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1. Δπηρεηξεκαηηθφ Πεξηβάιινλ 

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλάιπζε SWOT, ζηελ νπνία απαξηζκνχληαη ρξήζηκα 

ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά ηεο εξβίαο, πνπ ζεσξνχκε φηη ζα δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε 

ηεθκεξησκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ: 

Γπλαηά εκεία (Strengths) Αδχλαηα εκεία (Weaknesses) 

- Δπξσπατθή πξννπηηθή 

- Γεσγξαθηθή εγγχηεηα  

- Ηζηνξηθνί θηιηθνί δεζκνί 

- Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εμεηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

- Υακειή θνξνινγία επί ησλ θεξδψλ 

- Υακειφ επίπεδν κηζζψλ 

- ηήξημε απφ Γηεζλείο Υξεκαηνπηζησηηθνχο 

Οξγαληζκνχο 

- Γηκεξείο πκθσλίεο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ 

κε Δπξσπατθή Έλσζε, Ρσζία-Καδαρζηάλ-

Λεπθνξσζία, Σνπξθία θαη Υψξεο Κεληξν-

Δπξσπατθήο πκθσλίαο Διεχζεξνπ 

Δκπνξίνπ 

- πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (αλ θαη κάιινλ 

ρακειφο) 

- Ζ εζληθή νηθνλνκία δηέξρεηαη θξίζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία δηεηία 

- Οη εμαγσγηθνί θιάδνη είλαη ζπγρξφλσο 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζε εμσηεξηθά ζνθ, 

φπσο θάλεθε απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε 

- Υακειφ επίπεδν αλεηδίθεπηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ 

Δπθαηξίεο (Opportunities) Απεηιέο (Threats) 

- Γελ έρνπλ ηδησηηθνπνηεζεί αθφκε αξθεηέο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

- Ζ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ απνηειεί 

ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο 

- Δθηηκήζεηο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

πξνβιέπνπλ αλάπηπμε ηνπ Α.Δ.Π., κεηά ην 

2017 

- Δμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζνβαξέο 

αλάγθεο σο πξνο ηηο ππνδνκέο (κεηαθνξέο, 

ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο) 

 

- πρλέο κεηαβνιέο ζηε λνκνζεζία θαη 

ζπγρξφλσο απνπζία δηεπθξηληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ 

- Αζαθέο θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο γεο 

- Με πιήξσο απειεπζεξσκέλε αγνξά, 

ηνκείο ηεο νπνίαο εμαθνινπζνχλ λα 

δηαηεξνχλ νξηζκέλα κνλνπσιηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

- Αδπλακία νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο 

ελαξκνληζκέλεο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην 

λνκνζεζίαο 

- Αλακελφκελε πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο ησλ έξβσλ πνιηηψλ, ιφγσ 

πξνγξακκαηηδφκελεο πινπνίεζεο 

αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ 
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Σα βαζηθά θίλεηξα επηρεηξεκαηηθήο θαη επελδπηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε 

εξβία (ειεχζεξε πξφζβαζε ζε μέλεο αγνξέο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, γεσγξαθηθή 

ζέζε, ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ρξεκαην-νηθνλνκηθά θίλεηξα), παξνπζηάδνληαη, 

επίζεο, (ζηελ αγγιηθή γιψζζα) ζε εηδηθή ελφηεηα ηνπ ηζηνηφπνπ ηεο ζεξβηθήο 

Τπεξεζίαο Αλάπηπμεο, Serbia Development Agency, http://ras.gov.rs/  

2.  πκθσλίεο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο εξβία γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εμαγσγψλ ηεο είλαη 

νη πκθσλίεο Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ, πνπ έρεη ζπλάςεη κε κία ζεηξά ρσξψλ. Οη 

πκθσλίεο απηέο παξέρνπλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε κεγάιεο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ην 51% ηεο αμίαο ηνπ 

εμαγφκελνπ πξντφληνο έρεη παξαρζεί ζηε εξβία, ή, ρξεζηκνπνηψληαο ζεξβηθέο 

πξψηεο χιεο. 

Βαζηθφηεξε εθ ησλ σο άλσ πκθσληψλ είλαη ε πκθσλία ηαζεξνπνίεζεο θαη 

χλδεζεο () ΔΔ-εξβίαο βάζεη ηεο νπνίαο, απφ ηελ 01/01/2014, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζεξβηθψλ πξντφλησλ εμάγεηαη ρσξίο ηελ επηβνιή 

δαζκψλ ζηα θ-κ ηεο ΔΔ. Πξνθαλψο, κεηά ηελ έληαμε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ, ζα 

είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε εμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεξβηθψλ πξντφλησλ ζηηο 

επξσπατθέο ρψξεο. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή, εηδηθφηεξα ππφ ην πξίζκα ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ θαη ηεο 

δηακάρεο κεηαμχ Ρσζίαο-ΔΔ, είλαη ε πκθσλία Διεχζεξνπ Δκπνξίνπ εξβίαο-

Ρσζίαο/Λεπθνξσζίαο/Καδαρζηάλ, ε νπνία επίζεο πξνβιέπεη ηελ ειεχζεξε 

εμαγσγή ζεξβηθψλ πξντφλησλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρψξεο. Σνλίδεηαη βέβαηα φηη 

ν θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο ελ ιφγσ 

πκθσλίαο είλαη κελ αξθεηά εθηελήο, ελ ηνχηνηο δελ πεξηιακβάλεη φια ηα 

πξντφληα πνπ θαιχπηεη ε  ΔΔ-εξβίαο. 

Αληίζηνηρε πκθσλία έρεη ππνγξαθεί κεηαμχ εξβίαο θαη Σνπξθίαο. Ζ ελ ιφγσ 

πκθσλία θαιχπηεη κηα ζεηξά βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη κάιηζηα, έρεη 

ραξαθηεξηζζεί δηαθξηηηθά επκελήο θαη πξνζνδνθφξα, πξνο φθεινο ηεο εξβίαο,. 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
https://agora.mfa.gr/
http://ras.gov.rs/


ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Strahinjica Bana 76, 11000, BEOGRAD 

Τηλ.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77, Fax: +381 11 324-92-15 

e-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr  

https://agora.mfa.gr  

Σέινο, ε εξβία είλαη κέινο ηεο Κεληξν-Δπξσπατθήο πκθσλίαο Διεχζεξνπ 

Δκπνξίνπ (CEFTA), ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη νη: Αιβαλία, Βνζλία-

Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχλην, Μνιδαβία θαη. ΠΓΓΜ. Ζ ζπκθσλία πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα ειεχζεξεο αληαιιαγήο πξντφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή εμεηδηθεπκέλε ζπκθσλία 

ηνπιάρηζηνλ δχν θξαηψλ. 

εκεηψλνπκε φηη, παξφιεο ηηο παληαρφζελ δεδεισκέλεο θαιέο πξνζέζεηο, νη σο 

άλσ πκθσλίεο δε θαίλεηαη λα έρνπλ επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, 

εθηφο ίζσο απφ ηε  ΔΔ-εξβίαο θαη ηε πκθσλία εξβίαο-Ρσζίαο, νη νπνίεο 

έρνπλ ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ ελίζρπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Δηδηθφηεξα ε ηειεπηαία 

θαίλεηαη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, κεηά ηελ εθδήισζε ηεο νπθξαληθήο 

θξίζεο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη αληηκέηξσλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ 

ΔΔ θαη Ρσζίαο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ πσο, φζν ε εξβία ζεκεηψλεη βήκαηα 

πξνφδνπ πξνο ηελ ηειηθή έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ, ζα αλαγθαζηεί λα αλαζεσξήζεη 

θαη, ζε ηειηθφ ζηάδην, λα θαηαγγείιεη ηηο πξναλαθεξζείζεο πκθσλίεο, δεδνκέλνπ 

φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδνπλ φια 

ηα θ-κ. 

