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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 
Συνάντηση πρωτοκόλλου µε Σέρβους αξιωµατούχους και 
επιχειρηµατίες στο Επιµελητήριο Πιερίας, στις 17 Αυγούστου 

 

Εµβάθυνση των σχέσεων συνεργασίας µεταξύ 
Πιερίας – Σερβίας κατά κοινή απαίτηση 

 
� Επικεφαλής της αποστολής ο Dragan Markovic Palma, Πρόεδρος του 

κόµµατος «Ενωµένη Σερβία» που συµµετέχει στο κυβερνητικό σχήµα της 
χώρας 

� Πρόταση του Προέδρου του ΕΒΕ Πιερίας Ηλία Χατζηχριστοδούλου για 
συµµετοχή σέρβων επιχειρηµατιών στην Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας  

� Πρόταση για δωρεάν παραχώρηση γης σε πιεριείς επιχειρηµατίες στη ΒΙΠΕ 
της Γιαγκοντίνα και τουριστική προβολή της Πιερίας σε τηλεοπτικό δίκτυο 
της Σερβίας  

 
Ιδιαίτερα θετική έκβαση είχε η συνάντηση πρωτοκόλλου µε επιχειρηµατίες 
και υψηλόβαθµα στελέχη της πολιτικής σκηνής και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Σερβίας, που πραγµατοποιήθηκε στο Επιµελητήριο 
Πιερίας το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013.  
 

Η πολυµελή αποστολή, µε επικεφαλής τον 
κ. Dragan Markovic Palma, Πρόεδρο 
του κόµµατος «Ενωµένη Σερβία» που 
συµµετέχει στο κυβερνητικό σχήµα της 
χώρας, πραγµατοποίησε επίσκεψη στο 
Επιµελητήριο Πιερίας κατόπιν 
πρωτοβουλιών του Προέδρου κ. Ηλία 
Χατζηχριστοδούλου. Η συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε παρουσία του Πρέσβη 
της Σερβικής ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα κ. 
Dragan Zupanjevac και στάθηκε η 

αφορµή για να διατυπώσουν οι δύο πλευρές την κοινή πεποίθηση ότι η 
πολυετή φιλία µεταξύ των δύο λαών οφείλει και µπορεί να εµβαθύνει 
σε επιχειρηµατικές συνεργασίες προς όφελος των οικονοµιών της 
Πιερίας και της Σερβίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Ευρωπαϊκή 
προοπτική της Σερβίας και τη στήριξη που λαµβάνει από τη χώρα 
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µας, στην οικονοµική κρίση, αλλά και σε επιχειρηµατικές 
συνεργασίες στους τοµείς του τουρισµού, του εµπορίου και των 
επενδύσεων.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη Σέρβικη αποστολή συµµετείχαν υψηλόβαθµα 
κυβερνητικά και αυτοδιοικητικά στελέχη, επικεφαλής δηµόσιων οργανισµών 
και κρατικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων 
καθώς και δηµοσιογράφοι µεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και έντυπων µέσων 
ενηµέρωσης της γειτονικής χώρας. Επίσης, στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο 
Πρόεδρος του Περιφερειακού Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Νις που είναι 
αδελφοποιηµένο µε το Επιµελητήριο Πιερίας κ. Dragan Kostic και ο 
αντιπρόεδρος του κ. Nebojsa Bogdanovic. 

Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, συµµετείχαν οι: 

- Sinisa Pavic, Γενικός Πρόξενος της Σερβικής ∆ηµοκρατίας στη 
Θεσσαλονίκη 

- Jalena Tosic, Σύµβουλος Οικονοµικών Υποθέσεων στην Πρεσβεία της 
Σερβικής ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα 

- Petar Petrovic, Βουλευτής του Σερβικού Κοινοβουλίου και 
Αντιδήµαρχος της Γιαγκοντίνα 

- Zoran Vasic, Βουλευτής του Σερβικού Κοινοβουλίου και ιδιοκτήτης της 
εταιρείας «Papircomerc»  

- Aleksandar Antic, Πρόεδρος της Τοπικής Συνέλευσης του Βελιγραδίου 
- Vladica Vasic, Βουλευτής της Τοπικής Κυβέρνησης της Γιαγκοντίνα και 
Ιδιοκτήτης της εταιρείας «Alfa» 

