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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Ένθετο για την Ελλάδα του περιοδικού Diplomacy & Commerce 

Σο μηνιαίο περιοδικό για θέματα διπλωματίας και οικονομίας, Diplomacy & Commerce, 

το οποίο εκδίδεται στην αγγλική γλώσσα, δημοσιεύει ειδικό ένθετο για την Ελλάδα στο 

τρέχον τεύχος Οκτωβρίου 2021. Σο εκτενές (40 σελίδες) ένθετο με τίτλο In Focus 

Greece, φιλοξενεί σειρά συνεντεύξεων και άρθρων για τις ελληνο-σερβικές σχέσεις, τη 

διμερή συνεργασία, την παρουσία Ελλήνων επενδυτών και επιχειρηματιών στη ερβία, 

καθώς και αφιερώματα για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης, τα προγράμματα σπουδών σε ελληνικά πανεπιστήμια, τον ελληνικό 

πολιτισμό, τις παραδόσεις και τον τουρισμό. Με τίτλο «Close Historical and Cultural 

Ties», το ένθετο φιλοξενεί τρισέλιδη συνέντευξη του πρέσβη της Ελλάδας στη ερβία, 

Γεώργιου Διακοφωτάκη.  Ψς προς τα οικονομικά ζητήματα, ο πρέσβης μίλησε μεταξύ 

άλλων, για την πανδημία στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. 

Αναφέρθηκε στη διαχείρισή της, στην υιοθέτηση υγειονομικών πρωτοκόλλων στον 

κλάδο του τουρισμού και επεσήμανε ότι στόχος της ελληνικής Κυβέρνησης είναι η 

προστασία της δημόσιας υγείας και η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, με 

κύριο όπλο τον εμβολιασμό. Ο Πρέσβης αναφέρθηκε και στο μνημόνιο κατανόησης για 

την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού που υπεγράφη κατά την 

επίσκεψη της Τπουργού Σουρισμού της ερβίας, Tatjana Matic στην Αθήνα τον 

περασμένο Μάρτιο. 

χετικά με τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία εξαιτίας του πλήγματος που δέχθηκε 

η τουριστική βιομηχανία από την πανδημία, ο Πρέσβης παρέθεσε οικονομικά στοιχεία 

σύμφωνα με τα οποία, ο κλάδος του τουρισμού παρουσίασε φέτος σημάδια 

ανάκαμψης συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Τπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της 

ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης αλλά και η προσαρμοστικότητα που επέδειξε 

σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα, με την εισαγωγή των 

πρακτικών της τηλεργασίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, συνέβαλαν στη συνέχιση 

και διατήρηση της δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας. Σέλος, αναφέρθηκε στις 

προοπτικές προσέλκυσης ξένων επενδύσεων που προσφέρει η σερβική οικονομία και 

τις δυνατότητες βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος.  

το ειδικό αφιέρωμα του Diplomacy & Commerce φιλοξενούνται, επίσης, συνεντεύξεις 

του επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων (ΟΕΤ) της 

Πρεσβείας της Ελλάδας, Βασίλειου κρόνια, του προέδρου του Διοικητικού υμβουλίου 

του υνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων ερβίας (ΕΕ), τυλιανού Ζακώφ, καθώς και 

Ελλήνων επιχειρηματιών. 

τη συνέντευξή του με τον τίτλο: «There is enough room to improve our relations», ο 

επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΤ ανέλυσε τις ελληνο-σερβικές οικονομικές σχέσεις και 

παρουσίασε τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας όσον 

αφορά την οικονομία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. 

ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στη σερβική αγορά δραστηριοποιούνται σήμερα 

περίπου 250 ελληνικές επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται 25.000 άτομα. 

Ένας από τους βασικούς στόχους, όπως ανέφερε, είναι η ολοκλήρωση του 

σιδηροδρομικού δικτύου: ‘Πειραιάς – Θεσσαλονίκη – κόπια – Βελιγράδι – 
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Βουδαπέστη’, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του εμπορίου και των 

μεταφορών μεταξύ των τεσσάρων χωρών. 

Ο κ. κρόνιας σκιαγράφησε, επίσης, τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στα 

Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων 

περιφερειακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές. 

 Ο τυλιανός Ζακώφ έκανε λόγο στη συνέντευξή του, που φέρει τον τίτλο: «Greece is 

one of the largest investors in Serbia», για μία υψηλού επιπέδου συνεργασία σε 

διπλωματικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο και υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι 

ένας από τους πρώτους και μεγαλύτερους επενδυτές στη ερβία. ύμφωνα με τον ίδιο, 

υπάρχουν ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός, 

η ενέργεια, οι κατασκευές, οι τεχνολογίες επικοινωνίας κ.ά.  

