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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 "Έξυπνες Πόλεις"- Σερβία 
Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την 
επεξεργασία της στρατηγικής της και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για την 
περίοδο 2020-2025. Κύριος στόχος της είναι η παροχή μιας ‘’πλατφόρμας’’ τεχνητής 
νοημοσύνης στην υποδομή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα συμβάλει στην 
αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων και δήμων.  
Για το σκοπό αυτό, η σερβική Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει το κρατικό κέντρο δεδομένων 
στο Kragujevac (επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων) την ενσωμάτωσή του, 
με άλλα κρατικά δίκτυα συλλογής, στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων και δήμων. Οι 
δυνατότητες του κρατικού κέντρου δεδομένων στο Kragujevac είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει 
αρκετός χώρος για τον εξοπλισμό και τα δεδομένα τόσο των κρατικών φορέων όσο και των 
μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Σε ό,τι αφορά εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν προϊόντα σχετιζόμενα με «έξυπνες 
πράσινες πόλεις», ενημερώνουμε ότι για περισσότερο από μια δεκαετία, η σερβική εταιρεία 
Strawberry energy (https://strawberrye.com office@strawberrye.com), αναπτύσσει αστικές 
κατασκευές με ηλιακή ενέργεια για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις. Το βασικό προϊόν της 
εταιρείας είναι ένα έξυπνο ‘’παγκάκι’’ που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε wifi, εγκαταστάσεις 
φόρτισης κινητών τηλεφώνων και διάφορες άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης σε δημόσιους 
χώρους. Σήμερα, τα έξυπνα ‘’παγκάκια’’ της βρίσκονται σε 26 χώρες και 65 πόλεις σε όλο τον 
κόσμο. Κάθε Smart Bench προσφέρει δωρεάν wifi και 4 υποδοχές για φόρτιση συσκευών: 2 
υποδοχές για καλώδια και 2 καθορισμένες θέσεις για ασύρματη φόρτιση. Τα ‘’παγκάκια’’ 
είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες για περιβαλλοντικά δεδομένα, όπως η ποιότητα του αέρα 
και η κίνηση των ανθρώπων. Η ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο. 
 Ο πρώτος αστικός φωτοβιοαντιδραστήρας στη Σερβία, "LIQUID 3", τοποθετήθηκε μπροστά 
από το Δήμο Stari Grad στην οδό Makedonska στο Βελιγράδι. Αυτό το "υγρό δέντρο", όπως το 
αποκαλούν στο "Ινστιτούτο Διεπιστημονικής Έρευνας" του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου- 
http://www.bg.ac.rs/en/members/institutes/multidisciplinary-research.php, όπου σχεδιάστηκε, 
αποτελεί μια εντελώς νέα βιοτεχνολογική λύση για τον καθαρισμό του αέρα και τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε αστικές περιοχές όπου οι συγκεντρώσεις 
του είναι υψηλότερες. 
Η Elektrovat- https://elektrovat.net (email: info@elektrovat.net ), αποτελεί μια άλλη εταιρεία 
που κατέχει υψηλή θέση στην αγορά όσον αφορά τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τον 
έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας και τον αυτοματισμό. 
Η εταιρεία Intracom Telecom, έχει, επίσης, ανακοινώσει (Οκτώβριος 2021) ένα έργο Smart 
City στο Βελιγράδι της Σερβίας, το οποίο επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας του αέρα. Η 
ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών συνεργάζεται με την τοπική εταιρεία Ecomaks Solutions 
(http://ecomaks.rs ) . 
Μια ακόμη σερβική εταιρεία, επίσης, κατασκευάζει εξαρτήματα έξυπνων λύσεων: η Waviot - 
http://waviot.rs/en - info@waviot.rs 
 
Στη Σερβία πραγματοποιούνται και τα εξής Συνέδρια και ‘’work shops’’ για «Έξυπνες Πόλεις»: 

https://strawberrye.com/
mailto:office@strawberrye.com
http://www.bg.ac.rs/en/members/institutes/multidisciplinary-research.php
https://elektrovat.net/
mailto:info@elektrovat.net
http://ecomaks.rs/
http://waviot.rs/en
mailto:info@waviot.rs
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1.https://www.smartcitysee.com (INFO@SMARTCITYSEE.COM) 
2.https://www.festival.smartcity.education 
3.www.fnst.org    
4.http://belit.co.rs/en - office@belit.co.rs 
 

 Αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης 
Η Σερβική Κυβέρνηση αποφάσισε στα τέλη Μαρτίου να αυξήσει την ανώτατη τιμή του 
πετρελαίου κίνησης, αφήνοντας τις τιμές βενζίνης στα ίδια επίπεδα. (Euro Premium BMB 95: 
176,05 δηνάρια/λίτρο). Ειδικότερα, η τιμή του eurodiesel αυξήθηκε από 187,23/λίτρο στα 198 
δηνάρια, ενώ η τιμή του ντίζελ για τους αγρότες παρέμεινε αμετάβλητη στα 179 δηνάρια.  
 