3. Γηαδηθαζίεο έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

3.1. Βαζηθέο εηαηξηθέο κνξθέο 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο εηαηξεηψλ, βάζεη ηεο ζεξβηθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη 

αθφινπζεο: 

3.1.1. Αλψλπκνο Δηαηξεία (Α.Δ.) (Akcionarsko Društvo - a.d.)  

Ζ Α.Δ. δχλαηαη λα είλαη αλνηρηνχ ή θιεηζηνχ ηχπνπ, αλάινγα κε ην εάλ είλαη 

εγγεγξακκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ή φρη. Ζ Α.Δ. θιεηζηνχ ηχπνπ κπνξεί 

λα έρεη έσο εθαηφ (100) κεηφρνπο θαη ηδξχεηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα λνκηθά 
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ή/θαη θπζηθά πξφζσπα. Δλ γέλεη, ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζε 

κίαο Α.Δ. είλαη € 10.000, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο, αλ πξφθεηηαη γηα 

Α.Δ. θιεηζηνχ ηχπνπ, θαη € 25.000, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο, αλ 

πξφθεηηαη γηα Α.Δ. αλνηρηνχ ηχπνπ. Ζ νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ € 5, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο. Ζ 

ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ εθθξάδεηαη απαξαηηήησο ζε ρξήκα θαη φρη ζε 

πξνζθνξά εξγαζίαο ή παξνρή ππεξεζηψλ. Μηα Α.Δ. αλνηρηνχ ηχπνπ πξέπεη 

λα δηαζέηεη Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ελψ κηα Α.Δ. θιεηζηνχ ηχπνπ δχλαηαη λα 

δηαζέηεη είηε Γηεπζπληή, είηε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. εκεηψλεηαη φηη, γηα Α.Δ. 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη εηαηξείεο ρξνλνκίζζσζεο) ηζρχνπλ εηδηθέο, απζηεξφηεξεο 

ξπζκίζεηο, φζνλ αθνξά ζην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπο. 

3.1.2. Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) (Društvo sa 

Ograničenom Odgovornošću - d.o.o.) 

Ζ Δ.Π.Δ. κπνξεί λα έρεη έσο πελήληα (50) κεηφρνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη 

λνκηθά ή/θαη θπζηθά πξφζσπα. Σν ειάρηζην θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηεο 

αλέξρεηαη ζε € 500, εθπεθξαζκέλα ζε δελάξηα εξβίαο. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ 

κεηφρσλ εθθξάδεηαη ζε ρξήκαηα ή ζε είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

πξνζθνξάο εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ηνχηεο έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο Δ.Π.Δ. Οη κεηνρέο αληαιιάζζνληαη 

ειεχζεξα κεηαμχ ησλ κεηφρσλ, ελψ ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο κεηνρψλ ζε 

ηξίηα πξφζσπα, ηφζν νη ππφινηπνη κέηνρνη, φζν θαη ε ίδηα ε Δ.Π.Δ. έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα.  

3.1.3. Πεξηνξηζκέλνο πλεηαηξηζκφο (Komanditno Društvo - k.d.)  

Ηδξχεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα. Γελ θαζνξίδεηαη ειάρηζην 

απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Ηδξχεηαη γηα ηε δηελέξγεηα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην πιαίζην κηαο ακνηβαίαο επηρείξεζεο. Ο 

Γεληθφο πλεηαίξνο είλαη εμ νινθιήξνπ θαη απεξηφξηζηα ππεχζπλνο γηα ηηο 
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ππνρξεψζεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ελψ ν Πεξηνξηζκέλνο πλεηαίξνο είλαη 

ππεχζπλνο κφλν έσο ην χςνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ. 

3.1.4. Γεληθφο πλεηαηξηζκφο (Ortačko Društvo - o.d.) 

Ηδξχεηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα. Γελ θαζνξίδεηαη ειάρηζην 

απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Οη πλεηαίξνη κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζε ρξήκα ή είδνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξνζθνξάο 

εξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν πνπ ηνχηεο 

ιακβάλνπλ ρψξα. Όινη νη πλεηαίξνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Γεληθνχ πλεηαηξηζκνχ, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. 

3.1.5. Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε αιινδαπή κεηξηθή εηαηξεία αλαιακβάλεη φιεο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ 

Αληηπξνζσπείαο. Ζ εγγξαθή ηνπ Γξαθείνπ Αληηπξνζσπείαο ζην ζρεηηθφ 

Μεηξψν ηεο Τπεξεζίαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Μεηξψσλ ηεο εξβίαο είλαη 

ππνρξεσηηθή. Σν Γξαθείν Αληηπξνζσπείαο δελ ζεσξείηαη λνκηθφ πξφζσπν, 

ελψ δχλαηαη λα έρεη δχν ή πεξηζζφηεξα ππνθαηαζηήκαηα ζηε εξβία. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα αζθεί έλα Γξαθείν 

Αληηπξνζσπείαο είλαη: 

o Έξεπλα αγνξάο θαη δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθψλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ εηζαγσγήο ή/θαη εμαγσγήο 

μέλσλ ή ζεξβηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

o Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαη δηελέξγεηα εηζαγσγψλ, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

πξνψζεζε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ζεξβηθήο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο. 

o Δθηέιεζε ζπκβάζεσλ καθξνρξφληαο ζπκπαξαγσγήο ή εκπνξηθήο θαη 

ηερληθήο ζπλεξγαζίαο. 

o Έξεπλα ηεο ρξεκαην-νηθνλνκηθήο/ηξαπεδηθήο αγνξάο. 

o Δγθαζίδξπζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε εγρψξηεο αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. 
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o Γηελέξγεηα εξγαζηψλ πξαθηνξείνπ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

Δπηρείξεζε πνπ δελ έρεη έδξα ηε εξβία κπνξεί λα αλνίμεη εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ, σο non-resident λνκηθφ πξφζσπν, ππφ νξηζκέλεο απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο θαη κφλν γηα ζπλαιιαγέο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Γηα ηελ παξνρή 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, ζεσξείηαη ζθφπηκε ε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηηο 

Σξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηειηθή απφθαζε ιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

αξκφδηα ζηειέρε ηνπο, βάζεη παξαζηαηηθψλ θαη άιισλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζα 

δεηεζνχλ. 

3.1.6. Γηαδηθαζίεο χζηαζεο Δηαηξείαο 

Καησηέξσ παξαηίζεηαη ζχλνςε ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ίδξπζε 

επηρείξεζεο κε ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή, δειαδή κε ηε κνξθή ηεο Δηαηξείαο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu - d.o.o.), κε 

κεδεληθφ αξρηθφ θεθάιαην. 

*Δλδεηθηηθή ηζνηηκία: 1 Eπξψ (€) ≈ 123 εξβηθά δελάξηα (RSD) 

Α/Α Γηαδηθαζία 
Υξφλνο πνπ 

απαηηείηαη 
Κφζηνο* 

1 

Δπηθχξσζε Δηαηξηθνχ πκθσλεηηθνχ ζην Γηθαζηήξην 

ή ην Γήκν 

Οη ηδξπηέο πξέπεη λα επηθπξψζνπλ ηξία (3) αληίηππα ηνπ 

πκθσλεηηθνχ θαη λα παξαδψζνπλ, κεηαμχ άιισλ, έλα εμ 

απηψλ ζηελ Τπεξεζία Δπηρεηξεκαηηθψλ Μεηξψσλ εξβίαο 

(APR). 