Για τις δραστηριότητες της Inos Balkan μίλησε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, 

Ιωσήφ Βαγγελάτος, ο Δημήτριος Αντωνίου, γενικός διευθυντής της Hertz αναφέρθηκε 

στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία, ενώ τις προοπτικές της 

Minoan Binding Laminating παρουσίασε ο ιδρυτής και διευθυντής της, Γεώργιος 

Καλαϊτζάκης.  

Άρθρο με στοιχεία για τις ελληνικές επενδύσεις στη ερβία δημοσιεύεται με τίτλο 

«Greece is one of the largest investors in Serbia».  

ε συνεργασία με το ΓΔΔ Βελιγραδίου, το Diplomacy & Commerce φιλοξενεί στο εν 

λόγω ένθετο για την Ελλάδα, δισέλιδο αφιέρωμα στην επέτειο των 200 χρόνων από την 

έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και στο πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 

2021», καθώς και δισέλιδο αφιέρωμα στην ηλεκτρονική πύλη «Study in Greece», η 

οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα 

ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και στα δύο ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σην προετοιμασία των εν λόγω άρθρων / αφιερωμάτων 

ανέλαβαν η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 

Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, αντίστοιχα.  

Σέλος, στο ένθετο In Focus Greece δημοσιεύονται άρθρα, συνοδευόμενα από πλούσιο 

φωτογραφικό υλικό, για τη Μαρία Κάλλας: «She holds the title: La Divina», την ιστορία 

του ελληνικού κινηματογράφου: «Cinema of Greece», τα έθιμα και τις παραδόσεις του 

ελληνικού γάμου: «My big, fat Greek wedding» και τα ελληνικά νησιά: «Greek Islands – 

a unique phenomenon».  

Σο ένθετο μπορεί να αναζητηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:  

http://www.diplomacyandcommerce.rs/in-focus-greece-2021/ 

 Η Παγκόσμια Σράπεζα προβλέπει ανάπτυξη 6% για τη ερβία 

Η οικονομική ανάκαμψη της ερβίας επιταχύνεται, με ενίσχυση της ιδιωτικής ζήτησης, 

αύξηση των συνολικών επενδύσεων, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει το 

6% το 2021, μετά το οποίο θα επιστρέψει στο 4% περίπου μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα 

με την  Σακτική Οικονομική Έκθεσή της Παγκόσμιας Σράπεζας για τα Δυτικά Βαλκάνια. 

ύμφωνα με την ανακοίνωση, η φετινή ανάπτυξη καθοδηγείται από ένα νέο πακέτο 

χρηματοοικονομικής τόνωσης. Σο δημοσιονομικό έλλειμμα το οποίο μειώθηκε το 2021 

και τα θετικά αποτελέσματα των εξαγωγών βοήθησαν το έλλειμμα του ισοζυγίου 

http://www.diplomacyandcommerce.rs/in-focus-greece-2021/
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τρεχουσών συναλλαγών. Η Παγκόσμια Σράπεζα αναμένει ότι η κατανάλωση θα 

παραμείνει η κύρια κινητήρια δύναμη της αύξησης του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, ενώ οι 

καθαρές εξαγωγές θα εξακολουθήσουν να έχουν αρνητική συμβολή στην οικονομική 

ανάπτυξη. – Προκειμένου να απελευθερώσει το αναπτυξιακό δυναμικό της και να 

επιτρέψει τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, η Σερβία πρέπει να άρει 

τα διαρθρωτικά σημεία συμφόρησης στη διοίκηση, την αγορά εργασίας, τις υποδομές 

και το φορολογικό σύστημα – λέει ο Διευθυντής της Παγκόσμιας Σράπεζας στη ερβία, 

Nicola Pontara. 

– Η πράσινη μετάβαση, με βάση την αποτελεσματικότερη χρήση πρώτων υλών και 

πηγών ενέργειας, την επέκταση των πράσινων βιομηχανιών και τεχνολογιών και την 

προώθηση μιας πιο ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, που παράγει λιγότερη 

ρύπανση, μπορεί να βοηθήσει τη Σερβία να οικοδομήσει μια καθαρή και ανθεκτική 

οικονομία – τόνισε ο Pontara. 

Μεσοπρόθεσμα, η ερβία θα διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα, ενώ ο 

πληθωρισμός, παρά την επιτάχυνση των τελευταίων μηνών, αναμένεται να επιστρέψει 

εντός του εύρους στόχου της Εθνικής Σράπεζας της ερβίας, εκτιμά η Παγκόσμια 

Σράπεζα. 

 

 SBB: Καμία απάντηση από την Πρωθυπουργό για τη συμφωνία πώλησης των ερβικών 

Σαχυδρομείων 

Η εταιρεία παροχής τηλεοπτικών και διαδικτυακών SBB ανακοίνωσε ότι δεν είχε λάβει 

απάντηση στην επιστολή της προς την Πρωθυπουργό κα Ana Brnabic με την οποία ζητά 

από την Κυβέρνηση να εξηγήσει γιατί δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πώληση 

της δημόσιας περιουσίας της ερβικών Σαχυδρομείων (JP POSTA).  