- Goran Milosavljevic, Επικεφαλής της Περιφέρειας Pomoravlje 
- Ratko Stevanovic, ∆ήµαρχος της Γιαγκοντίνα 
- Zivotije Jovanovic, Αντιδήµαρχος της Γενικής ∆ιεύθυνσης της 
Ηλεκτροβιοµηχανίας της Σερβίας  

- Milos Lukic, ∆ιευθυντής του Κέντρου Υγείας της Γιαγκοντίνα 
- Slavica Dejkovic, ∆ιευθυντής του Κέντρου Γεροντολογίας 
- Dragan Lukic, ∆ιευθυντής της κρατικής εταιρείας «Standard» της 
Γιαγκοντίνα 

- Darko Mlletic, ∆ιευθυντής του Γενικού Νοσοκοµείου της Γιαγκοντίνα 
- Marko Maljkovic, ∆ιευθυντής του Μαθητικού Κέντρου της Γιαγκοντίνα 
- Miodrag Jevremovic, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών της 
Γιαγκοντίνα 

Από την ελληνική πλευρά, µεταξύ άλλων, 
συµµετείχαν οι Βουλευτές Πιερίας κ.κ. 
Κώστας Κουκοδήµος, Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, ∆ηµήτρης 
Χριστογιάννης και η κα Άννα Μάνη – 
Παπαδηµητρίου, η Αντιπεριφερειάρχης 
Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, ο 
∆ήµαρχος Κατερίνης κ. Σάββας 
Χιονίδης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Πιερίας 
κ. Τάσος Τασιούλας, ο ∆ιευθυντής του 
Γ. Νοσοκοµείου Κατερίνης κ. Γιώργος 

Φαρµάκης, Περιφερειακοί Σύµβουλοι, Σύµβουλοι του ΕΒΕ Πιερίας, 
επιχειρηµατίες κ.α.. Ακόµη,  στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο κ. 
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Αλέξανδρος Πνευµατικός, ∆ήµαρχος Κορίνθου, η οποία είναι 
αδελφοποιηµένη πόλη µε την Γιαγκοντίνα, ο κ. Σάββας Μιχαηλίδης, 
∆ήµαρχος Νέστου, ο κ. Άγγελος Μανωλάκης, τέως Βουλευτής Κορινθίας 
και ο πρώην ∆ήµαρχος Κορίνθου κ. Θωµάς Θωµαϊδης.  

 

 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πιερίας 

«Η ανάπτυξη περνά µέσα από την επιχειρηµατικότητα και την 
εξωστρέφεια» 

Την εκδήλωση άνοιξε µε οµιλία του ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Πιερίας, 
ο οποίος αναφέρθηκε στη µακρά φιλία των δύο περιοχών, στις περαιτέρω 
προοπτικές για επιχειρηµατικές συνεργασίες, στις προσπάθειες που 
κατέβαλε το Επιµελητήριο για την άρση της βίζας για τους σέρβους 
τουρίστες αλλά και την Ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και τη στήριξη 
που λαµβάνει από την Ελλάδα. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου έκανε λόγο για 
ανάδειξη της Πιερίας και ως ορεινού  - χειµερινού τουριστικού προορισµού 
στους σέρβους και πρότεινε τη συµµετοχή σέρβικων επιχειρήσεων στην 
Εµποροβιοτεχνική έκθεση Πιερίας, που αποτελεί σηµαντικό εµπορικό 
θεσµό στην Κεντρική Μακεδονία τον Σεπτέµβριο.  

 

«Σήµερα, βρισκόµαστε εδώ στο 
Επιµελητήριο Πιερίας, τον πυρήνα της 
επιχειρηµατικότητας της περιοχής µας, 
γιατί γνωρίζουµε καλά ότι η ανάπτυξη 
περνά µέσα από την 
επιχειρηµατικότητα και την 
εξωστρέφεια», σηµείωσε ο κ. 
Χατζηχριστοδούλου και συνέχισε 
την οµιλία του τονίζοντας ότι«είναι 
µεγάλη η ικανοποίησή µας να 
βλέπουµε το τουριστικό ρεύµα από 
τη Σερβία προς την Ελλάδα, και 