 H Σερβία εξαιρεί το ακατέργαστο ηλιέλαιο και το καρθαμέλαιο από την απαγόρευση 
εξαγωγών  
Σε συνέχεια απαγόρευσης των εξαγωγών βασικών διατροφικών προϊόντων λόγω της κρίσης 
στην Ουκρανία, η Κυβέρνηση της Σερβίας αποφάσισε στις 17 Μαρτίου να εκδώσει νέα 
απόφαση, με την οποία εξαιρεί το ακατέργαστο ηλιέλαιο και το καρθαμέλαιο από την 
απαγόρευση. Αντιθέτως, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε να προστεθεί 
στον κατάλογο των απαγορεύσεων το ραφιναρισμένο ηλιέλαιο.  
 

 Η ΕΕ αυξάνει την ποσόστωση εισαγωγών χάλυβα από τη Σερβία  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του σερβικού εμπορικού επιμελητηρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποφάσισε να αυξήσει την ποσόστωση εισαγωγής χάλυβα από τη Σερβία. Σημειώνεται, ότι 
επί της ουσίας, με το νέο διάταγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακατανέμει τις ποσοστώσεις 
εισαγωγής χάλυβα που αφορούσαν μέχρι σήμερα τις εισαγωγές από τη Ρωσία και τη 
Λευκορωσία προς όφελος της Σερβίας. 
 

 Μείωση του ποσοστού ανεργίας στη Σερβία το τέταρτο τρίμηνο του 2021 στο 9,8% 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σερβίας, κατά το τέταρτο τρίμηνο 
2021, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 2,91 εκατομμύρια και ο αριθμός των 
ανέργων σε 316.700 - επομένως, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, το ποσοστό 
απασχόλησης παρέμεινε αμετάβλητο και ανήλθε σε 50%. Το δε ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο 9,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Σε 
σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 2,4 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό ανεργίας και το ποσοστό του πληθυσμού εκτός 
εργατικού δυναμικού μειώθηκαν κατά 0,9 και 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Σε 
απόλυτους αριθμούς σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 115.600, με ταυτόχρονη 
μείωση του πληθυσμού εκτός εργατικού δυναμικού (–141.600), και της ανεργίας (–18.500). Ο 
συνολικός πληθυσμός (ηλικίας 15 ετών και άνω) μειώθηκε κατά 44.500.  
 

Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις-Αναζήτηση συνεργασιών 

 Η Σερβία αναζητά (ή «ψάχνει») 15.000 μηχανικούς λογισμικού - Στους κορυφαίους τομείς 
οι ΤΠΕ 
 

https://www.smartcitysee.com/
mailto:INFO@SMARTCITYSEE.COM
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http://belit.co.rs/en
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Παραθέτουμε δημοσίευμα της επιχειρηματικής ιστοσελίδας epixeiro.gr σχετικά με τον κλάδο 
Τεχνολογίας και Πληροφορικής στη Σερβία , βάσει της έρευνα αγοράς του Γραφείου μας. 

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην ανάγκη της Σερβίας για τουλάχιστον 15.000 μηχανικούς 
λογισμικού προκειμένου να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. 

 

Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 Aνάκαμψη της αγοράς χώρων γραφείου στο Βελιγράδι  
Σύμφωνα με τη CBS International, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Real Estate που 
δραστηριοποιούνται στη Σερβία, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι 
εμφανείς τα τελευταία δύο χρόνια παγκοσμίως, φαίνεται πως, μακροπρόθεσμα, οι 
προοπτικές της αγοράς ακινήτων στο Βελιγράδι παραμένουν ιδιαίτερα θετικές.  
Ειδικότερα, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν, ένας από τους τομείς που 
επηρεάσθηκαν περισσότερο, είναι η αγορά χώρων γραφείου. Ωστόσο, παρά τη χαμηλή 
δραστηριότητα που καταγράφηκε το 2020 στο Βελιγράδι, το 2021 η αγορά φαίνεται να 
ανακάμπτει, ιδιαίτερα από την πλευρά της ζήτησης, με αποτέλεσμα η ετήσια απορρόφηση 
να ξεπερνά τα 158.000 m2, όντας 70% υψηλότερη σε σχέση με το 2020. Η εξέλιξη αυτή 
οδήγησε σε μείωση του ποσοστού διαθεσιμότητας συγκεκριμένων χώρων σε 6,2% στο τέλος 
του 2021. 
Από την πλευρά της προσφοράς, η ισχυρή αναπτυξιακή δραστηριότητα συνεχίστηκε, με τα 
έργα που αναπτύχθηκαν το 2021, να ανέρχονται σε 62.000 m2 ως συνολικό εμβαδό, ενώ εάν 
προστεθούν σε αυτά, τα νέα γραφεία που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν το 2022 και 
το 2023, η προσφορά των νέων χώρων θα ανέλθει σε 236.000 m2. Κάποια από τα 
σημαντικότερα σχετικά έργα είναι το νέο συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας 
15.700 m2, στο Airport City Belgrade στο Νέο Βελιγράδι, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2021, 
αλλά και ο ουρανοξύστης Skyline AFI Tower, ο οποίος κατασκευάζεται στο κέντρο της πόλης. 
Σημειώνεται ότι και τα δύο έργα κατασκευάζονται από την AFI Europe  
 