 

Σπρφλ χκβαζε Μαθξνρξφληαο Μίζζσζεο πξέπεη λα 

θαηαηίζεηαη ζηε Φνξνινγηθή Αξρή. 

 

Σα ζρεηηθά πξνβιεπφκελα ηέιε, βάζε ηεο αμίαο ηεο 

χκβαζεο είλαη: 

 <10.000 δελάξηα εξβίαο (RSD): 980 RSD 

 10.000-100.000 RSD: 980 RSD + 1% ηεο αμίαο ηεο 

χκβαζεο 

 100.000-1.000.000 RSD: 2.900 RSD + 0,5% ηεο αμίαο 

1 εκέξα 

Σν θφζηνο 

επηθχξσζεο 

εμαξηάηαη απφ 

ην χςνο ηνπ 

βαζηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη 

ηελ αμία ηεο 

χκβαζεο 

Μαθξνρξφληαο 

Μίζζσζεο. 
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ηεο χκβαζεο 

 1.000.000 RSD: 12.600 RSD + 0,25% ηεο αμίαο ηεο 

χκβαζεο 

 

Σα ηέιε δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλνπλ ηα 39.000 RSD. 

 

Δπίζεο, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ θαη ηα αθφινπζα ηέιε: 

 Αίηεζε επηθχξσζεο εγγξάθνπ: 70 RSD 

 Δπηθχξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ: 160 RSD 

 Δπηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζε 

εμνπζηνδφηεζε: 490 RSD. 

  

2 

Άλνηγκα ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη θαηαβνιή ηειψλ 

θαηαρψξεζεο 

Σα ηέιε θαηαρψξεζεο πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ κέζσ 

Σξαπέδεο. ρεηηθφ παξαζηαηηθφ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ 

APR. Σα ηέιε δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

 

 4.900 RSD, σο δηνηθεηηθφ ηέινο ίδξπζεο Δ.Π.Δ. 

 1.000 RSD, σο ηέινο θαηαρψξεζεο θαη έθδνζεο ηεο 

ζρεηηθήο πξάμεο. 

 

Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεη ειάρηζην εηαηξηθφ 

θεθάιαην ην νπνίν λα έρεη θαηαβιεζεί πξηλ ηελ 

θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ APR. 

 

ε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη ζην Δηαηξηθφ 

πκθσλεηηθφ, ζα πξέπεη λα αλνηρζεί πξνζσξηλφο 

ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο. ε νηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, 

κφιηο ε επηρείξεζε θαηαρσξεζεί ζηελ APR, ην θεθάιαην 

θαηαηίζεηαη ζηνλ θαλνληθφ ηεο ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. 

 

Γηα ην άλνηγκα πξνζσξηλνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

απαηηείηαη έλα επηθπξσκέλν αληίηππν ηεο ηδξπηηθήο πξάμεο 

ηεο εηαηξείαο (απφθαζε ή χκβαζε) θαη κία ζρεηηθή αίηεζε 

πξνο ηελ Σξάπεδα. 

 

Γηα ην άλνηγκα θαλνληθνχ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, 

απαηηνχληαη ηα εμήο παξαζηαηηθά: 

 Αίηεζε (πξσηφηππε) 

1 εκέξα 

5.900 RSD 

(4.900 RSD + 

1.000 RSD) 
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 Κάξηα ππνδεηγκάησλ ππνγξαθψλ (πξσηφηππε) 

 χκβαζε αλνίγκαηνο θαη ζπληήξεζεο ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ RSD/μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 

(πξσηφηππε) 

 Απφθνκκα θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ APR, 

φρη παιαηφηεξν απφ ηξεηο κήλεο (πξσηφηππν ή 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν) 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΑΦΜ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 

Φνξνινγηθή Αξρή (πξσηφηππν) 

 Δπηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ αηφκσλ 

πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα δηαρεηξίδνληαη ην 

ινγαξηαζκφ (πξσηφηππα ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν) 

 Γηαβαηήξην ή Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ησλ 

αηφκσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα δηαρεηξίδνληαη 

ην ινγαξηαζκφ (αληίγξαθν). 

3 

Αίηεζε θαη ιήςε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαρψξεζεο, ΑΦΜ, 

Πηζηνπνηεηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ θαη Τγεηνλνκηθψλ 

Δηζθνξψλ, επηθχξσζε ππνγξαθψλ γηα ην άλνηγκα 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε APR, παξάιιεια κε 

ηε ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ Καηαρψξεζεο ρνξεγεί ζηελ 

επηρείξεζε θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ ΑΦΜ (εθδίδεηαη απφ ηε 

Φνξνινγηθή Αξρή). 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο 

ζπλζήθεο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ APR 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα απεπζπλζεί ζηε Φνξνινγηθή Αξρή γηα 

λα ιάβεη ΑΦΜ. 

 

Μφιηο ε APR εγθξίλεη ηελ αίηεζε θαηαρψξεζεο ηεο 

επηρείξεζεο: 

 απνζηέιιεη ζην αληίζηνηρν πληαμηνδνηηθφ Σακείν 

αίηεζε αζθάιηζεο, εθ κέξνπο ησλ ηδξπηψλ, εάλ ηνχηνη 

δελ ζα απαζρνιεζνχλ ζηελ επηρείξεζε, θαζψο 

επίζεο θαη αίηεζε θαηαρψξεζεο ηεο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 πξνσζεί ζην Σακείν Τγεηνλνκηθήο Αζθάιηζεο ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εγγξαθή ησλ δηθαηνχρσλ. 

Δάλ δελ ηθαλνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο, ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ APR θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, λα απεπζπλζεί ζην Σακείν Τγεηνλνκηθήο 

3 εκέξεο Αηειψο 
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Αζθάιηζεο γηα λα θαηαρσξεζεί θαη εθεί, σο 

δηθαηνχρνο. 

 

Γηα ηελ θαηαρψξεζε επηρείξεζεο ζηελ APR απαηηνχληαη ηα 

εμήο παξαζηαηηθά: 

 Αίηεζε (δηαηίζεηαη αηειψο, κέζσ ηνπ επίζεκνπ 

ηζηνηφπνπ ηεο APR, www.apr.gov.rs)  

 Δηαηξηθφ πκθσλεηηθφ, κε επηθπξσκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ησλ ηδξπηψλ (κεηφρσλ) 

 Απνδεηθηηθφ ηαπηφηεηαο ησλ ηδξπηψλ (εάλ πξφθεηηαη 

γηα θπζηθά πξφζσπα, αληίγξαθν Γειηίνπ ηαπηφηεηαο 

ή Γηαβαηεξίνπ θαη εάλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, 

πξσηφηππν απφθνκκα ηεο APR) 

 Απφθαζε Γηνξηζκνχ Δθπξνζψπσλ (εάλ δελ 

δηεπθξηλίδνληαη ζην πκθσλεηηθφ) 

 Δπηθπξσκέλεο ππνγξαθέο ησλ Δθπξνζψπσλ (ην 

ζρεηηθφ Έληππν δηαηίζεηαη αηειψο κέζσ ηνπ 

ηζηνηφπνπ ηεο APR) 

 Σξαπεδηθή βεβαίσζε πεξί θαηαβνιήο ηεο ρξεκαηηθήο 

ζπλεηζθνξάο ή/θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο 

ζπλεηζθνξάο ζε είδνο, εάλ ηνχηεο πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ πξηλ ηελ θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Παξαζηαηηθφ πιεξσκήο ηνπ ηέινπο εγγξαθήο 

 Δμνπζηνδφηεζε (εάλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ 

δηθεγφξν) 

 

Σπρφλ έγγξαθα ζε μέλε γιψζζα, ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηε ζεξβηθή. 