Πρόσθεσε ότι το κόστος μεταβίβασης περιουσίας μεταξύ δύο κρατικών εταιρειών 

παραμένει κρυφό από το σερβικό κοινό. «Παρόλο που ζητήσαμε από την Πρωθυπουργό 

να διευκρινίσει τους όρους παραχώρησης των Σερβικών Ταχυδρομείων στην Telekom 

Σερβία, η Πρωθυπουργός αποφάσισε να σιωπήσει σε αυτήν την παράνομη 

δραστηριότητα », αναφέρεται στην ανακοίνωση της SBB.  

«Είπαμε ξεκάθαρα στην Πρωθυπουργό ότι ένας διαγωνισμός για την πώληση της Posta 

NET θα επέτρεπε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταγωνιστούν και να φέρουν μια 

καλή τιμή για το κράτος, αλλά προφανώς δεν πιστεύει ότι είναι υποχρεωμένη να 

προστατεύει τη δημόσια περιουσία και να σέβεται τους νόμους της Σερβίας όπως δεν 

πιστεύει ότι είναι καθήκον της να ενημερώσει τους πολίτες για το πόσα χρήματα 

χάθηκαν σε αυτή τη μη διαφανή συναλλαγή », δήλωσε η SBB.  

Η ανακοίνωση της SBB τονίζει ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Telekom Serbia Βλαντιμίρ 

Λούτσιτς και ο εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος της JP Posta, Ζόραν Σζόρτζεβιτς 

απάντησαν στην SBB, παρόλο που δεν τους ζητήθηκε τίποτα.  

«Αλλά με τον γνώριμο τρόπο τους λέγοντας ψέματα για την εταιρεία μας, κρύβοντας 

όλες τις λεπτομέρειες της παράδοσης δημόσιας περιουσίας και δεν εξήγησαν το 

μέγεθος της ζημιάς που προκάλεσαν στο κράτος και τους πολίτες του», ανέφερει η 

ανακοίνωση.  

Ο Διευθύνων ύμβουλος των ερβικών Σαχυδρομείων αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση 

στη συμφωνία πώλησης του παρόχου Posta NET στην κρατική Telekom Serbia.  
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Ο Ζόραν Σζόρτζεβιτς, αξιωματούχος του κυβερνώντος ερβικού Προοδευτικού 

Κόμματος (SNS) και δύο φορές υπουργός, δήλωσε ότι τα Σαχυδρομεία και οι δικηγόροι 

της Telekom διασφάλισαν ότι η συμφωνία έγινε σύμφωνα με το νόμο. 

 O Σζόρτζεβιτς είπε ότι ο Επίτροπος προστασίας πληροφοριών της χώρας ενημέρωσε το 

κοινό για την αλλαγή του φορέα πριν από την πώληση του Posta NET και πρόσθεσε ότι 

όλα έγιναν σύμφωνα με τις διαδικασίες. «Η υποδομή των Σερβικών Ταχυδρομείων δεν 

πωλείται. Η οπτική υποδομή είναι ένας θησαυρός που έχει τεράστια αξία για τα 

Ταχυδρομεία », είπε. 

 
 

Σεχνολογία – Καινοτομία 

 «Venture an Idea» - Η USAID και η Digital Serbia υποστηρίζουν την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα 

Η Digital Serbia Initiative και ο φορέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Ανάπτυξη 

(USAID) ξεκίνησαν το έργο «Venture an Idea», το οποίο θα υποστηρίξει τόσο τους 

σημερινούς όσο και τους μελλοντικούς επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες σε 

παγκοσμίως αναγνωρισμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η 

κοινοπραξία που συγκεντρώθηκε γύρω από την πρωτοβουλία "Χηφιακή ερβία" θα 

επικεντρωθεί στην προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, στην ενίσχυση των 

δεσμών μεταξύ ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα, στη συστημική και διατομεακή 

ανάπτυξη αναγνώρισης καινοτομιών και σε άλλα σχετικά θέματα για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του καινοτόμου οικοσυστήματος στη ερβία. «Ένα από τα βασικά στοιχεία 

του« Venture an Idea »είναι να υποστηρίξουμε τους νέους ανθρώπους να πάρουν τις 

επιχειρηματικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε πραγματικά προϊόντα και 

επιχειρήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία επειδή 

πιστεύουμε στις δυνατότητες της σερβικής καινοτομίας. Θέλουμε οι καλύτεροι και οι 

λαμπρότεροι της ερβίας να μπορούν να αισθάνονται ότι μπορούν να 

πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους χωρίς να χρειαστεί να φύγουν στο 

εξωτερικό », δήλωσε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στη ερβία, Anthony F. Godfrey. «Αυτό το έργο 

