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• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη έχει εγκρίνει  

Δάνειο ύψους 47 εκατ. Ευρώ για την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμή 

Srbija Voz. Η ΕΤΑΑ έχει έως τώρα επενδύσει συνολικά 4,5 δισ. Ευρώ 

200 έργα στη Σερβία. 

• Ο Σέρβος Πρόεδρος Aleksandar Vucic συναντήθηκε με τους Πρωθυπουργούς 

της  Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων 

θέματα για το φυσικό αέριο, την κατασκευή σιδηροδρόμων και έργα υποδομών. 

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ότι ένας από τους 

βασικούς στόχους είναι η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει 

το Αιγαίο με τον Δούναβη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα και η  

Βουλγαρία έχουν ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για το σκοπό αυτό, 

τονίζοντας και ότι η Ρουμανία θα μπορούσε να προσχωρήσει στη συμφωνία. Το 

μνημόνιο καλύπτει συνδέσεις μεταξύ των ελληνικών λιμανιών της 

Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης και της Βάρνα στη Βουλγαρία. 

• Μέλη των αντιπροσωπειών του σερβικού και ρωσικού κοινοβουλίου 

συναντήθηκαν στο Βελιγράδι στις 14 Δεκεμβρίου για να συζητήσουν σχετικά 

με την ανάπτυξη της συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας και της 

ψηφιακής τεχνολογίας. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας και 

αντιπρόεδρος 

της Επιτροπής για την Οικονομική Πολιτική, τη Βιομηχανία, την Καινοτομία και 

Επιχειρηματικότητα, κ. Denis Kravchenko, επεσήμανε ότι η επιτροπή εξέτασε τις 

δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, η καινοτομία και η 

ψηφιοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των 

δύο χώρων θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά σε αυτά τα 

πεδία. Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Ντμίτρι Σάζονοφ είπε ότι 

υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της  

οικονομικής συνεργασίας και πρότεινε τη διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ των 

επιμελητηρίων των δύο χωρών.  
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• Ο Γερμανός Πρέσβης στη Σερβία Axel Dittmann και η Υπουργός Κατασκευών, 

Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας, κα Zorana Mihajlovic 

συζήτησαν, στις 15 Δεκεμβρίου, τη σύνδεση της Σερβίας με την 

περιοχή καθώς και έργα στον τομέα των μεταφορών και των υποδομών 

που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη της Γερμανίας. 

Η κα Mihajlovic ενημέρωσε τον κ. Dittmann για τα νέα έργα υποδομών 

σχέδια που σχεδιάζονται στη Σερβία το 2018, συμπεριλαμβανομένου του 

πρώτου τμήμα της εθνικής οδού της ειρήνης Nis-Merdare-Πρίστινα - 

από το Νις στο Plocnik και το Preljina-Pozega 

για την οποία υπογράφηκε εμπορική σύμβαση 

στη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη. 

• Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς συναντήθηκε στη Μόσχα στις 19 

Δεκεμβρίου με τον Αντιπρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Ρογκοζίν όπου συζήτησαν 

για τις διμερείς σχέσεις, την κατάσταση στον τομέα της 

περιφερειακής και οικονομικής συνεργασίας. 

Σε ότι αφορά την οικονομία, ο Βούτσιτς είπε ότι η Ρωσία 

είναι μεταξύ των κορυφαίων στρατηγικών οικονομικών και εμπορικών εταίρων 

της Σερβίας και τόνισε ότι το σύνολο των συναλλαγών το 2016 

είχε φθάσει τα 2,3 δισ. δολάρια. 

• Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου, ότι η 

Μόσχα και το Βελιγράδι έχουν συζητήσει δυνατότητα για τη Σερβία να 

ενταχθεί στην κατασκευή το Αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream. Ο 

πρόεδρος Πούτιν τόνισε ότι η ποσότητα ρωσικού φυσικού αερίου προς τη 

Σερβία αναμένεται να φθάσει έως το 2025 3,5 δις κυβικά μέτρα έως το 2025. Ο 

Ρώσος πρόεδρος είπε ότι μια νέα ζώνη ελευθέρου εμποριού 

μεταξύ της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης και της Σερβίας θα μπορούσε να 

ανοίξει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεσμών. 
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• Ο Σέρβος Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογίας κ. Πόποβιτς συναντήθηκε 

στην Ιερουσαλήμ με τον Υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ κ. 

Ofir Akunis, για να συζητήσουμε τη συνεργασία στην καινοτομία, επιστήμη και 

Τεχνολογία. Η Σερβική κυβέρνηση ανέφερε ο έχει πρόθεση να συστήσει 

διακυβερνητική επιτροπή συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και Ισραήλ. «Η 

καινοτομία θα είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της συνεργασίας», 

ανέφερε ο Πόποβιτς. Ο υπουργός της Σερβίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι 

Κυβερνήσεις των δύο χωρών θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας για την 

τόνωση της καινοτομίας και της ψηφιακής οικονομίας.  

• Η Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών & Υποδομών της Σερβίας κα Zorana 

Mihajlovic ενημέρωσε ότι η συνολική αξία των έργων υποδομής 

στη Σερβία ανέρχεται σε 16 δισ. ευρώ. "Αυτό περιλαμβάνει τα τρέχοντα έργα 

που αναμένεται να τελείωσουν τα επόμενα τέσσερα έως πέντε χρόνια ". Η 

Υπουργός ανακοίνωσε ότι η κατασκευή τμήματος 36 χιλιομέτρων του Nis-

Merdare-Πρίστινα η διαδρομή που συνδέει το Νις και το Plocnik θα ξεκινήσει το 

2018, προσθέτοντας ότι το κόστος των κατασκευαστικών έργων είναι περίπου 

212 εκατ. ευρώ. Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης την έναρξη ενός έργου 

να εκσυγχρονίσει έναν σιδηροδρομικό σταθμό παράκαμψης γύρω από το Νις. Ο 

σιδηρόδρομος Βελιγράδι-Βουδαπέστη θα ξεκινήσει το 2018, 

υπενθυμίζοντας ότι τα έργα είχαν ήδη αρχίσει σε δύο 

τμήματα.  

*** 