 

Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε APR νθείιεη λα εθδψζεη 

ηε ζρεηηθή απφθαζε θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο, εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

Ζ θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ επίζεκν 

ηζηφηνπν ηεο APR. 

4 

θξαγίδα 

Παξφιν πνπ, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, δελ απαηηείηαη ε ρξήζε 

ζθξαγίδαο, ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ ηεο εξβίαο ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο εξγαζίεο. 

Δπίζεο, παξά ην θελφ ηνπ Νφκνπ (ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ζθξαγίδαο), νξηζκέλεο Αξρέο εμαθνινπζνχλ λα απαηηνχλ 

ηελ παξνπζία ζθξαγίδαο ζε επηζηνιέο/έγγξαθα ησλ 

1 εκέξα 
1.660-2.800 

RSD 
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επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ δεκηνπξγία ζθξαγίδαο απαηηεί 1-2 εκέξεο θαη θνζηίδεη 

1.500-4.000 RSD, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιέμεσλ, ην 

ζρεδηαζκφ θ.α. 

5 

Καηαρψξεζε ζηελ ηνπηθή Φνξνινγηθή Αξρή 

Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ APR, 

απαηηείηαη ε θαηαρψξεζή ηεο θαη ζηελ αληίζηνηρε 

Οξγαλσηηθή Μνλάδα ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο ηεο έδξαο 

ηεο. 

 

Απαηηείηαη ε ππνβνιή αληηγξάθσλ ησλ εμήο παξαζηαηηθψλ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

APR. 

 Πηζηνπνηεηηθφ ΑΦΜ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 

Φνξνινγηθή Αξρή. 

 χκβαζε αλνίγκαηνο θαη δηαηήξεζεο ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ 

 Κάξηα ππνδεηγκάησλ ππνγξαθψλ. 

 Δπηθπξσκέλεο ππνγξαθέο ησλ εθπξνζψπσλ. 

 χκβαζε κε ινγηζηηθή επηρείξεζε. 

 χκβαζε Μαθξνρξφληαο Μίζζσζεο. 

 χκβαζε Δξγαζίαο κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ή ηνλ 

Ηδξπηή. 

 Καηάζηαζε εξγαδνκέλσλ. 

 Καηάζηαζε εηαηξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Καηάζηαζε θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο, 

θαζψο θαη απνζεθψλ. 

 Αίηεζε θαηαρψξεζεο ζηνπο θαηαιφγνπο ΦΠΑ (ην 

ζρεηηθφ Έληππν δηαηίζεηαη αηειψο, κέζσ ηνπ 

επίζεκνπ ηζηνηφπνπ ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο, 

www.poreskauprava.gov.rs). χκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαρσξεζεί 

ζηνπο θαηαιφγνπο ΦΠΑ,, εάλ εθηηκάηαη φηη ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο ζα ππεξβεί ηα 8.000.000 RSD 

 Αίηεζε θαζνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο (δηαηίζεηαη 

αηειψο, κέζσ ηνπ επίζεκνπ ηζηνηφπνπ ηεο 

Φνξνινγηθήο Αξρήο). 

 

Σα σο άλσ παξαζηαηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε 

Φνξνινγηθή Αξρή, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε 

5 εκέξεο αηειψο 
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ηεο επηρείξεζεο ζηελ APR. 

 

6 

Καηαρψξεζε ησλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο ζηνλ 

Οξγαληζκφ/Σακείν Απαζρφιεζεο 

Σν ζρεηηθφ Έληππν (Μ) δηαηίζεηαη αηειψο, κέζσ ηνπ 

ηζηνηφπνπ www.pio.rs θαη ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηά γηα 

θάζε εξγαδφκελν. 

 

Απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ θάησζη παξαζηαηηθψλ ζην 

Σακείν Τγεηνλνκηθήο Αζθάιηζεο θαη ζην Σακείν 

πληαμηνδνηηθήο Αζθάιηζεο: 

 Έληππν Μ 

 χκβαζε Δξγαζίαο 

 Βηβιηάξην Δξγαζίαο 

 Σαπηφηεηα 

 Παιαηφ Βηβιηάξην Τγείαο (εάλ ππάξρεη). 

 

Δπίζεο, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα ππνβάιεη ζην Δζληθφ 

Γξαθείν Απαζρφιεζεο, αίηεζε πιήξσζεο θελήο ζέζεο. 

1 εκέξα αηειψο 

ΠΖΓΖ: “Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency – Economy Profile 2015: Serbia”, Όμιλος 

Παγκόσμιας Τράπεζας 

ηνλ ηζηφηνπν ηεο Τπεξεζίαο Πξνζέιθπζεο Δπελδχζεσλ θαη Πξνψζεζεο 

Δμαγσγψλ ηεο εξβίαο  θαη, εηδηθφηεξα, ζηνλ ππεξζχλδεζκν http://ras.gov.rs/, 

γίλεηαη, επίζεο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, ζηελ αγγιηθή, ησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηε εξβία γηα έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

4. Φνξνινγηθφ Καζεζηψο 

4.1. Φφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ  

Τπνινγίδεηαη κε εληαίν ζπληειεζηή 15%. Ννκηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζηε εξβία θνξνινγνχληαη κφλν γηα ηα θέξδε ηνπο, ζηε ρψξα. 

Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ηα θέξδε, φπσο ηνχηα απνηππψλνληαη ινγηζηηθά ζηα 

βηβιία θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, ηε ινγηζηηθή λνκνζεζία θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί Φνξνιφγεζεο Δηαηξηθψλ Κεξδψλ. 
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ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ επί ησλ θεξδψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ιακβάλνληαη 

ππ’ φςηλ θαη ηα θεθαιαηαθά θέξδε. Χο θεθαιαηαθά θέξδε λννχληαη εθείλα πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ πψιεζε ή κεηαβίβαζε αθηλήησλ, δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο, θαζψο θαη εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, κεηνρψλ, αζθαιίζεσλ θαη νξηζκέλσλ 

νκνιφγσλ. 

ε πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε ρψξα, 

παξαθξαηείηαη θφξνο ηεο ηάμεο ηνπ 20% γηα δηάθνξεο κνξθέο εηζνδήκαηνο, 

φπσο κεξίζκαηα, κεηνρηθά θέξδε, πλεπκαηηθή δεκηνπξγία, θεθαιαηαθά θέξδε, 

πιεξσκέο κίζζσζεο γηα αθίλεηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θιπ. 

4.2. Φφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ  πξνζψπσλ  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ επηβάιιεηαη ζην εηζφδεκα πνπ 

παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Παξφιν πνπ ην 

θνξνινγνχκελν πξφζσπν είλαη ν εξγαδφκελνο, ν εξγνδφηεο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ην αθαζάξηζην πνζφ ησλ απνδνρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Ο ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ εηζνδήκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε νη εμήο ζπληειεζηέο: 

 12%, κεζνζηαζκηθά γηα εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη γηα ηνπο 

κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο. Χο κφληκνο θάηνηθνο λνείηαη ην θπζηθφ εθείλν 

πξφζσπν ην νπνίν, είηε έρεη θαηνηθία ή επηρεηξεκαηηθή έδξα θαη πξνζσπηθά 

ζπκθέξνληα ζηε εξβία, είηε δηακέλεη ζηε ρψξα θαη’ ειάρηζηνλ 183 κέξεο, 

εηεζίσο. Οη κφληκνη θάηνηθνη θαηαβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο (εληφο θαη εθηφο 

εξβίαο), ελψ νη κε κφληκνη θάηνηθνη θαηαβάιινπλ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ην 

ηκήκα εθείλν ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο πνπ απνθηήζεθε ζηε ρψξα. 