δεν είναι μόνο μια λογική συνέχεια του μεγάλου έργου που έχει κάνει ο οργανισμός μας 

τα τελευταία χρόνια, αλλά και μια ευκαιρία για μεγάλο αριθμό εταίρων μας με το ίδιο 

όραμα της ερβίας να συναντηθούν και να επιταχύνουν την ανάπτυξη της οικοσύστημα 

καινοτομίας», δήλωσε ο Nebojša Đurđević, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης 

Digital Serbia Initiative με στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη μιας ισχυρής, παγκοσμίως 

ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας στη ερβία. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την Πρωτοβουλία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.preduzmi.rs  

Υποδομές-Μεταφορές-Κατασκευαστικά 

 Η Πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής και ο Πρόεδρος της ερβίας εγκαινίασαν την έναρξη 

των εργασιών για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου 

https://www.preduzmi.rs/
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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος της 

ερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς επισκέφθηκαν τη Νότια ερβία για να σηματοδοτήσουν την 

επίσημη έναρξη των εργασιών για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του 

σιδηροδρόμου Niš - Brestovac, καθώς και την υπογραφή της σύμβασης για την 

κατασκευή ενός υποτμήματος του αυτοκινητοδρόμου της Ειρήνης(peace motorway). 

Και τα δύο σημαντικά έργα υποδομής αποτελούν μέρος του Οικονομικού και 

Επενδυτικού χεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια και θα βελτιώσουν τη 

συνδεσιμότητα στην περιοχή, αλλά επίσης θα επιταχύνουν τις συνδέσεις με την υπόλοιπη 

Ευρώπη μέσω του Διαδρόμου Φ. Σο συνολικό μήκος του σιδηροδρόμου που καλύπτεται 

από αυτό το έργο είναι 22,8 χιλιόμετρα. Σο έργο προβλέπει την πλήρη επισκευή και 

εκσυγχρονισμό σε αυτό το τμήμα του σιδηροδρόμου. Μετά την ανακατασκευή, ο 

σιδηρόδρομος θα είναι πλήρως σύμφωνος με τα τεχνικά πρότυπα της ΕΕ για πολύ 

μεγαλύτερες ταχύτητες από ό, τι τώρα. Ο πρόεδρος Βούτσιτς ευχαρίστησε την ΕΕ για τα 

κεφάλαια καθώς αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ζωής στη 

ερβία. «Αυτή η διαδρομή θα συνδέει με τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη, πάνω από το Νόβι 

αντ, το Βελιγράδι και τη Νις, τα κόπια, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Για εμάς, είναι 

σημαντικό καθώς συνδέει το Νις με το Λέσκοβατς, το Βράνιε, τη Βόρεια Μακεδονία και 

την Ελλάδα. Αυτή θα είναι μία από τις σημαντικότερες διαδρομές που συνδέουν τη Νότια 

και την Κεντρική Ευρώπη », δήλωσε ο Πρόεδρος Βούτσιτς. Σο κόστος του έργου είναι 

σχεδόν 60 εκατομμύρια ευρώ και η αξία της επιχορήγησης της ΕΕ είναι 44 εκατομμύρια 

ευρώ. Αυτός ο σιδηρόδρομος είναι μέρος του σημαντικού Διαδρόμου Φ που συνδέει την 

Ευρώπη με κατεύθυνση Βορρά - Νότου και θα συνδέσει το Βελιγράδι με το Πρέσεβο 

(σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία). Οι επενδύσεις θα συνεχιστούν στον εκσυγχρονισμό 

των σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Βελιγραδίου και Νις με την υποστήριξη της ΕΕ, 

της ΕΣΑΑ και της ΕΣΕπ, ενώ συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τον υπόλοιπο διάδρομο Φ. 

Σα τρένα θα φτάσουν ταχύτητες έως 200 χλμ./Ώρα όπου είναι τεχνικά εφικτό. ε ό,τι 

αφορά τον αυτοκινητόδρομο, η συμφωνία υπογράφηκε από τον Διευθυντή των 

Διαδρόμων της ερβίας Αλεξάνταρ Άντιτς και τον επικεφαλής του Strabag d.o.o. Σμήμα 

Λειτουργιών Κατασκευών, Ντράγκαν Ρσούμοβιτς. Σο υποτμήμα Μεροσίνα-Μεροσίνα 1 

είναι μέρος ενός μελλοντικού αυτοκινητόδρομου Νις-Πλότσνικ-Μερντάρε, που 

ονομάστηκε Αυτοκινητόδρομος Ειρήνης. Σο τμήμα από το Νις προς το Πλότσνικ έχει 

μήκος 32,6 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει έξι σήραγγες, 12 γέφυρες και μεγάλο αριθμό 