ειδικότερα στην Πιερία, να γιγαντώνεται χρόνο µε το χρόνο. Σταθµός 
γι’ αυτή την ευνοϊκή εξέλιξη υπήρξε η 19η  ∆εκεµβρίου του 2009, όταν και 
τέθηκε σε εφαρµογή η απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων εισόδου 
(γνωστή ως βίζα) για τους Σέρβους τουρίστες που κατέχουν βιοµετρικά 
διαβατήρια. Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι για την κατάργηση της 
βίζας για τους Σέρβους, το Επιµελητήριο Πιερίας κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια πιέζοντας προς πάσα κατεύθυνση. Μάλιστα, όταν 
ανακοινώθηκε η άρση της βίζας, η διοίκηση του Επιµελητηρίου µας µαζί µε 
επιχειρηµατίες της περιοχής πραγµατοποιούσαν συνάντηση πρωτοκόλλου στο 
αδελφό Επιµελητήριο της Νις, όπου και τη χαιρετήσαµε µε ιδιαίτερη 
ικανοποίηση. Και επειδή τα νούµερα µιλάνε από µόνα τους, θα 
αναφέρω µόνον ότι ο αριθµός των Σέρβων τουριστών το 2011 και 
2012 εκτοξεύθηκε πάνω από τις 700.000 όταν το 2009 ήταν µόλις 
300.000». 

Αναφερόµενος στην οικονοµική κρίση, ο κ. Χατζηχριστοδούλου είπε: 
«παρά τις όποιες δυσχέρειες, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να 



 4

επενδύουν στη Σερβία και µάλιστα µε δυναµική παρουσία στη σερβική αγορά 
και κατ’ επέκταση στην οικονοµία της χώρας. Αυτό που θέλω να τονίσω από το 
βήµα αυτό είναι ότι η κρίση κρύβει ευκαιρίες και δυνατότητες. Σήµερα 
µάλιστα, µας δίνεται µιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να ανοίξουµε τους ορίζοντες 
µας και να αναγνωρίσουµε νέες δυνατότητες επιχειρηµατικών συνεργασιών. 
Ειδικότερα η Ελλάδα και η Σερβία µπορούν να γίνουν το εφαλτήριο 
για την αναπτυξιακή προοπτική της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Προς 
αυτή την κατεύθυνση, η προοπτική ένταξης της Σερβίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που η ελληνική πλευρά στηρίζει, θα ‘ρθει να 
ενισχύσει τους στόχους για µια ισχυρή Νοτιανατολική Ευρώπη. 
Επίσης, δράττω της ευκαιρίας να αναφερθώ στον άξονα 10, ενός 
υπερσύγχρονου οδικού άξονα, τεράστιας σηµασίας, που µε την ολοκλήρωσή 
του θα συνδέει τη ∆υτική µε την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οφείλω να σας 
ενηµερώσω ότι και για τα θέµατα του άξονα 10 έχει πρωτοστατήσει το 
Επιµελητήριό µας». 

Dragan Markovic Palma, Πρόεδρος του κόµµατος «Ενωµένη Σερβία» 

Μας συνδέουν αιώνες φιλίας 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος 
του κόµµατος «Ενωµένη Σερβία» που 
συµµετέχει στο κυβερνητικό σχήµα της 
Σερβίας και Πρόεδρος της τοπικής 
κυβέρνησης της Γιαγκοντίνα τονίζοντας 
τις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν εδώ και 
αιώνες µεταξύ των δύο λαών αλλά και την 
προτίµηση που δείχνουν οι σέρβοι 
τουρίστες προς την Ελλάδα και ειδικότερα 
την Πιερία. «Το 70% των σέρβων τουριστών 
έρχεται στην Ελλάδα µετατρέποντας τη 