 12%, γηα εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 20%, γηα εηζφδεκα απφ δηθαηψκαηα, ελνίθηα θιπ. 
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 10%, γηα εηζνδήκαηα απφ θεθάιαην. 

 15% γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, κε κφληκνπο θαηνίθνπο. 

Τπφρξενη θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο είλαη φινη φζνη ιακβάλνπλ απνδνρέο 

ππεξηξηπιάζηεο ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ κε κφληκσλ θαηνίθσλ, ην φξην απηφ δηακνξθψλεηαη ζην 

πεληαπιάζην ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ. 

Γηα ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ηξηπιάζηνπ θαη ηνπ 

νθηαπιάζηνπ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ, εθαξκφδεηαη 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 12% ελψ, ζε πεξίπησζε πνπ ην εηήζην εηζφδεκα ελφο 

θνξνινγνχκελνπ είλαη ππεξνθηαπιάζην ηνπ κέζνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

έξβσλ πνιηηψλ, εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 15%. 

Σέινο, ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα κεηψλεηαη θαηά 15% ηνπ κέζνπ εηήζηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ έξβσλ πνιηηψλ, γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. Ζ ζπλνιηθή 

θνξνειάθξπλζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο. 

4.3. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  

Ο γεληθφο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. πνπ εθαξκφδεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

ζηε εξβία αλέξρεηαη ζε 20%. Δμαηξνχληαη κία ζεηξά πξντφλησλ (ςσκί, θξνχηα, 

ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, θάξκαθα, εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, εθπαηδεπηηθά βηβιία 

θαη βνεζήκαηα θιπ.) θαη ππεξεζηψλ (χδξεπζε, απνρέηεπζε, ειεθηξνδφηεζε, 

ζέξκαλζε), ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. 10%. 

Ο ζπληειεζηήο ΦΠΑ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα ηξφθηκα είλαη 10% θαη’ εμαίξεζε 

απφ ηνλ γεληθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή (20%). Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο – διδ 

10% - ηζρχεη γηα ηα εμήο ηξφθηκα :  

 Φσκί 

 Πξντφληα αξηνπνηίαο 

 Γάια 
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 Πξντφληα γάιαθηνο 

 Αιεχξη 

 Εάραξε 

 Μαγεηξηθφ ιάδη (απφ ειηνηξφπην, θαιακπφθη, ζφγηα, ειηά, βξψζηκν δσηθφ 

γξάζν δσηθήο θαη θπηηθήο πξνέιεπζεο θαη ην κέιη) 

 Φξέζθα, θαηεςπγκέλα θαη παγσκέλα θξνχηα 

 Φξέζθα, θαηεςπγκέλα θαη παγσκέλα ιαραληθά 

 Κξέαο 

 Δληφζζηα 

 άξθα ςαξηψλ 

 Απγά 

 Γεκεηξηαθά 

 Ζιηνηξφπην 

 φγηα 

 Εαραξφηεπηιν 

 Διαηνθξάκβε 

 

Ο Φ.Π.Α. θαηαβάιιεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, 

φπσο επίζεο θαη θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Ζ θνξνινγεηέα βάζε είλαη ε ηηκή ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, έκκεζσλ θφξσλ, 

κεηαθνξηθνχ , αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ θφζηνπο θιπ.. 

 

Ο Φ.Π.Α. θαηαβάιιεηαη θάζε: 

 Ζκεξνινγηαθφ κήλα, εάλ ν θχθινο εξγαζηψλ, ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα 

(12) κήλεο ππεξβαίλεη ηα 20 εθ. δελάξηα (~€ 185.000), ή εάλ πξνβιέπεηαη φηη, 

ηνπο επφκελνπο δψδεθα (12) κήλεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ζα ππεξβεί ηα 20 εθ. 

δελάξηα (~€ 185.000). 

 Σξίκελν, εάλ ν θχθινο εξγαζηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 20 εθ. δελαξίσλ (~€ 

18.500-185.000). 
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4.4. Φφξνο επί ησλ κεξηζκάησλ 

Δάλ ηα κεξίζκαηα θαηαβάιινληαη ζε κε κνλίκνπο θαηνίθνπο, ν θφξνο αλέξρεηαη 

ζε 20%, εθηφο εάλ ππάξρεη πκθσλία πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

4.5. Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

Χο αθίλεηε πεξηνπζία λνείηαη θάζε νηθηζηηθφ ή εκπνξηθφ θηήξην, γξαθείν, γθαξάδ 

ή ρψξνο αλαςπρήο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο εμαξηάηαη 

απφ ην εάλ ν θνξνινγνχκελνο δηαηεξεί ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή φρη. 

Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δηαηεξνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη 0,40%. 

Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ δηαηεξνχλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ν 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο είλαη πξννδεπηηθφο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ηνπ 

αθηλήηνπ. 

Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηαβάιιεηαη φηαλ έλα άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο νίθεζεο, ηεο αμηνπνίεζεο, ηεο καθξνρξφληαο 

κίζζσζεο ή ηεο εθκεηάιιεπζεο ελφο αθηλήηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν 

ηνπ 1 έηνπο , ή εάλ έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ελφο αζηηθνχ, δεκφζηνπ ή άιινπ 

θξαηηθνχ θηήκαηνο κεγέζνπο άλσ ησλ 4 ζηξεκκάησλ. 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο έρεη σο 

εμήο: 

 5%, γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ ή άιιεο θνξνινγεηέαο 

πεξηνπζίαο, 

 2,5%, γηα ηε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ επί γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, 

θαζψο επίζεο θαη επί κεηαρεηξηζκέλσλ νρεκάησλ. 
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5. Λνηπή Ννκνζεζία Δπηρεηξεκαηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο 

5.1. Σφθνη Τπεξεκεξίαο 

Σν Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο πηνζέηεζε λέν Νφκν πεξί Σφθσλ Τπεξεκεξίαο, ν 

νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηεο 25.12.2012 θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ 

επηηνθίνπ πνπ θαιείηαη λα θαηαβάιεη ν νθεηιέηεο, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

εμππεξέηεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο θαζνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε, σο εμήο: 

i. Γηα νθεηιέο ζε δελάξηα, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην 

αλαθνξάο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8) 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

ii. Γηα νθεηιέο ζε επξψ, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην 

αλαθνξάο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο εξβίαο, γηα βαζηθέο δηαδηθαζίεο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο, πξνζαπμεκέλν θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

iii. Γηα νθεηιέο ζε άιιν λφκηζκα, ην επηηφθην ππεξεκεξίαο ηζνχηαη κε ην επηηφθην 

αλαθνξάο/βαζηθφ επηηφθην πνπ θαζνξίδεη θαη/ή ρξεζηκνπνηεί ε Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο, ζε ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο, πξνζαπμεκέλν 

θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο δεκνζηεχεηαη ζην Γηθηπαθφ Σφπν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

ηεο εξβίαο θαη ηζρχεη απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο δεκνζίεπζή ηνπ. 

5.2. Υξνληθά Πεξηζψξηα Δμππεξέηεζεο Οηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ ζε 

Δκπνξηθέο πλαιιαγέο 

Σν Κνηλνβνχιην ηεο εξβίαο πηνζέηεζε ηνλ Νφκν πεξί Υξνληθψλ Πξνζεζκηψλ 

Δθπιήξσζεο Οηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ  ζε Δκπνξηθέο πλαιιαγέο, ν 

νπνίνο ηζρχεη απφ ηηο 25.12.2012. 