διαβάσεων, υπόγειες διαβάσεις και οδογέφυρες. Η αξία των κατασκευαστικών έργων 

στο τμήμα είναι 255 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες στο υποτμήμα Merosina-Merosina 

1 των 5,5 χιλιομέτρων έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου, ενώ η 

κατασκευή άλλων υποτμημάτων θα ακολουθήσει διαδοχικά. 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Παραπλανητική Φρήση του όρου “Greek Yogurt"-Απάντηση ερβικών Αρχών  

Σο σερβικό Τπουργείο Γεωργίας , σε συνέχεια παραστάσεων και επιστολών του Γραφείου 

ΟΕΤ, ενημέρωσε με επιστολή του, ότι από 1 Μαρτίου 2022 θα τεθεί σε ισχύ ο 

Κανονισμός της Ε. Επιτροπής (2018/775) βάσει του οποίου καθορίζεται η θέσπιση 
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κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου.  

Σο εν λόγω Κοινοτικό πλαίσιο αφορά παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τα τρόφιμα 

προς τους καταναλωτές, όπως κανόνες για την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του 

τόπου προέλευσης των πρωτογενών συστατικών ενός προϊόντος. 

Ψς εκ τούτου οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τον εν θέματι όρο, υποχρεούνται (από 

1/3/2022) να ενημερώνουν για την χώρα προέλευσης του γάλακτος το οποίο 

χρησιμοποιούν για την παραγωγή του προϊόντος.  

Επίσης, με την εν λόγω επιστολή το σερβικό Τπουργείο ενημερώνει ότι, λόγω της 

κατανόησης για την σημασία του ζητήματος, δεσμεύεται για διάλογο σε μόνιμη βάση 

μεταξύ του Τπουργείου και των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν μελλοντικά παρόμοιες καταστάσεις. 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

 Νέο αιολικό πάρκο ισχύος 150 MW θα κατασκευαστεί στο Κούτσεβο 

 

τον οικισμό Ράκοβα Μπάρα, που ανήκει στον δήμο Κούτσεβο, σχεδιάζεται η κατασκευή 

ενός νέου αιολικού πάρκου με περίπου 30 αιολικές γεννήτριες συνολικής ισχύος 150 

MW.  

ύμφωνα με τη μελέτη, το αιολικό πάρκο θα βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Κούτσεβο 

και πιο συγκεκριμένα σε περιοχή που καλύπτει 1.750 εκτάρια στο έδαφος των 

κτηματολογικών δήμων Ράκοβα Μπάρα, Ράντενκα, Ντουμπόκα, εβίτσα και Σουρίγια.  

Σο αιολικό πάρκο θα έχει περίπου 30 ανεμογεννήτριες και το σχέδιο είναι να 

εγκατασταθούν συσκευές μέγιστης διαμέτρου 160 μέτρων και μέγιστου ύψους 

(συμπεριλαμβανομένης της ανεμογεννήτριας) 210 μέτρων.  

Κατά τον καθορισμό της θέσης του αιολικού πάρκου, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη 

δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο διανομής. Νότια από την εν λόγω περιοχή υπάρχει 

μια γραμμή ισχύος 400 kV και το σχέδιο είναι να δημιουργηθεί μια νέα γραμμή ισχύος 

110 kV μέσω αυτής της περιοχής.  

Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί το αιολικό πάρκο αποτελείται κυρίως 

από γεωργική γη, όπου δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές, αλλά ούτε και σημαντικές 

υποδομές. Η μελέτη λέει ότι τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και κυκλοφορίας θα καθοριστούν 

επιπλέον μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του σχεδίου και της προετοιμασίας του 

μελλοντικού αστικού έργου.  

Η μελέτη του DRP εκπονήθηκε από τον Arhiplan από το Arandjelovac και ο επενδυτής 

είναι η VE Rakova Bara από τη Zagubica. 

 

Χρηματοδότηση  

 Η ερβία ξεκινά συνομιλίες με το ΔΝΣ για το PCI 
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Η ερβία ξεκίνησε online συνομιλίες με αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου 

(ΔΝΣ) για να συζητήσει την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από το οικονομικό 

πρόγραμμα για τη χώρα.  

Οι συνομιλίες, στο πλαίσιο της πρώτης ανασκόπησης του οικονομικού προγράμματος 

που καθορίζεται από το Μέσο υντονισμού Πολιτικής (PCI) για τη ερβία, θα 

επικεντρωθούν στις τρέχουσες δημοσιονομικές, νομισματικές και συνολικές 

μακροοικονομικές εξελίξεις, ανέφερε η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της την 

Δευτέρα.  

Σο ΔΝΣ ενέκρινε τον Ιούνιο ένα νέο PCI 30 μηνών για τη ερβία για να υποστηρίξει την 

ανάκαμψη από την πανδημία, να διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα και να 

συνδράμει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής, προωθώντας παράλληλα 

τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 

Σο πρόγραμμα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν προβλέπει οικονομική 

υποστήριξη. 