φιλία µας σε οικονοµική συνεργασία προς όφελος των δύο περιοχών. Η 
παραλία Κατερίνης για µένα είναι το δεύτερο σπίτι µου. ∆εν είµαι απλά 
πολιτικός αλλά και επιχειρηµατίας εδώ και 33 χρόνια και ξέρω τι σηµαίνει 
οικονοµική κρίση. ∆εν θέλω να πω ότι είστε σε οικονοµική κρίση αλλά δεν είστε 
όπως πριν από 20 χρόνια. Στο παρελθόν κάνατε ότι µπορούσατε για να µας 
στηρίξετε και είµαστε εδώ για να σας ανταποδώσουµε το καλό», τόνισε ο κ. 
Dragan Markovic Palma, και συνέχισε: «εδώ και αιώνες έχουµε φιλικές 
σχέσεις και όχι ανταγωνισµό. Η κυβέρνηση της Σερβίας θα κάνει τα µέγιστα 
για να βοηθήσει την Ελλάδα ως προς τον τουρισµό. Από πλευράς µας θα 
κάνουµε το πρώτο βήµα για να ανοίξουµε ένα γραφείο στη Γιαγκοντίνα το 
οποίο θα ασχολείται µε τις επιχειρηµατικές σχέσεις Σερβίας – Ελλάδας».  

Στη συνέχεια ο κ. Markovic Palma έκανε συγκεκριµένες προτάσεις για 
περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας: «Θέλουµε να δώσουµε 4 
υποτροφίες σε νέους της περιοχής σας που επιθυµούν να σπουδάσουν στην 
Γιαγκοντίνα. Σας προσκαλώ ακόµη να µου δώσετε ένα ρεπορτάζ για την 
περιοχή σας το οποίο θα προβάλλεται δωρεάν για 5 χρόνια σε σερβικό 
τηλεοπτικό δίκτυο µε εµβέλεια στην Ευρώπη. Σας προσκαλώ, επίσης, να 
οργανώσετε µια αποστολή που θα συµπεριλαµβάνει και τους βουλευτές σας 
και να µας επισκεφθείτε ώστε να θέσουµε τη συνεργασία µας σε πιο ψηλό 



 5

επίπεδο. Ακόµη, θα θέλαµε να κάνετε µια λίστα µε τα προϊόντα που παράγει η 
περιοχή σας και να µας την αποστείλετε ώστε να ξεκινήσουν περαιτέρω 
εµπορικές συναλλαγές µεταξύ µας. Τέλος, διαθέτουµε στους επιχειρηµατίες 
σας 20 στρέµµατα γης στη βιοµηχανική ζώνη της Γιαγκοντίνα για να 
αναπτύξετε εκεί δραστηριότητα».  

Aleksandar Antic, Πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης Βελιγραδίου 

«Υπάρχουν πολλά αµοιβαία συναισθήµατα φιλίας µεταξύ Ελλάδας και 
Σερβίας. Υπάρχουν πολλοί τοµείς συνεργασίας και οφείλουµε να καταβάλουµε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανεβάσουµε τις εµπορικές επαφές µας σε νέο 
επίπεδο», τόνισε ο κ. Antic υπερτονίζοντας τα 5 σηµεία για τα οποία αξίζει 
κάποιος να επενδύσει στη Σερβία. Μεταξύ άλλων ο κ. Antic σηµείωσε το 
µορφωµένο εργατικό δυναµικό χαµηλού κόστους, τη δωρεάν παραχώρηση 
γης, την γεωπολιτική πλεονεκτική θέση της Σερβίας και τις σχέσεις της µε τη 
Ρωσία, το ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα, τα πλεονεκτήµατα που χορηγούνται 
στους ξένους επενδυτές καθώς και το την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. 

Dragan Zupanjevac, Πρέσβης της Σερβικής ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα 

«Είναι µια πολύ ευνοϊκή ηµέρα για τις δύο χώρες. Είναι σπάνια αυτή η φιλία 
δύο λαών στην Ευρώπη και έχουµε µεγάλη παράδοση. Είναι χρέος µας να 
κάνουµε ότι µπορούµε για να βελτιώσουµε ακόµη περισσότερο τις σχέσεις µας», 
τόνισε µεταξύ άλλων από το βήµα ο Σέρβος Πρέσβης στην Ελλάδα.  