Ο Νφκνο θαζνξίδεη ηηο ρξνληθέο πξνζεζκίεο εθπιήξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη λνκηθψλ 
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πξνζψπσλ, αιιά θαη κεηαμχ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο κε 

εθπιήξσζεο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ελ επζέησ ρξφλσ. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ εμαηξνχληαη ηα λνκηθά εθείλα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 

πηψρεπζεο. Δπίζεο, πξνζσξηλά εμαηξνχληαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο (ε εμαίξεζε ίζρπε κέρξη ηελ 

01.01.2014). 

Οη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ αθνξνχλ ζε ζπκβαηηθέο ζρέζεηο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κέρξη ηηο 31.03.2013, φπσο επίζεο θαη ζε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα κελ είραλ μεθηλήζεη κέρξη ηηο 31.03.2012, αιιά 

πξνθχπηνπλ απφ ζπκβαηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλήθζεζαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

απηή. 

Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ν Νφκνο έγθεηηαη ζην φηη, πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, 

νη πκθσλίεο κεηαμχ λνκηθψλ πξνζψπσλ δελ κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ρξνληθφ 

πεξηζψξην εθπιήξσζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κεγαιχηεξν ησλ εμήληα (60) 

εκεξψλ. Σπρφλ πξνβιέςεηο πκθσληψλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ ζεσξνχληαη άθπξεο θαη θελέο. 

6. Κίλεηξα πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ 

Ζ εξβία θαηέρεη εγεηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε Ακέζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) θαη 

ηδηαίηεξα επελδχζεσλ εληάζεσο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Οη επελδχζεηο απνηεινχλ κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζεξβηθήο 

νηθνλνκίαο, αλακέλεηαη δε ε πξφνδνο ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη 

ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηηο εηζξνέο ΑΞΔ.  

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο εξβίαο, ε 

θαζαξή εηζξνή ΑΞΔ ζηελ εξβία ην έηνο 2015 αλήιζε ζε 1,8 δηο. επξψ, απμεκέλε 

θαηά 45,6% ζε ζρέζε κε ην 2014, αμία πνπ αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 5.4% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (έλαληη  3,7% ην 2014). Πιένλ ηνπο ελφο 

ηξίηνπ ηεο αλσηέξσ εηζξνήο ΑΞΔ θαηεπζχλζεθε ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, 
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αθνινπζνχκελε απφ ηηο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ζηνλ ηνκέα εκπνξίνπ. ην πιαίζην ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο, νη 

ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο αθνξνχζαλ ζηελ παξαγσγή απηνθηλήησλ, 

κεηαιιεπκάησλ, ειαζηηθψλ θαη πιαζηηθψλ πιψλ θαζψο θαη ηξνθίκσλ. Χο πξνο ην 

απφζεκα ΑΞΔ ζηε εξβία, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ππνινγίδεηαη φηη 

απφ ην έηνο 2000 έσο ην 2014 ε εξβία έρεη πξνζειθχζεη πάλσ απφ 24 δηο 

Δπξψ ΑΞΔ, ήηνη πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% ηνπ ζεξβηθνχ ΑΔΠ. 

Σν Ννέκβξην 2015, ηέζεθε ζε ηζρχ λένο λφκνο πεξί εγρψξησλ θαη μέλσλ 

επελδχζεσλ (Investment Law, Official Gazzete of the Republic of Serbia, 

no.89/2015), αληηθαζηζηψληαο παιαηφηεξν λφκν ηνπ 2002, ν νπνίνο αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά ζηνπο μέλνπο επελδπηέο. Τπφ ηελ έλλνηα ηνπ ηζρχνληνο λφκνπ θαη 

ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνζηηθψλ δηαηαγκάησλ, νη επελδχζεηο πεξηιακβάλνπλ:  

-ζπκκεηνρή ζε ζπκθσλία χκπξαμεο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ),  

-δηθαηψκαηα εθηέιεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρνξεγνχληαη 

απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο,  

-θαηνρή κεηνρψλ ζε ζεξβηθέο εηαηξείεο, 

-ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζηε εξβία απφ μέλν επελδπηή, 

-ηδηνθηεζηαθά θαη άιια δηθαηψκαηα ζε θηλεηά ή αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηε 

εξβία.  

 

Ο λφκνο δηαθξίλεη κεηαμχ «επελδχζεσλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο» (investment of 

special importance) θαη «επελδχζεσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο» (investment of local 

importance), κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Βάζεη ηνπ λφκνπ, νη 

επελδπηέο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ζεηξά νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, φπσο 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, θνξνινγηθά θίλεηξα θαη θνξναπαιιαγέο, δαζκνινγηθά 

θίλεηξα, θαζψο θαη θίλεηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. Δπηπιένλ, ν εμνπιηζκφο πνπ εηζάγεηαη απφ μέλνπο επελδπηέο είλαη 

γεληθά αθνξνιφγεηνο, κε ηελ επηθχιαμε νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηα παξερφκελα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: 
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6.1. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Σα ελ ιφγσ θεθάιαηα ρνξεγνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεζλνχο εκπνξίνπ. Δπηιέμηκεο δαπάλεο είλαη νη 

επελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ή ην θφζηνο ησλ 

αθαζάξηζησλ απνδνρψλ γηα ηηο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

ζπλδένληαη κε ην επελδπηηθφ ζρέδην θαηά ηε δηάξθεηα δχν (2) εηψλ κεηά ηελ 

επίηεπμε πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην επελδπηηθφ ζρέδην. Ζ 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο απνηειεί, επίζεο, σο επηιέμηκε 

δαπάλε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο, δελ είλαη κηθξφηεξε 

απφ πέληε (5) έηε γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη απφ ηξία (3) έηε γηα ηηο κηθξέο 

θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ θνλδπιίσλ είλαη επελδπηέο πνπ 

ππνβάιινπλ επελδπηηθά ζρέδηα ζε ηνκείο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εηδηθφ δηάηαγκα, 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πινπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Οη δηθαηνχρνη ησλ 

επηρνξεγήζεσλ απαηηείηαη λα παξέρνπλ θαη’ειάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ απφ ηδίνπο πφξνπο ή άιιεο πεγέο νη νπνίεο δελ πεξηέρνπλ θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο. 

6.2. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θνλδπιίσλ 

• Γηαηήξεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επέλδπζε γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε κεηά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ή ηξία (3) έηε γηα κηθξέο θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο.  

• Γηαηήξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη ηξηψλ (3) 

εηψλ γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 
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6.2.1. Πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

Σξία (3) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία κπνξεί 

λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα έσο πέληε (5) έηε, εάλ ην πκβνχιην Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο εγθξίλεη ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

Γηα ηηο «επελδχζεηο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο», ε πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη 

κε ην επελδπηηθφ ζρέδην, είλαη ηξία (3) ή πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, αιιά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) 

έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ επηρνξήγεζεο. 

6.2.2. Οηθνλνκηθά θίλεηξα κε βάζε ην επίπεδν αλάπηπμεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο επέλδπζεο 

Ζ ζρεηηθή λνκνζεζία δηαθξίλεη ηε ρψξα ζε πέληε (5) νκάδεο πεξηθεξεηψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, κε βάζε ην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, γηα ηα επελδπηηθά 

ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη ζηηο νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο, απαηηείηαη: 

 

•Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαη’ ειάρηζην 150.000 επξψ 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

κε ην ρακειφηεξν επίπεδν αλάπηπμεο (νκάδα IV) θαη ζε πιεγείζεο απφ θπζηθέο 

θαη άιιεο θαηαζηξνθέο πεξηνρέο (νκάδα V). 

• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 30 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 300.000 επξψ 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ νκάδα III σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο, 

• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 40 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ νκάδα ΗΗ σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο, 

• Γεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 50 ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπιάρηζηνλ 600.000 επξψ 

ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο ζε πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ πξψηε (Η) νκάδα, 
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• Δπελδπηηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππφθεηληαη ζην δηεζλέο 

εκπφξην θαη ζηηο νπνίεο ε ειάρηζηε αμία επέλδπζεο είλαη 150.000 επξψ, 

παξέρνληαο ηνπιάρηζηνλ 15 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζνχλ, κε βάζε ην επίπεδν 

αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο επέλδπζεο, είλαη ηα αθφινπζα: 

• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο ησλ αθαζάξηζησλ απνδνρψλ 

γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: 20% (νκάδα I), 25% (νκάδα II), 30% (νκάδα III), 35% 

(νκάδα IV) θαη 40% (γηα πιεγείζεο πεξηνρέο). Σα πνζά απηά πεξηνξίδνληαη ζε 

αλψηαην φξην αλά λέα ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ήηνη €3.000 (νκάδα I), 

€4.000 (νκάδα II), €5.000 (νκάδα III), €6.000 (νκάδα IV) θαη € 7.000 (γηα 

πιεγείζεο πεξηνρέο). 

• Δπηρνξεγήζεηο σο πξνο ηηο επηιέμηκεο δαπάλεο επέλδπζεο ζε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία - πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ: έσο 10% (I 

νκάδα), 15% (νκάδα II), 20% (νκάδα III), 25% (IV νκάδα) θαη 30% (πιεγείζεο 

πεξηνρέο). 

• Πξφζζεηεο επηρνξεγήζεηο γηα έξγα εληάζεσο εξγαζίαο - πξνζαχμεζε ηνπ 

πνζνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κπνξεί λα εγθξηζεί γηα: 10% ησλ επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 200 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο), 15% (γηα θάζε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πάλσ απφ ηηο 500 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο) θαη 20% (γηα θάζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

πάλσ απφ ηηο 1.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο). 

 

6.2.3. Πεξίνδνο ράξηηνο θφξνπ επί ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ-κεηαθνξά 

δεκίαο 

Πέξαλ ηνπ ηζρχνληνο, ρακεινχ, θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή εηαηξηθψλ θεξδψλ 

(15%), νη επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ θαζεζηψο απαιιάζζνληαη 

απφ ηνλ εηαηξηθφ θφξν επί ησλ θεξδψλ γηα πεξίνδν 10 εηψλ, αξρήο γελνκέλεο 

απφ ην πξψην έηνο θαηά ην νπνίν αλαθέξνπλ θνξνινγεηέν θέξδνο, ππφ ηελ 
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πξνυπφζεζε λα έρνπλ επελδχζεη πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 9 εθαη. επξψ ζε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη λα απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 100 επηπιένλ 

εξγαδφκελνπο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο επέλδπζεο. 

Δμάιινπ, δεκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε κπνξεί λα 

κεηαθεξζνχλ θαη λα ζπκςεθηζηνχλ κε κειινληηθά θέξδε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

έσο 5 εηψλ. 

6.2.4. Απνθπγή Γηπιήο Φνξνινγίαο 

Αλ έρεη ήδε θαηαβιεζεί θφξνο επί ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην εμσηεξηθφ, ε 

επηρείξεζε έρεη δηθαίσκα ζε πίζησζε θφξνπ εηαηξηθνχ θέξδνπο ζηε εξβία πνπ 

αλαινγεί ζην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε. εκεηψλεηαη φηη ε εξβία έρεη ζπλάςεη 

πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο κε 54 ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλθαη ε 

Διιάδα.  

6.2.5. Μεησκέλεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

Απφ 1εο Ηνπιίνπ 2014, γηα ηηο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

δίδεηαη, επίζεο, ζηνπο εξγνδφηεο ζεκαληηθή ειάθξπλζε θφξσλ θαη εηζθνξψλ 

πνπ θαηαβάιινληαη επί ησλ θαζαξψλ απνδνρψλ, απφ ηε ζηηγκή ηεο πξφζιεςεο 

κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017. Δηδηθφηεξα: 

• γηα 1-9 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 65% 

• γηα 10-99 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 70% 

• γηα 100+ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο: κείσζε θαηά 75% 

Οη αλσηέξσ ειαθξχλζεηο εθηηκάηαη φηη κεηψλνπλ ην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο ζε πνιχ αληαγσληζηηθφ επίπεδν, ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, κε 

βάζε ην κέζν κηζζφ ζηε εξβία. 

6.2.6. Διεχζεξεο Εψλεο - Απαιιαγή Φφξνπ Πξνζηηζέκελε Αμίαο 

ηε εξβία ππάξρνπλ ζήκεξα 12 αδεηνδνηεκέλεο ειεχζεξεο ηεισλεηαθέο δψλεο, 

νη νπνίεο απνηεινχλ νξηνζεηεκέλα θαη ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο 

ρψξαο, φπνπ δηεμάγνληαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πεξηζζφηεξα 
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επηρεηξεκαηηθά νθέιε, ήηνη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ησλ ηεισλεηαθψλ, 

θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη απινπνηεκέλε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο Διεχζεξεο Εψλεο ζηε 

εξβία απαιιάζζνληαη απφ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.  

Οη ειεχζεξεο δψλεο ηεο εξβίαο αληηπξνζσπεχνπλ, ζε εζληθφ επίπεδν, 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλα θέληξα ηερλνινγίαο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη παξέρνπλ 

θαιχηεξεο ππνδνκέο θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε. Οη ειεχζεξεο δψλεο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηε ρψξα είλαη νη αθφινπζεο: Pirot, Subotica, Zrenjanin, 

FAS Kragujevac, Sabac, Νφβη αλη, Uzice, Smederevo, βηιάηλαηο, Κξνχζεβαηο, 

Apatin, Βξάληε, Priboj θαη Βειηγξάδη. Οη μέλεο εηαηξείεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηδηφθηεηε Διεχζεξε Εψλε κε βάζε ζρέδην πνπ εγθξίλεηαη απφ 

ηελ θπβέξλεζε.  

6.2.7. Διεχζεξε εηζαγσγή πξψησλ πιψλ θαη εκηηειή πξντφληα 

Οη μέλνη επελδπηέο ζηε εξβία κπνξνχλ λα απνιαχνπλ άλεπ δαζκψλ εηζαγσγήο 

πξψησλ πιψλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ, γηα παξαγσγή κε εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Σν ελ ιφγσ πξνλνκηαθφ θαζεζηψο κπνξεί είηε λα επηηεπρζεί 

είηε κε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζε κηα απφ ηηο ειεχζεξεο δψλεο ζηε εξβία, 

είηε κε ηελ απφθηεζε εηδηθήο άδεηαο απφ ηηο ηεισλεηαθέο αξρέο γηα παζεηηθή 

ηειεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ε ακθφηεξεο ηηο πεξηπηψζεηο ηα ηειηθά πξντφληα 

πξέπεη λα είλαη 100% πξννξηδφκελα γηα εμαγσγή. Δηδηθφηεξα, ε εηζαγσγή απφ 

ηελ ΔΔ Κνηλφηεηα θαη εμαγσγή απφ απηέο ηηο δψλεο είλαη ρσξίο ΦΠΑ θαη άιιεο 

επηβαξχλζεηο. Δάλ ηα πξντφληα παξάγνληαη εληφο ηεο δψλεο κε ρξήζε 

ηνπιάρηζηνλ 50% εγρψξησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιψλ, ζεσξνχληαη ζεξβηθήο 

θαηαγσγήο θαη, ζπλεπψο, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε ζεξβηθφ έδαθνο ή λα 

εμαρζνχλ ρσξίο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπκθσλίεο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. 