 Τιμές κατασκευαστικού τομέα στη Σερβία 2021  
Σύμφωνα με τη Σερβική Στατιστική Υπηρεσία, οι μέσες τιμές των νέων οικοδομικών 
κατοικιών -συνολικά στη Σερβία- το 2021 ανήλθαν σε 178 742 RSD (περίπου 1500 ευρώ ανά 
τ.μ.), παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το 2020. Οι τιμές κυμάνθηκαν από 50 032 
δηνάρια ανά τ.μ. (περίπου 424 ευρώ ανά τ.μ.) στην πόλη Bujanovac έως 374 921 δηνάρια 
(περίπου 3200 ευρώ ανά τ.μ.) στο δήμο Savski Venac του Βελιγραδίου. Γενικότερα, οι 
υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν σε δήμους του Βελιγραδίου, όπου οι μέσες τιμές σε 
αστικούς οικισμούς ανήλθαν σε 255 385 RSD δηνάρια ανά τ.μ. (περίπου 2165 ευρώ ανά τ.μ.), 
παρουσιάζοντας αύξηση 10,1%. Ακολούθησαν οι δήμοι Čajetina, Novi Sad, Vrnjačka Banja, 
Nis Medijana, Zrenjanin, Kragujevac, Pancevo και Uzice. Η μέση έκταση των πωληθέντων 
κατοικιών των νέων κατασκευών ήταν 56 τ.μ.  
 

 Αύξηση κατά 47% στον τομέα Real Estate της Σερβίας  
Σύμφωνα με πρόσφατο Δελτίο Τύπου της Τοπογραφικής Αρχής της Σερβίας (RGA), ο κύκλος 
εργασιών της αγοράς ακινήτων ανήλθε το 2021 σε 6,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 47% 

https://www.epixeiro.gr/article/335932
file:///C:/Users/internet07/Downloads/infofiles/10322%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20(3)%20rs.pdf
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σε σχέση με το 2020. Ο συνολικός αριθμός των υπογεγραμμένων συμφωνιών 
αγοραπωλησίας το 2021 ανήλθε σε 138.180, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σύγκριση με 2020. 
Το συνολικό μερίδιο των πληρωμών δανείων ακινήτων ανήλθε το 2021 σε 15% (αύξηση 1 % 
σε σχέση με το 2020), ενώ των δανείων για διαμερίσματα σε 34% (+1%). 
Όσον αφορά τα είδη ακινήτων, οι πωλήσεις διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 28% σε 
απόλυτους αριθμούς, σε σχέση με το 2020, και 43% βάσει χρηματικής αξίας, οι 
αγοραπωλησίες κατοικιών, κατά 32%, και κατά 50% βάσει αξίας, και οι πωλήσεις γραφείων 
αυξήθηκαν κατά 42% και 45% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις οικοδομήσιμης γης αυξήθηκαν κατά 
40% συνολικά και κατά 66% βάσει της συνολικής χρηματικής αξίας, ενώ τέλος, η χαμηλότερη 
αύξηση καταγράφηκε στις πωλήσεις αγροτικής γης, με αύξηση 12% και 14% αντίστοιχα.  
 

 Εγκαινιάστηκε η νέα σιδηροδρομική γραμμή Βελιγράδι –  Νόβι Σαντ  
Η νέα σιδηροδρομική γραμμή Βελιγράδι – Νόβι Σαντ, η οποία αποτελεί τμήμα της διεθνούς 
γραμμής Βελιγραδίου – Βουδαπέστης, ξεκίνησε στις 19 Μαρτίου τη λειτουργία της. Στα 
εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Σερβίας, κ Βούτσιτς, ο Πρωθυπουργός της 
Ουγγαρίας, κ. Όρμπαν και μέλη της Κυβέρνησης της Σερβίας. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, 
όταν το έργο ολοκληρωθεί και στις δύο χώρες - το 2025, η Βουδαπέστη θα απέχει μόλις δύο 
ώρες και 40 λεπτά από το Βελιγράδι, γεγονός που θα φέρει τις δύο χώρες πιο κοντά, ενώ θα 
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνδέσεων της νότιας και της κεντρικής 
Ευρώπης. 
Σημειώνεται ότι, η κατασκευή του σιδηροδρομικού τμήματος από το Βελιγράδι έως το Νόβι 
Σαντ, ξεκίνησε στα τέλη του 2017 και το κόστος ανήλθε σε περίπου 935 εκατομμύρια 
δολάρια. Το τμήμα Βελιγράδι – Στάρα Πάζοβα, μήκους 34,5 χλμ, χρηματοδοτήθηκε με 
δανεισμό από την κινεζική Exim Bank, ύψους 350,1 εκατ. δολαρίων και τα έργα ανέλαβε η 
κοινοπραξία China Railway International - China Communications Construction Company. Την 
κατασκευή του τμήματος Στάρα Πάζοβα - Νόβι Σαντ, μήκους 40,4 χλμ, ανέλαβε η ρωσική 
εταιρεία RZD International και το κόστος, ύψους 585,5 εκατ. δολ. καλύφθηκε από ρωσικό 
δάνειο. 
Η κατασκευή του τρίτου και τμήματος στη Σερβία, από το Νοβι Σάντ έως την Κελέμπιγια 
(σύνορα με Ουγγαρία), μήκους 108,2 χλμ, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021, χρηματοδοτείται 
επίσης από κινεζικό δάνειο και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τρία έτη. Το κόστος του 
τμήματος αυτού υπολογίζεται σε 1,2 δις δολάρια. 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η σιδηροδρομική γραμμή Σερβίας - Ουγγαρίας αποτελεί ένα από τα 
πρώτα έργα στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της Κίνας «Belt and Road», και 
συμφωνήθηκε ως κοινό έργο μεταξύ της Κίνας, της Σερβίας και της Ουγγαρίας.  
 