 

Επενδύσεις  

 Η Bechtel βρίσκεται σε συνομιλίες για μεγάλο υδροηλεκτρικό σταθμό αποθήκευσης, 

αιολικό πάρκο στη ερβία 

Η Bechtel ενδιαφέρεται να κατασκευάσει τον υδροηλεκτρικό σταθμό άντλησης Đerdap 

3 και ένα μεγάλο αιολικό πάρκο στη ερβία συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Η αμερικανική εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα των υποδομών στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Αλβανία, όπου πήρε τη συμφωνία για τον 

υδροηλεκτρικό σταθμό Skavica. Η κατασκευαστική εταιρεία Bechtel με έδρα τη 

Βιρτζίνια καθιέρωσε την παρουσία της σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια και στην Κροατία με 

την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων. Έχει πλέον τη φιλοδοξία να τοποθετηθεί σε 

περιφερειακό επίπεδο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά τη συνάντηση με 

τους εκπροσώπους του κατασκευαστικού γίγαντα και την πρεσβεία των Ηνωμένων 

Πολιτειών, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Ορυχείων και Ενέργειας της 

ερβίας κα Zorana Mihajlović αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις 

για τα έργα για τον υδροηλεκτρικό σταθμό άντλησης αποθήκευσης Đerdap 3 και έναν 

από τους μεγαλύτερους αιολικούς σταθμούς στην Ευρώπη. Η πιθανή συνεργασία στον 

τομέα της ενέργειας συζητήθηκε σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ερβίας Αλεξάνταρ 

Βούτσιτς επίσης. Η Mihajlović εκτίμησε την αξία των δύο εν λόγω έργων σε 2 

δισεκατομμύρια ευρώ. Η χωρητικότητα του υδροηλεκτρικού αποθηκευτικού χώρου 

Đerdap 3 είναι 2,4 GW. ύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, θα χρειαστούν 3 

δισεκατομμύρια ευρώ ή 4 δισεκατομμύρια ευρώ ή και περισσότερα για την κατασκευή 

του. 

Ανταγωνισμός-Διεθνή 

 Δημοσιεύθηκε το πακέτο διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021 και η 

έκθεση της ερβίας 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πακέτο διεύρυνσης για το 2021, το οποίο 

περιλαμβάνει λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης και της προόδου που έχει 

σημειώσει η ερβία στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην εφαρμογή θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων, καθώς και σαφείς κατευθύνσεις για τις 

μελλοντικές προτεραιότητες μεταρρύθμισης.  

Θα βρείτε εδώ τους συνδέσμους προς:  

1. Ανακοίνωση για την πολιτική διεύρυνσης: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/2021-communication-eu-enlargement-policy_en  

 2. Η έκθεση της ερβίας 2021: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/serbia-report-2021_en  

 3. Ενημέρωση για ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του δελτίου τύπου, σημειώσεων και 

γραφημάτων: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5275  

 

 Περισσότερες από 70 σερβικές εταιρείες από τον κατασκευαστικό κλάδο θα 

συμμετάσχουν στην Dubai Expo 

 

Πολυάριθμες σερβικές εταιρείες από τον κατασκευαστικό κλάδο (συμπεριλαμβανομένων 

αρχιτεκτονικών γραφείων, εταιρειών δομικών υλικών)συμμετέχουν στην εξ αναβολής 

Expo 2020 Dubai. Επενδυτές και εταιρείες από όλο τον κόσμο αναμένεται να 

παρακολουθήσουν το επενδυτικό συνέδριο που είναι αφιερωμένο στα ακίνητα.  

Εκτός από το επενδυτικό συνέδριο, η σερβική επιχειρηματική αντιπροσωπεία θα έχει την 

ευκαιρία να λάβει μέρος στο ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πρόγραμμα και να 

συναντηθεί με πιθανούς εταίρους σε συναντήσεις B2B, τόσο στο εθνικό της περίπτερο, 

Serbia Business Hub, όσο και στα περίπτερα της Ινδίας, της Αυστραλίας , λοβακία, 

ΗΠΑ και άλλων χωρών. 

