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Ημερομηνία:17/06/2015 

 

Δεύτερο γραφείο στην Σερβία απέκτησε το Ελληνο - Σερβικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος 
 

 

Το Ελληνο - Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας προχωρά με γρήγορους ρυθμούς την ανάπτυξη δικτύου 

γραφείων στην Σερβία, με σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, για να αναπτυχθούν 

επιχειρηματικές συμφωνίες με εταιρείες μεταξύ των χωρών.  

Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), Μαρία Κόλλια - 

Τσαρουχά, εγκαινίασε και δεύτερο γραφείο του Επιμελητηρίου, στο Βελιγράδι αυτή τη φορά, στην οδό 

Kneza Milosa 12, την περασμένη Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Η κ. Κόλλια, με αφορμή τα εγκαίνια δήλωσε 

μεταξύ άλλων : «Πιστεύω ότι η δημιουργία του νέου γραφείου του Ελληνο - Σερβικού Επιμελητηρίου στο 

Βελιγράδι, θα αποτελέσει την εκκίνηση αυτού του πολλαπλασιασμού σχέσεων και συναλλαγών.» 

Πριν τα εγκαίνια του γραφείου, πραγματοποιήθηκε διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου, παρουσία 

της κ. Κόλλια - Τσαρουχά.  

Ο πρόεδρος του Ελληνο - Σερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ. Κώστας Γεωργάκος δήλωσε πως οι 

αποφάσεις που λήφθηκαν αποτελούν ένα πρώτο βήμα επιχειρηματικής ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών.  

Πιο συγκεκριμένα αποφασίσαμε:  

1. Συμμετοχή στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο  

2. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ στην Ελλάδα 

3. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στην Σερβία 

4. Συνάντηση εργασίας στο Βελιγράδι με θέμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 

5. Ενημέρωση και οργάνωση των επιχειρηματιών στις εκθέσεις των δυο χωρών και των άλλων πόλεων  

6. Ανάπτυξη δικτύου σε ολόκληρη την Σερβία και την Ελλάδα 

7. Αξιοποίηση της έκτασης 20 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από τον πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου της ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ, δίπλα από τον διεθνή οδικό άξονα 10.  

 

Ο κ. Γεωργάκος εξήγησε πως «ο ρόλος του Ελληνο - Σερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι απαραίτητος 

και οι ενέργειες του αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για την χώρα μας. Αυτό αποδεικνύεται από τα οικονομικά 

στοιχεία, κάποια από τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και 

Σερβίας είναι μόλις 400 – 500 εκ. ευρώ με μόλις 200 ενεργές επιχειρήσεις, όταν τα αντίστοιχα οικονομικά 

στοιχεία είναι 2.8 δις ευρώ στην Βουλγαρία, με 11000 ενεργές επιχειρήσεις, 1.2 δις ευρώ στη Ρουμανία και 

900000 εκ. ευρώ στα Σκόπια. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όταν το 

μεταφερόμενο φορτίο προς την Σερβία έφθανε σε ποσοστό 60% ενώ, σήμερα, έχει φθάσει στο 3%. Μάλιστα, 

τα φορτία  φθάνουν στη Σερβία πολύ νωρίτερα, κατά 7 - 8 μέρες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, συγκριτικά 

με τα άλλα λιμάνια της Ευρώπης με τα οποία συνεργάζονται οι Σέρβικες επιχειρήσεις. Τέλος, το 80% της 

οικονομίας κάθε χώρας εξαρτάται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό που θέλουμε είναι να τις 

βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις σχέσεις μεταξύ τους και παράλληλα με  αυτές θα βοηθηθούν, μεγάλες 

βιομηχανίες δημιουργώντας έτσι μία υγιή επιχειρηματική αλυσίδα». 

 

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ, συμμετείχε ο αντιπρόεδρος Goran Jovic, ο γενικός γραμματέας Bane Prelevic, ο 

αναπληρωτής γενικός γραμματέας Ανδρέας Μακρής, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Μαρία Μανούκα, ο 

ταμίας Θωμάς Παπανικολάου, το μέλος Αντώνης Γυφτόπουλος και τα δύο νέα μέλη του Δ.Σ., οι πρόεδροι 

των επιμελητηρίων του Βελιγραδίου Milivoje Miletic και της Βοϊβοντίνας Filipovic Ratko. 
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Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του Βελιγραδίου Milivoje Miletic δήλωσε: 

 

«Το Επιμελητήριο έχει πλέον το δικό του γραφείο εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό του 

επιμελητηρίου του Βελιγραδίου θα λειτουργεί για τον κοινό μας στόχο. Θέλω να τονίσω τις ωραίες 

αναμνήσεις που έχω από τα εγκαίνια του γραφείου του επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Δουλειά μας είναι, η 

ανάπτυξη της συνεργασίας των επιχειρήσεων. Οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα. Σήμερα μίλησα με ανθρώπους 

από τα πανεπιστήμια, οι οποίοι τόνισαν πως η γνώση θα φέρει την επιτυχία. Το 40% των εμπορικών 

συναλλαγών της Σερβίας πραγματοποιείται από επιχειρήσεις - μέλη του επιμελητηρίου του Βελιγραδίου.» 