 Έναρξη κατασκευής του τρίτου τμήματος του αυτοκινητόδρομου προς το Μαυροβούνιο  
Ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου 2022, η κατασκευή του τμήματος Pozega - Duga Poljana (κοντά 
στη Sjenica), μήκους 75 χιλιομέτρων, του αυτοκινητόδρομου Milos Veliki, που θα συνδέει τη 
Σερβία με το Μαυροβούνιο. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε τέσσερα έτη και κύριος 
ανάδοχος είναι η κινεζική εταιρεία CRBC. Η συνολική αξία του έργου υπολογίζεται σε 1,7 δισ. 
ευρώ. Ο Πρόεδρος της Σερβίας, κ. Vucic, δήλωσε ότι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου 
προς Μαυροβούνιο, είναι ένα από τα σημαντικότερα και ακριβότερα έργα στην περιοχή, ενώ 
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων στις περιοχές Golija 
και Pester αλλά και την άφιξη νέων επενδυτών. Επεσήμανε επίσης, ότι με το πέρας της 
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κατασκευής του αυτοκινητόδρομου, οι πόλεις Arilje, Ivanjica, Novi Pazar και Sjenica θα 
συνδεθούν με το Βελιγράδι, όπως επίσης και με το Σεράγεβο. 
Σημειώνεται, ότι το τμήμα Preljina – Pozega – Boljare αποτελεί συνέχεια του έργου του 
αυτοκινητόδρομου από το Βελιγράδι προς τη Νότια Αδριατική, μήκους 258 χιλιομέτρων, ενώ 
προβλέπεται επίσης, και η κατασκευή μιας επιπλέον διακλάδωσης του αυτοκινητοδρόμου 
από την Pozega προς τα σύνορα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.  
 
 

 Έναρξη κατασκευής του νέου τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο της Νις  
Ξεκίνησαν την Δευτέρα 21 Μαρτίου, οι εργασίες κατασκευής του νέου τερματικού σταθμού 
στο αεροδρόμιο της Νις «Constantine the Great». 
Η συνολική αξία των έργων ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ, και ο στόχος του είναι η 
εξυπηρέτηση 1,5 εκατομμυρίου επιβατών ετησίως. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού 
Υποδομών, κ. Μομίροβιτς, το 2019 – πριν από την πανδημία, ο αριθμός αυτός είχε ξεπεράσει 
τις 400.000. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2024.  

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Οι εξαγωγές σιταριού από τη Σερβία θα είναι δυνατές αποκλειστικά με κυβερνητική 
άδεια 

Η Σερβία απαγόρευσε τις εξαγωγές φυτικών ελαίων, αραβοσίτου, σιταριού και αλεύρων 
(από 10/03/2022), προκειμένου να διασφαλίσει σταθερές τιμές τόσο για τη χώρα όσο και για 
την περιοχή, για την περίπτωση όπου η Ρωσία σταματήσει τις εξαγωγές σιταριού και 
καλαμποκιού. Ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι η εξαγωγή σιταριού θα είναι 
δυνατή μόνο με την άδεια της Κυβέρνησης. Στα τέλη Ιανουαρίου, η κυβέρνηση παρέτεινε 
κατά 90 ημέρες το πάγωμα των τιμών της ζάχαρης, του αλεύρου σίτου τύπου Τ-400 και Τ-
500, του ηλιέλαιου, του χοιρινού κρέατος και του γάλακτος, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει 
τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Zita 
Srbije, της ένωσης παραγωγών σιτηρών της Σερβίας, το 2021 η χώρα εξήγαγε 1,8 
εκατομμύρια τόνους σιταριού και 1,6 εκατομμύρια τόνους αραβόσιτου. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, η Σερβία ‘’συγκόμισε’’ πέρυσι 3,54 εκατομμύρια τόνους 
σιταριού και 6,24 εκατομμύρια τόνους αραβόσιτου. Ο Βούτσιτς πρόσθεσε ότι η Σερβία δεν 
μπορεί να εισάγει οπτάνθρακα (κωκ ή κοκ) από την Ουκρανία για τη χαλυβουργία ή σίδηρο 
από τη Ρωσία και ότι αυτό δημιουργεί προβλήματα.  Είπε ότι ανακοινώθηκε η μεγαλύτερη 
έλλειψη αλεύρου και σιταριού στον κόσμο, αλλά ότι θα υπάρχει αρκετό σιτάρι και αλεύρι για 
τη Σερβία και ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί γι' αυτό. 
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Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Η ουγγρική εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας MVM αγοράζει μερίδια σε δύο 
σερβικές εταιρείες 
Ο ουγγρικός κρατικός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας MVM συμφώνησε με τον σερβικό 
όμιλο Maneks να αγοράσει μερίδιο 33,4% των θυγατρικών του εταιρειών Energotehnika - 
Južna Bačka και Elektromontaža. 
Η Energotehnika - Južna Bačka από το Νόβι Σαντ της Σερβίας, μια εταιρεία που εγκαθιστά 
υποσταθμούς, αγωγούς φυσικού αερίου και θέρμανσης και άλλες ενεργειακές υποδομές, 
δήλωσε ότι η ελεγχόμενη από την ουγγρική κυβέρνηση MVM θα αναλάβει το 33,4% της 
ιδιοκτησίας της. Η συμφωνία υπεγράφη με τη μητρική εταιρεία της Energotehnika, τον όμιλο 
Maneks, σύμφωνα με την ενημέρωση. 
Ο παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας MVM, ο οποίος δραστηριοποιείται επίσης στη διανομή 
και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, αγοράζει επίσης το 33,4% της Elektromontaža από την 
Kraljevo, μια άλλη θυγατρική του ομίλου Maneks.. Η εξαγορά αποτελεί ευκαιρία για την MVM 
να αυξήσει σταδιακά την παρουσία της στη Σερβία και τα Δυτικά Βαλκάνια, αναφέρει η 
Energotehnika - Južna Bačka. 
Η συμφωνία αποτελεί την ολοκλήρωση του οράματος του ομίλου Maneks Group να εισέλθει 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Dragoljub Zbiljić. 