Διαγωνισμοί 

 Η σερβική Κυβέρνηση προετοιμάζει την παραχώρηση για την κατασκευή του λιμένα της 

ρέμσκα Μιτρόβιτσα 

 

Σο Τπουργείο Κατασκευών, Μεταφορών και Τποδομών της ερβίας άνοιξε τον 

διαγωνισμό για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης της παραχώρησης και της τεχνικής 

βοήθειας για τη διεξαγωγή της διαδικασίας για την ανάθεση της παραχώρησης για το 

λιμάνι της Sremska Mitrovica. - τον ποταμό άβα στη ερβία σήμερα δεν υπάρχει 

σύγχρονο λιμάνι εξοπλισμένο για την επαναφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, γενικών, 

χύδην και υγρού φορτίου. Η κατασκευή του σύγχρονου λιμανιού της Sremska Mitrovica 

θα συμβάλει στην περιφερειακή και εθνική οικονομική ανάπτυξη αυτού του τμήματος 

της ερβίας - αναφέρεται στο έγγραφο. Σο λιμάνι της Sremska Mitrovica έχει σχεδιαστεί 

για την επαναφόρτωση τουλάχιστον 1.500.000 τόνων διαφόρων τύπων χύδην, υγρού 

και γενικού φορτίου. Εκτός από τον υφιστάμενο τερματικό σταθμό πολλαπλών χρήσεων, 

όπου θα πραγματοποιηθεί η επαναφόρτωση του γενικού φορτίου, το λιμάνι θα επεκταθεί 

κατά τρεις νέους τερματικούς σταθμούς, πιο συγκεκριμένα, για σιτηρά, υγρά φορτία 

(προϊόντα πετρελαίου και πετρελαίου) και φορτία χύδην (αδρανή λίθων. ύμφωνα με την 

τεκμηρίωση του διαγωνισμού, θα επιλεγεί μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα παράσχει 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/2021-communication-eu-enlargement-policy_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/2021-communication-eu-enlargement-policy_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2021_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/serbia-report-2021_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5275
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επαγγελματική βοήθεια στο υπουργείο κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση της 

διαδικασίας ανάθεσης της λιμενικής παραχώρησης, για την κατασκευή της λιμενικής 

υποδομής και τη διακυβέρνηση του λιμένα της ρέμσκα Μιτρόβιτσα. Η ομάδα των 

ειδικών συμβούλων θα πρέπει να αποτελείται από εμπειρογνώμονες από τους τομείς των 

λιμένων, της οικονομίας, του δικαίου και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η αξία του 

έργου είναι 19,67 εκατομμύρια RSD. Ο διαγωνισμός λήγει στις 8 Νοεμβρίου και 

λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε ΕΔΨ: 

https://www.ekapija.com/en/tender/3440797/pruzanje-usluga-pripreme-koncesione-

dokumentacije-i-tehnicke-pomoci-u-sprovodjenju-postupka-za  

 

 Η NIS μοναδικός πλειοδότης για την ιδιωτικοποίηση της Petrohemija 

 

Μόνο μία προσφορά κατατέθηκε στη δημόσια πρόσκληση για την επιλογή στρατηγικού 

επενδυτή για την Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Πετροχημικών Προϊόντων, Πρώτων 

Τλών και Φημικών HIP-Petrohemija που έγινε από την NIS, ανακοίνωσε το Τπουργείο 

Οικονομίας.  

τις 9 επτεμβρίου, το Τπουργείο κάλεσε όλες τις ενδιαφερόμενες τοπικές και ξένες 

νομικές οντότητες να συμμετάσχουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης με το μοντέλο μιας 

στρατηγικής εταιρικής σχέσης μέσω της ανακεφαλαιοποίησης της εταιρείας HIP-

Petrohemija και να υποβάλουν τις προσφορές τους.  

Η δημόσια πρόσκληση αφορούσε την επιλογή στρατηγικού επενδυτή που θα γίνει ο 

ιδιοκτήτης του μεριδίου του 90% μέσω της ανακεφαλαιοποίησης ύψους 150 εκατ. Ευρώ 

Τπενθυμίζουμε ότι, πέρυσι, υπήρχαν ενδείξεις ότι η NIS ενδέχεται να γίνει ο 

πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της Petrohemija μέσω της κατασκευής εργοστασίου 

πολυπροπυλενίου και ανακεφαλαιοποίησης 150 εκατ. Ευρώ. Ψστόσο, τα πράγματα δεν 

προχώρησαν πέρα από τη δημιουργία ομάδων εργασίας που εξέτασαν αυτή τη 

δυνατότητα. Ακόμα και τότε, οι οικονομολόγοι προειδοποιούσαν ότι ένας στρατηγικός 

εταίρος ήταν η μόνη σωτηρία για την Petrohemija 

 

 Δημοπρασία για την κατανομή των συχνοτήτων για το δίκτυο 5G στη ερβία- Α' εξάμηνο 

2022 

Η Τπουργός Εμπορίου, Σουρισμού και Σηλεπικοινωνιών της ερβίας, κα Σατιάνα Μάτιτς, 

δήλωσε ότι η δημοπρασία για την κατανομή συχνοτήτων του δικτύου 5G στη ερβία δεν 

θα πραγματοποιηθεί φέτος και ότι το άνοιγμά του αναμένεται έως το τέλος του το 

πρώτο μισό του 2022.  

ε συνομιλία με εκπροσώπους του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη ερβία 

(AmCham), είπε ότι οι προετοιμασίες για την εφαρμογή του δικτύου 5G είχαν ξεκινήσει 

στις αρχές του 2020, αλλά ότι είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.  