∆ηλώσεις αιρετών της Πιερίας 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι Πιεριείς βουλευτές µε πρώτο τον κ. Γιώργο 
Κωνσταντόπουλο να δηλώνει ότι: «η Ελλάδα και η Σερβία είναι δύο κράτη 
που έρχονται από τα βάθη της ιστορίας µε δυνατούς µεταξύ τους δεσµούς. 
Σήµερα, παρά τους δύσκολους καιρούς διαθέτουν ισχυρά συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα και έχουν ισχυρή πολιτισµική παρουσία σ’ όλο τον κόσµο. 
Προσβλέπουν, δε, σε µια δυνατή Ευρώπη όπου τα δύο κράτη θα παίξουν 
βασικό ρόλο και θα συνεργαστούν. Το µεγάλο στοίχηµα είναι να δώσουµε τη 
σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εµείς είµαστε οι πυλώνες της 
σταθερότητας στην περιοχή».  

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτρης Χριστογιάννης 
τονίζοντας ότι: «η Ελλάδα έδωσε τον πολιτισµό σ’ όλον τον κόσµο και οφείλουν 
να τη σέβονται. Βρισκόµαστε σε µια δύσκολη οικονοµική κατάσταση που δεν 
τη δηµιούργησε ο ελληνικός λαός. Θέλουµε τη συµπαράσταση του σερβικού 
λαού όπως και εµείς τόσα χρόνια έµπρακτα αποδεικνύουµε ότι είµαστε δίπλα 
σας. ∆οκιµαζόµαστε οικονοµικά αλλά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός 
προχωρούν µε αποτελεσµατικά βήµατα και να είστε σίγουροι ότι θα τα 
καταφέρουµε. Στηρίζουµε την ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ όχι µόνο στα λόγια 
αλλά και στα έργα».  

Η βουλευτής Πιερίας κα Άννα Μάνη – Παπαδηµητρίου σηµείωσε: «η φιλία 
µεταξύ των δύο χωρών καταδεικνύεται από την ανάπτυξη διπλωµατικών 
σχέσεων από το 1868 και τη λειτουργία πρεσβειών από το 1880. Επίσης, από 
το 1995 λειτουργεί τµήµα ελληνικών σπουδών στο πανεπιστήµιο του 
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Βελιγραδίου. Υπάρχουν στενές επιχειρηµατικές σχέσεις σε τοµείς όπως οι 
µεταφορές, η παιδεία, ο τουρισµός. Θα ήθελα να τονίσω ότι φιλικό επενδυτικό 
περιβάλλον υπάρχει και στην Ελλάδα και ειδικότερα την Πιερία και εχέγγυα γι 
αυτό είναι η πολιτική σταθερότητα, η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, η 
γεωφυσική µας θέση. Σ’ αυτή τη λογική χαιρετίζω τις προτάσεις των δύο 
προέδρων και δεσµεύονται ότι θα συµβάλλω µε οποιαδήποτε τρόπο προς τη 
συνεργασία των δύο περιοχών». 

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, µεταξύ άλλων, 
δήλωσε: «χαιρετίζουµε την ενέργεια του Επιµελητηρίου Πιερίας στην εύστοχη 
αυτή εκδήλωση των δύο χωρών. Η ελληνοσερβική φιλία χρειάζεται τη στήριξη 
της αυτοδιοίκησης και των πολιτών των δύο χωρών. Τα δύο βασικά οικονοµικά  
στοιχεία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας είναι η αγροτική οικονοµία και ο 
τουρισµός. Οι δείκτες της τουριστικής κίνησης από την όµορη Σερβία είναι 
εκπληκτικοί. Μετά την άρση της βίζας για τους σέρβους τουρίστες, η επόµενη 
µεγάλη επιτυχία είναι η κύρωση του αγροτικού συµφώνου µεταξύ των δύο 
περιοχών το οποίο θα σηµατοδοτήσει την ανάπτυξη του τουρισµού γιατί η 
υπουργός τουρισµού πριν από κάποιους µήνες µίλησε για την αντιστοιχία του 
τουρισµού µε το αγροτικό προϊόν. Το 2013 είναι η χρονιά που τιµούµε τον 
Όλυµπο, τα 100 χρόνια από την πρώτη ανάβασή του, και ως χωρική 
αντιπεριφερειάρχης σας προσκαλούµε λίγες µέρες διακοπών στην ορεινή 
Πιερία για να γνωρίσετε ότι η Πιερία είναι ο πιο ευλογηµένος τόπος σ’ όλο τον 
ελλαδικό χώρο». 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε ανταλλαγή δώρων και αναµνηστικών 
πλακετών.  

 