 

Χρηματοδότηση - Επενδύσεις 

 Εγκρίθηκε το πρόγραμμα IPARD 3 για τη Σερβία ύψους 288 εκατ. Ευρώ 
Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Μαρτίου, εγκρίθηκε το 
πρόγραμμα IPARD III για τη Δημοκρατία της Σερβίας για την περίοδο 2021-2027, ύψους 288 
εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας της Σερβίας. 
Οι επενδύσεις που θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα IPARD III αφορούν την προμήθεια 
εξοπλισμού και μηχανημάτων και την κατασκευή και ανακατασκευή εγκαταστάσεων, με 
στόχο την επίτευξη των προτύπων της ΕΕ στον τομέα της υγιεινής, της ασφάλειας των 
τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των ζώων, της προστασίας του περιβάλλοντος, την 
ενίσχυση των παραγωγών γεωργικών προϊόντων για την τοποθέτηση των προϊόντων στην 
αγορά της ΕΕ και την προετοιμασία για την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ που θα 
καταστούν διαθέσιμα στους τοπικούς παραγωγούς και μεταποιητές γεωργικών προϊόντων 
κατά την ένταξη στην ΕΕ. 
Τα μέτρα που θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα IPARD III είναι: 
Μέτρο 1: Επενδύσεις στη φυσική περιουσία των γεωργικών ακινήτων, 
Μέτρο 3: Επενδύσεις στη φυσική ιδιοκτησία που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία 
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, 
Μέτρο 4: Γεωργοπεριβαλλοντικά-κλιματικά μέτρα και μέτρα βιολογικής παραγωγής, 
Μέτρο 5: Εφαρμογή τοπικών στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης - προσέγγιση LEADER, 
Μέτρο 6: Επενδύσεις σε δημόσιες αγροτικές υποδομές, 
Μέτρο 7: Διαφοροποίηση των γεωργικών ιδιοκτησιών και ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
Μέτρο 9: Τεχνική βοήθεια (υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης στην εφαρμογή του 
προγράμματος IPARD). 
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Εκτός από τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί μέσω του προγράμματος IPARD II, το 
πρόγραμμα IPARD III προβλέπει την εφαρμογή νέων μέτρων που θα αυξήσουν επιπλέον την 
αξιοποίηση των χορηγούμενων κονδυλίων, καθώς και νέων τομέων, νέων ορίων 
οικονομικής στήριξης, και νέων ειδικών κριτηρίων. 
 

 Επιχορηγήσεις ΕΕ για την ανοικοδόμηση παραδοσιακών χωριών 
Μέσω του προγράμματος «ΕΕ για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τον Τουρισμό», η 
Ευρωπαϊκή Ένωση προφέρει επιχορηγήσεις στη Σερβία, οι οποίες θα διατεθούν σε ιδιώτες, 
για την ανοικοδόμηση παραδοσιακών χωριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
κρασιού. Ειδικότερα, το έργο θα συμβάλλει στη διατήρηση της αυθεντικής εμφάνισης των 
χωριών Rajac, Rogljevo και Smedovac στον δήμο του Negotin, και συνεπώς στην ανάπτυξή 
τους μέσω του τουρισμού, με την ΕΕ να διαθέτει περίπου 500.000 ευρώ σε πρώτη φάση. 
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του έργου, κ. Nenad Konstantinovic, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, 
ενώ η επιχορήγηση για κάθε οινοποιείο ξεκινά από τις 10.000 και φτάνει τις 30.000 ευρώ 
Σημειώνεται ότι προτεραιότητα δίνεται σε εγκαταστάσεις παλαιότερες του 1945, 
προκειμένου να διατηρηθεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική.   

Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 Η Banca Intesa καλύτερη τράπεζα στη Σερβία και το 2022 

 
Το γνωστό οικονομικό περιοδικό Global Finance ανακήρυξε την Banca Intesa ως "την 
καλύτερη τράπεζα της Σερβίας" για το 2022. 
Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από διεθνείς οικονομικούς εμπειρογνώμονες και 
συντάκτες του περιοδικού, επέλεξε τις πιο επιτυχημένες τράπεζες με βάση την ανάλυση 
πολλών επιχειρηματικών κριτηρίων, από την αύξηση του ενεργητικού και το πόσο 
καινοτόμα είναι τα προϊόντα, μέχρι τις στρατηγικές συνεργασίες και την επιχειρηματική 
ανάπτυξη. Εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια, η κριτική επιτροπή βασίστηκε επίσης στις 
αξιολογήσεις συμβούλων, αναλυτών και εκπροσώπων του τραπεζικού και του εταιρικού 
τομέα. 
- Είναι μεγάλη χαρά να λαμβάνουμε για έβδομη συνεχή χρονιά την αναγνώριση ως η καλύτερη 
τράπεζα στη Σερβία από το διακεκριμένο οικονομικό περιοδικό Global Finance, ιδιαίτερα την 
εποχή των προκλήσεων που προκαλούνται από την πανδημία, τα παγκόσμια γεωπολιτικά 
γεγονότα, αλλά και εν μέσω της εξυγίανσης της αγοράς και της διαμόρφωσης ενός ακόμη πιο 
ανταγωνιστικού τραπεζικού περιβάλλοντος. Θεωρούμε αυτή τη βράβευση ως επιβεβαίωση ότι η 
συστηματική εργασία με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του χρήστη- δήλωσε ο Darko 
Popovic, πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Banca Intesa. 
Η Banca Intesa, μέλος του ομίλου Intesa Sanpaolo, κατέχει ηγετική θέση στη σερβική αγορά 
σύμφωνα με όλες τις βασικές παραμέτρους της επιχειρηματικής επιτυχίας - συνολικό 
ενεργητικό, κεφάλαιο, πελατειακή βάση και καταθέσεις πελατών. Η τράπεζα 
δραστηριοποιείται με 1,37 εκατομμύρια πελάτες στα τμήματα των λιανικών πελατών, των 
μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των πολυεθνικών και των μεγάλων εταιρειών, στους 
οποίους παρέχει μια ολοκληρωμένη προσφορά σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. 
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Το περιοδικό Global Finance, με έδρα τη Νέα Υόρκη και γραφεία σε όλο τον κόσμο, αποτελεί 
σημαντική πηγή οικονομικών πληροφοριών και αναλύσεων για τους αναγνώστες σε όλο τον 
κόσμο από το 1987. Το Global Finance δημοσιεύει παραδοσιακά εδώ και 29 χρόνια έναν 
κατάλογο με τις καλύτερες τράπεζες και άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. 
Το φημισμένο αυτό περιοδικό εκδίδεται μία φορά το μήνα σε πάνω από 50.000 αντίτυπα. 

 

 

Διαγωνισμοί 

 Διαγωνισμός για τη μελέτη και την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Βελιγράδι 
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σερβία προκήρυξε διαγωνισμό για το σχεδιασμό και την 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, στον δήμο Palilula του Βελιγραδίου. Η προθεσμία 
υποβολή προσφορών είναι η 14η Ιουνίου και η αξία του έργου υπολογίζεται σε 55 
εκατομμύρια ευρώ - 35 εκατ. προέρχονται από την ΕΤΕπ, ενώ 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν 
από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελιγραδίου.  
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ 
 
 

Συνέδρια -Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 
 

 Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, Ξενοδοχειακού και Επισιτιστικού Εξοπλισμού (24 έως 27 
Μαρτίου στο Βελιγράδι) 

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο του Βελιγραδίου 
από τις 24 έως τις 27 Μαρτίου, με το σύνθημα "Μεταξύ βουνού και ωκεανού".  
Εκτός από την Έκθεση Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν παραδοσιακά δύο ακόμη 
εκδηλώσεις: η 17η Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Εστίασης 
HORECA-OPREMA (24-27 Μαρτίου) και η 12η Διεθνής Έκθεση Οίνου BEOWINE (25-26 
Μαρτίου). 
Στην έκθεση εκπροσωπήθηκαν η Ελλάδα, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Τυνησία, η 
Αίγυπτος, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, 
η Σλοβακία και οι Μαλδίβες, ενώ μεμονωμένα εμφανίζονται εκθέτες από την Αλβανία, την 
Κροατία και τη Σλοβενία. 
Η Υπουργός Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών της Σερβίας Tatjana Matić 
εγκαινίασε την 43η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού. 
Η Έκθεση του Βελιγραδίου έχει μακρά παράδοση και αποτελεί έναν από τους βασικούς 
μοχλούς της σερβικής οικονομίας στο σύνολό της, αλλά και μία από τις σημαντικότερες 
εκδηλώσεις αυτού του είδους στην περιοχή. 
Μετά την περσινή διακοπή η φετινή Έκθεση συγκέντρωσε πολυάριθμους επισκέπτες. 
Ο δήμαρχος του Βελιγραδίου Zoran Radojičić και η διευθύντρια του Τουριστικού Οργανισμού 
της Σερβίας Marija Labović μίλησαν επίσης στην τελετή εγκαινίων, στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι του υπουργικού συμβουλίου της Πρωθυπουργού Ana Brnabić μαζί με τον 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131605-2022:TEXT:EN:HTML&src=0&pk_campaign=OJS&pk_source=TED&pk_medium=TW&pk_content=OJS