Όσον αφορά τη σημασία της εφαρμογής του δικτύου 5G για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της σερβικής οικονομίας στην περιοχή, αλλά και σε παγκόσμιο 

επίπεδο, η Μάτιτς δήλωσε ότι οι σερβικές εταιρείες είναι έτοιμες και ότι η προετοιμασία 

του Κανονισμού σχετικά με τα κριτήρια για την ελάχιστη συμμετοχή και η δημοπρασία 

για συχνότητες 5G αναμένεται για το πρώτο εξάμηνο του 2022.  

χολιάζοντας τη σημασία του σήματος 5G, η Μάτιτς τόνισε ότι αυτό που έχει 

καθοριστική σημασία για την επιτυχία αυτού του έργου, εκτός από την ίδια τη 

https://www.ekapija.com/en/tender/3440797/pruzanje-usluga-pripreme-koncesione-dokumentacije-i-tehnicke-pomoci-u-sprovodjenju-postupka-za
https://www.ekapija.com/en/tender/3440797/pruzanje-usluga-pripreme-koncesione-dokumentacije-i-tehnicke-pomoci-u-sprovodjenju-postupka-za
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δημοπρασία, ήταν η ετοιμότητα των τηλεπικοινωνιακών φορέων να επενδύσουν στην 

υποδομή που θα επιτρέψει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών, από τον αγροτικό τομέα έως 

την ιατρική και άλλα.  

 

 Εγκρίθηκε κρατική ενίσχυση στην κινεζική Xingyu για την κατασκευή εργοστασίου στη 

Νις 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων της Δημοκρατίας της ερβίας ανακοίνωσε ότι 

η ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί στην εταιρεία Xingyu Automotive Lighting 

Systems, με τη μορφή παροχής οικοδομικής γης χωρίς αποζημίωση για την 

πραγματοποίηση επένδυσης στη Νις, είναι σύμφωνη με τους κανόνες.  

Η παραχώρηση οικοδομικής γης χωρίς αποζημίωση αποτελεί ενίσχυση στην κατασκευή 

του εργοστασίου φωτισμού οχημάτων που πρόκειται να κατασκευαστεί σε έκταση 

29.820 m2.  

ύμφωνα με την εξήγηση της απόφασης, στο νέο εργοστάσιο παραγωγής φωτιστικών 

LED για οχήματα θα επενδυθούν 60 εκατ. ευρώ και θα απασχοληθούν 1.000 

εργαζόμενοι την πρώτη 5ετία. Από τη συνολική επένδυση, 32,7 εκατ. ευρώ 

προγραμματίζονται να επενδυθούν στην κατασκευή της ίδιας της παραγωγικής 

μονάδας, 19,6 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αγορά νέου εξοπλισμού και 7,5 εκατ. 

ευρώ προορίζονται για προμήθεια και εξοπλισμό γης.  

Για την επένδυση αυτή, η συνολική κρατική ενίσχυση που θα δώσει η ερβία θα ανέλθει 

σε 16,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,7%, διότι, πέρυσι, είχε ήδη εγκριθεί ενίσχυση ύψους 

16,4 εκατ. ευρώ, υπό μορφή κινήτρων. 

 

Εκθέσεις- Εκδηλώσεις 

 Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα στο 12ο Υεστιβάλ Βαλκανικών Συριών (Βελιγράδι,6-7 

Νοεμβρίου 2021) 

Με πρωτοβουλία του Γραφείου ΟΕΤ και σε συνέχεια επικοινωνίας με τους διοργανωτές 

του Υεστιβάλ Βαλκανικών Συριών, η Ελλάδα θα είναι τιμώμενη χώρα στην εν λόγω 

διήμερη εκδήλωση , η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου , η εταιρεία Όλυμπος, η ελληνικών συμφερόντων αλυσίδα 

πολυκαταστημάτων Super Vero και άλλοι θα συμμετάσχουν με προϊόντα τους. 

Η έναρξη του Υεστιβάλ θα περιλαμβάνει εκδήλωση για τους διπλωμάτες των ξένων 

αποστολών στη ερβία καθώς και επιλεγμένων διανομέων τροφίμων και στελεχών 

εταιρειών του κλάδου υπό την αιγίδα της Πρεσβείας.  

Κατά τη διάρκεια του Υεστιβάλ θα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό για τουριστικά 

αξιοθέατα στην Ελλάδα οποίο μας διασφάλισε το Γραφείο του ΕΟΣ.    

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υεστιβάλ στο Facebook και στο 

Instagram :  

https://www.facebook.com/IzlozbaSira , 

https://www.instagram.com/balkancheesefestival/?hl=en  

 

 

https://www.facebook.com/IzlozbaSira
https://www.instagram.com/balkancheesefestival/?hl=en
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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

