνα με το Νόμο περί 

χεδιασμού και Κατασκευών και τον Κανονισμό σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο 

διεξαγωγής επαγγελματικής εποπτείας, καθώς και άλλους σχετικούς κανονισμούς της 

Δημοκρατίας της ερβίας. 

Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου E-761, Pojate-Preljina (Morava Corridor) 

πραγματοποιείται βάσει εμπορικής σύμβασης που συνήφθη στο τέλος του 2019, μεταξύ της 

κυβέρνησης της ερβίας ως χρηματοδότη, της εταιρείας Corridors of Serbia ως επενδυτή και 

της Bechtel Enka UK Limited. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να είναι νομική οντότητα εσωτερικού ή εξωτερικού ή κοινοπραξία 

νομικών προσώπων εσωτερικού ή / και εξωτερικού και η προθεσμία υποβολής της αίτησης 

είναι η 14η Μαΐου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες: 

- www.koridorisrbije.rs , email: office@koridorisrbije.rs 

- http://www.mgsi.gov.rs/, email: kabinet@mgsi.gov.rs 

 

Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 Διοργάνωση του φετινού Kopaonik Business Forum διαδικτυακά 24-27.5.2021  

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το φετινό Επιχειρηματικό Υόρουμ του Κοπαόνικ 

(Kopaonik Business Forum - KBF) θα πραγματοποιηθεί, από τις 24 έως τις 27 Μαΐου σε 

υβριδική μορφή, στο Hotel Metropol του Βελιγραδίου. Ειδικότερα, οι ομιλητές και οι 

συντονιστές θα είναι φυσικά παρόντες στην εκδήλωση, ενώ οι λοιποί συμμετέχοντες θα 

μπορούν να το παρακολουθήσουν ζωντανά μέσω YouTube ή μιας ειδικής πλατφόρμας, η οποία 

θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του KBF: https://www.kopaonikbusinessforum.rs/ 

 

 Σο 4ο υνέδριο υνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στη ερβία, θα 

πραγματοποιηθεί την Σρίτη 8 Ιουνίου 2021.  

Σο 4ο υνέδριο υνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Σομέα θα επικεντρωθεί στη συζήτηση για 

τις υποδομές, την ενέργεια καθώς και τη συνδρομή της τεχνολογίας στην έγκαιρη και 

αποτελεσματική υλοποίηση των έργων. τόχος αυτού του υνεδρίου είναι η σύνδεση επενδυτών 

του κλάδου με όλους τους σχετικούς κυβερνητικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Σο υνέδριο θα καλύψει τα κρίσιμα ζητήματα με τα πιο πρόσφατα μοντέλα παράδοσης 

υποδομής & ενέργειας και μεταφορών και θα συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, 

εργολάβοι και παροχείς υπηρεσιών δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

TGI Group International 

+381 11 3032 235 

info@tsomokos.rs 

 

mailto:kabinet@mgsi.gov.rs
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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