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2022 

 

 

 10 

Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του Μαυροβουνίου Jakov Milatović, τον Υπουργού 
Τουρισμού της Βουλγαρίας Hristo Prodanov, τον Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και 
Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Stasa Kosarac, τον Υπουργό Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Zlatan 
Klokić και τον Υπουργό Τουρισμού των Μαλδίβων Dr Abdulla Mausoom. 

 
 

 Συμμετοχή χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην επενδυτική Σύνοδο κορυφής της 
EBRD 

 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) διοργάνωσε (28/2) ανωτέρω 
ψηφιακή Σύνοδο με τη συμμετοχή των Κυβερνήσεων της Αλβανίας, της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης, του Κοσσυφοπεδίου, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας και της 
Σερβίας. Στη Σύνοδο κορυφής παρέστησαν οι εξής: η κα Ana Brnabic, Πρωθυπουργός της 
Σερβίας, Dimitar Kovacevski, Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Zdravko Krivokapic, 
Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου, Albin Kurti, Πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου, Edi 
Rama, Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Zoran Tegeltija, Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών 
της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, και Odile Renaud-Basso, Πρόεδρος της EBRD. Την εκδήλωση 
χαιρέτησε η Πρόεδρος της EBRD Odile Renaud Basso, η οποία στην ομιλία της τόνισε ότι η 
περιφερειακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομικές προοπτικές και την 
πολιτική σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων, τονίζοντας ότι "η ΕΤΑΑ έχει υπάρξει πολύ 
ισχυρός υπέρμαχος αυτής της συνεργασίας", έχοντας επενδύσει περισσότερα από 15 
δισεκατομμύρια ευρώ στην περιοχή ενώ συνεχίζει να επενδύει πάνω από 1 δισεκατομμύριο 
ευρώ κάθε χρόνο. Στην ομιλία του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση 
Olivér Várhelyi περιέγραψε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αύξηση της οικονομικής 
στήριξης προς την περιοχή τα επόμενα χρόνια στα 30 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση που θα 
υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ΕΤΑΑ και άλλους θεσμικούς και ιδιωτικούς επενδυτές, 
αποσκοπεί στην επιτάχυνση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης της περιοχής με την 
ΕΕ και αναμένεται να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της κατά 3,6%.  
Στις ομιλίες τους και στις απαντήσεις στις ερωτήσεις των επενδυτών, οι αρχηγοί 
Κυβερνήσεων (οι οποίοι μίλησαν με αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον τύπο Gymnich) 
συνόψισαν τις επενδυτικές τους προτεραιότητες.  

Για την Π/Θ της Σερβίας κα Anna Brnabic, αυτές περιλάμβαναν την ατζέντα της 
συνδεσιμότητας, την ενεργειακή σταθερότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Για τον Π/Θ της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovacevski, οι προτεραιότητες αφορούσαν 
κυρίως την επαγγελματική εκπαίδευση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στα έργα 
προτεραιότητας περιλαμβάνονταν ο διάδρομος VIII, ένας διασυνδετήριος αγωγός ηλεκτρικής 
ενέργειας με την Αλβανία, και η ψηφιακή συνδεσιμότητα. Εξετάζεται επίσης ένα έργο για τη 
σύνδεση της χώρας με τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Ο Π/Θ του Μαυροβουνίου Zdravko Krivokapic τόνισε την πρόοδο της χώρας του στον τομέα 
της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας των κυβερνητικών δαπανών. Οι 
επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση αναφέρθηκαν ως σημαντικοί 
παράγοντες για την ενθάρρυνση των νέων να μην μεταναστεύσουν. Πρότεινε ότι τα 
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μελλοντικά έργα αυτοκινητοδρόμων θα πρέπει να συνδέουν όχι μόνο τις χώρες της 
περιοχής, αλλά και να βελτιώσουν την πρόσβαση στην Ιταλία και την Τουρκία. 

Ο κ. Albin Kurti επέστησε την προσοχή των ξένων επενδυτών στο νέο, μορφωμένο εργατικό 
δυναμικό του Κοσσυφοπεδίου, πολλοί από τους οποίους μιλούν άπταιστα αγγλικά και 
γερμανικά, στον δυναμικό τομέα της πληροφορικής και στην πρόσφατη δημιουργία 
εμπορικού δικαστηρίου. Το Κοσσυφοπέδιο πρέπει να κατασκευάσει νέα μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και να καταργήσει σταδιακά τον άνθρακα, και σχεδιάζει να ξεκινήσει 
φέτος μια κοινή ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας με την Αλβανία. 