 

Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Βοϊβοντίνας, Filipovic Ratko, δήλωσε πως «Στο Νόβισαντ, θέλουμε να 

δημιουργήσουμε μία νέα «υπηρεσία» που θα αφορά αποκλειστικά τις δράσεις των ελληνικών εταιριών στην 

περιοχή μας. Θα ξεκινήσουμε άμεσα συναντήσεις με επιχειρηματίες». 

 

Ο αντιπρόεδρος του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου, Goran Jovic, τόνισε πως «Το ενδιαφέρον μας για 

το λιμάνι είναι μεγάλο. Σας υπενθυμίζω πως παλαιότερα η Σερβία είχε δικό της χώρο στο λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης. Με καλή συνεργασία και επιλύοντας τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, θα δοθεί ώθηση 

στην επιχειρηματικότητα των δύο χωρών.» 

 

Στο περιθώριο των εκδηλώσεων η Υφυπουργός Εσωτερικών και η διοίκηση του Ελληνο – Σερβικού 

Επιμελητηρίου επισκέφθηκαν το πατριαρχείο Σερβίας όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους του 

Πατριάρχη κ. Ειρηναίου. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με Σέρβους επιχειρηματίες. Το ευχάριστο είναι πως έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον για να επενδύσουν στην χώρας μας, με μεγάλα projects, όπως είναι η δημιουργία 

μαρίνων σκαφών, παραρτημάτων πανεπιστημίων και μία εταιρεία χημικών που θέλει να φέρει τα προϊόντα 

της, στην Ελλάδα. 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε τη δήλωση της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), Μαρίας Κόλλια - Τσαρουχά. 

«Αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά  η δυναμική που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο λαών. Στις συναντήσεις 

μας, ενισχύθηκε η απόφαση μας  να συσφίξουμε περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών και να ενισχύσουμε το 

δίκτυο των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μας. 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έρθουμε ακόμη πιο κοντά και να δημιουργήσουμε δίκτυα επαφών και 

συνεργασιών, τα οποία θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς και από κοινού τις προκλήσεις που 

δημιουργούν τα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. 

 

Οι ελληνικές επενδύσεις στη Σερβία είναι σήμερα οι τρίτες μεγαλύτερες, καθώς ανέρχονται σε αξία πάνω από 

δύο δισεκατομμύρια ευρώ και δίνουν απασχόληση σε περισσότερους από 25.000 ανθρώπους. 

 

Οι καλές σχέσεις μας λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες, και υπάρχει και ο κοινός τόπος πάνω στον 

οποίο μπορούμε να εργαστούμε για να φέρουμε ανάπτυξη. 

 

Αυτός ο κοινός τόπος, βρίσκεται κατά τη γνώμη μου στις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις χώρες μας, οι 

οποίες παρά το υψηλό μέγεθος των επενδύσεων, παραμένουν χαμηλές, και βρίσκονται κάτω από το όριο των 

500 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. 

 

Η Ελλάδα αντίστοιχα, αντλεί μόνο το 1,5% των συνολικών σερβικών εξαγωγών και εξάγει στη Σερβία 

μονάχα το 1,6%  της παραγωγής της, νούμερα που είναι σίγουρα πολύ χαμηλά. 
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Επίσης, δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί επαρκώς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή 

μόνο το 3% των φορτιών που φτάνουν στη Σερβία, ενώ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό. Αυτό είναι ένα σημείο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε συστηματικά. 

 

Ο αριθμός των Σέρβων που έρχονται στην Ελλάδα για τουρισμό κάθε χρόνο είναι επίσης πολύ μεγάλος, και 

φτάνει στο 5,5% του συνόλου των τουριστών, ενώ χιλιάδες Έλληνες επισκέπτονται και αυτοί κάθε χρόνο τη 

Σερβία, για διάφορους λόγους. 

 

Αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι μας δείχνουν ποιες μπορούν να είναι οι αρχικές μας επιδιώξεις. Υπάρχει μεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης στις εμπορικές μας σχέσεις, που με την κατάλληλη υποδομή, μπορούν να 

πολλαπλασιαστούν σε μεγέθη και σε αντίστοιχα οφέλη για τα κράτη μας. 

 

Πιστεύω ότι η δημιουργία του νέου γραφείου του Ελληνο - Σερβικού Επιμελητηρίου στο Βελιγράδι, θα 

αποτελέσει την εκκίνηση αυτού του πολλαπλασιασμού σχέσεων και συναλλαγών.» 

 

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση. 

 

 

  

            

 
 

 

 