Ο Π/Θ της Αλβανίας Edi Rama τόνισε τη σημασία και τις δυνατότητες του τουριστικού τομέα 
για τη χώρα του, η οποία κατασκευάζει τέσσερα νέα θαλάσσια λιμάνια και δύο νέα 
αεροδρόμια για την ανάπτυξη του τουρισμού. Η Αλβανία, η οποία αντλεί σχεδόν όλη την 
ηλεκτρική της ενέργεια από υδροηλεκτρική ενέργεια, πρέπει επίσης να διαφοροποιήσει τις 
πηγές ενέργειας. 

Ο Π/Θ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Zoran Tegeltija υπογράμμισε την ανάγκη για το άνοιγμα της 
χώρας στις ξένες επενδύσεις και τη δέσμευσή της για ένα σταθερό επενδυτικό κλίμα, την 
ειρήνη και την οικονομική ανάπτυξη. Η περιφερειακή διασύνδεση, συμπεριλαμβανομένης 
της οδικής σύνδεσης μεταξύ της Μπάνια Λούκα και του Ντόμποϊ και της σιδηροδρομικής 
σύνδεσης με τη Σερβία, είναι ζωτικής σημασίας. 

Όλοι οι ηγέτες μίλησαν για τα σχέδια ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα 
οποία απαιτούν ένα περιφερειακό ενεργειακό σύστημα για την εξισορρόπηση της εισροής 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα εθνικά δίκτυα και, σε ορισμένες χώρες, μια αλλαγή της 
νομοθεσίας για να επιτραπούν ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. 

 Το Balkan Green Energy News διοργάνωσε το Συνέδριο: "Οι σερβικές εταιρείες στην 
μεταβαλλόμενη αγορά ενέργειας". 

Το Balkan Green Energy News διοργάνωσε το συνέδριο "Οι σερβικές εταιρείες στην 
μεταβαλλόμενη αγορά ενέργειας". Το πάνελ συντόνισε ο Dragoljub Cibulić, Στέλεχος της 
Δικηγορικής Εταιρείας BDK advokati. Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διευκόλυναν τις επενδύσεις 
στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και ο αριθμός τους αυξάνεται. Ταυτόχρονα, η επιτακτική 
ανάγκη απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές ωθεί τις σερβικές εταιρείες να 
αναζητήσουν νέες επιλογές για τον ενεργειακό εφοδιασμό και ο ρόλος τους θα γίνει πιο 
ενεργός τα επόμενα χρόνια. Εναπόκειται πλέον στις εταιρείες να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 
της αγοράς και να προσαρμοστούν βήμα προς βήμα, δήλωσαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ 
του συνεδρίου . 
Ο διευθυντής της SEEPEX Miloš Mladenović ανακοίνωσε ότι το χρηματιστήριο ηλεκτρικής 
ενέργειας θα δημιουργήσει μια ενδοημερήσια αγορά έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους για 
την εξισορρόπηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. 
Οι ομιλητές συζήτησαν το πλαίσιο για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στη διμερή αγορά και 
τις επιλογές που έχουν οι επιχειρήσεις για να επιλέξουν το κατάλληλο τιμολογιακό μοντέλο 
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από τους προμηθευτές. Η εκτίναξη των τιμών ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη, συνεπώς οι 
επενδυτές σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν πλέον να είναι πιο σίγουροι για 
την κερδοφορία των έργων τους ακόμη και χωρίς κρατικά κίνητρα, σύμφωνα με τους 
συμμετέχοντες. 
Με δεδομένο ότι οι μικρότεροι έμποροι και προμηθευτές πρακτικά εξαφανίστηκαν λόγω της 
ενεργειακής κρίσης, η κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης Elektroprivreda Srbije (EPS) 
ανέλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου τη δραστηριότητα, αλλά μαζί της και όλο το βάρος, καθώς οι 
τιμές για τις εταιρείες περιορίστηκαν προσωρινά στα 75 ευρώ ανά MWh. 
Οι εκπρόσωποι των επενδυτών και των τραπεζών επεσήμαναν τις δυνατότητες της EPS 
μέσω παροχής βοηθητικών υπηρεσιών για τη βιομηχανία, κυρίως σε θέματα ευελιξίας και 
εξισορρόπησης. 
Οι συμμετέχοντες στο πάνελ μίλησαν επίσης για τη διαθεσιμότητα ανανεώσιμης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η EPS διαθέτει ‘’ένα πακέτο’’ γι' αυτό και προμηθεύει εταιρείες από τα 
υδροηλεκτρικά της εργοστάσια, αλλά κάποια στιγμή η ζήτηση μπορεί να ξεπεράσει την 
προσφορά. 
Οι εξαγωγείς πρέπει να προετοιμαστούν για την εισαγωγή του μηχανισμού προσαρμογής 
των ‘’συνόρων άνθρακα’’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά ενός φόρου διοξειδίου του 
άνθρακα. Μπορούν πιθανώς να τον αποφύγουν καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εξωτερικό ακολουθούν την 
κλιματική πολιτική των μητρικών τους εταιρειών, οπότε γίνεται όλο και πιο κρίσιμο γι' αυτές 
να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από καθαρές πηγές. Αυτό τις παρακινεί επίσης να 
εγκαταστήσουν τις δικές τους φωτοβολταϊκές μονάδες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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