6.2.8. Διεχζεξε εηζαγσγή κεραληθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ 

Οη μέλνη επελδπηέο απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ηεισλεηαθψλ δαζκψλ γηα 

ηνλ εηζαγφκελν εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα. 
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6.2.9. Γεκνηηθά θίλεηξα 

Δπξχ θάζκα θηλήηξσλ είλαη επίζεο δηαζέζηκα ζε δεκνηηθφ επίπεδν. Σα θπξηφηεξα 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 

• απαιιαγέο ή κεηψζεηο αζηηθψλ ηειψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλέγεξζε 

εγθαηαζηάζεσλ θαη κίζζσζεο γεο 

• Άιιεο απαιιαγέο ή κεηψζεηο ζε ηνπηθά ηέιε (π.ρ. ακνηβή γηα δηαθεκηζηηθέο 

επηγξαθέο θιπ). 

6.2.10. Γηαδηθαζία θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ 

Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε πξφζθιεζε ε νπνία 

δεκνζηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Πεξηνξηζκνί σο πξνο ηε ρξήζε 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πθίζηαληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ ζηνπο ηνκείο: κεηαθνξψλ, βηνκεραλίαο ηεο θηινμελίαο, ηπρεξψλ 

παηγλίσλ, εκπνξίνπ, παξαγσγήο ζπλζεηηθψλ ηλψλ, άλζξαθα θαη ράιπβα, θαπλνχ 

θαη πξντφλησλ θαπλνχ, φπισλ θαη ηα ππξνκαρηθψλ, λαππεγηθήο βηνκεραλίαο 

(θαηαζθεπή πνληνπφξσλ εκπνξηθψλ πινίσλ- ηνπιάρηζηνλ 100 θφξνπο νιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο), αεξνδξνκίσλ, ηνκέαο θνηλήο σθέιεηαο θαη ελέξγεηαο, 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ. 

 

Σέινο, νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο επελδπηψλ απνθιείνληαη: 

1. Δπηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

2. Δπηρεηξήζεηο κε εθθξεκείο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ ζεξβηθνχ Γεκνζίνπ 

3. Δπηρεηξήζεηο πνπ κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 10% θαη πιένλ 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο αίηεζεο 

4. Δπηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ελ κέξεη ζην Γεκφζην, απηφλνκε επαξρία ή θνξείο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηα 

εθαξκνζηηθά δηαηάγκαηα ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη άιια θίλεηξα θαζνξίδεηαη ζε 
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απφιπηνπο αξηζκνχο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζε 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ. 

 

Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ 

επελδχζεσλ ζε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο, ν επελδπηήο δηθαηνχηαη απνδεκίσζε 

φρη κφλν γηα θαηαζρεζέληα αθίλεηα, αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε ππνηίκεζε ησλ 

εηαηξηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθαιείηαη απφ ηελ ελ ιφγσ απαιινηξίσζε.  

 

Χο πξνο ηνπο κεραληζκνχο επίιπζεο δηαθνξψλ, ν λένο λφκνο επηηξέπεη ηελ 

επίιπζε δηαθνξψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ θαη δηαηηεηηθψλ ζεζκψλ, ελψ ν 

πξνεγνχκελνο λφκνο φξηδε απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία γηα ην εξβηθφ δηθαζηήξην. 

 

Πέξαλ ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην αλαγλσξίδεη επίζεκα 

σο ηα βαζηθά ζεζκηθά φξγαλα αξκφδηα γηα ηηο επελδχζεηο ην πκβνχιην 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Savet za ekonomski razvoj) θαη ηνλ Οξγαληζκφ ηεο 

εξβίαο γηα ηελ Αλάπηπμε (Razvojna Agencije Srbije).  

 

Σέινο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ, νη ηνπηθέο ή 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο κπνξνχλ, εμάιινπ, λα εγθξίλνπλ έλα επελδπηηθφ 

πξφγξακκα, θαζνξίδνληαο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ. 

Πεξαηηέξσ, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε κπνξεί λα νξίζεη νκάδεο έξγνπ 

απνηεινχκελεο απφ εκπεηξνγλψκνλεο γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηνλ 

ππνςήθην επελδπηή. 

7. Κνηλνηηθέο Υξεκαηνδνηήζεηο 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) είλαη ν κεγαιχηεξνο ρνξεγφο αλαπηπμηαθήο θαη άιιεο 

βνήζεηαο πξνο ηε εξβία, έρνληαο παξάζρεη πιένλ ησλ € 2,8 δηο, θαηά ηα 

ηειεπηαία 14 έηε. Ζ ελ ιφγσ ρξεκαηνδφηεζε απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ 

φπσο ε ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 
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ε θνηλσληθή αλάπηπμε, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα. Σα ζρεηηθά θνλδχιηα παξέρνληαη κέζσ ηνπ Οξγάλνπ 

Πξνεληαμηαθήο ηήξημεο ηεο ΔΔ (ΗΡΑ), ζην νπνίν απφ ην 2007, ελζσκαηψλνληαη 

φια ηα πξψελ ΗΡΑ κέζα: PHARE, SAPARD, ISPA θαη CARDS. 

ηφρνο ηνπ ΗΡΑ είλαη ε ελίζρπζε θαη θαζνδήγεζε ηεο εξβίαο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί θαη λα πινπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, σο 

κειινληηθφ θ-κ ηεο ΔΔ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εξβία θαηαηάζζεηαη 

κεηαμχ ησλ πξψησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ζεκαληηθή θνηλνηηθή 

αλαπηπμηαθή βνήζεηα, ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ κέζε εηήζηα ρξεκαηνδφηεζή ηεο 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ € 200 εθ., γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη πξψηε, κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ζ ΔΔ έρεη επελδχζεη ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ 

ηεο ρψξαο (γέθπξεο Sloboda, Zezelj θαη Gazella, νδηθφ δίθηπν θαη ζεκεία 

ζπλνξηαθψλ δηειεχζεσλ), ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (αζζελνθφξα, 

καζηνγξάθνη, δηαρείξηζε ηαηξηθψλ απνβιήησλ), ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη ηνπ 

αέξα, ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ (Subotica, Sremska Mitrovica, Uzice θαη 

Pozarevac), ηελ πξφζβαζε ζε Πξνγξάκκαηα, φπσο ην «Erasmus» θαη ηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κε ζηφρν ηελ παξνρή θαιχηεξσλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε θνηλνηηθή βνήζεηα 

επηθεληξψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εξβίαο γηα ηελ 

έληαμή ηεο ζηελ ΔΔ. 

ην πιαίζην ηνπ ΗΡΑ ΗΗ, γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ε θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, χςνπο 1,5 δηο € γίλεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο: 

Γεκνθξαηία & Γηαθπβέξλεζε, Κξάηνο δηθαίνπ θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, 

Γξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην θιίκα, Μεηαθνξέο, Δλέξγεηα, 

Αληαγσληζηηθφηεηα & θαηλνηνκία, Δθπαίδεπζε, απαζρφιεζε θαη θνηλσληθή 

πνιηηηθή, Γεσξγία θαη αγξνηηθή αλάπηπμε.  

 

Δηδηθφηεξα, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο ΗΡΑ γηα ην 2016 

αλέξρεηαη ζε 189,4 εθ. επξψ θαη νη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ πεξηιακβάλνπλ: 1) 

Γεκνθξαηία θαη θξάηνο δηθαίνπ, 2) Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Σνπηθή Αλάπηπμε, 3) 
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Δλέξγεηα θαη 4) Δθπαίδεπζε. Ζ Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 2016 αλακέλεηαη πξηλ ην ηέινο ηνπ έηνπο.  

Πιελ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο ΗΡΑ, ζηε εξβία παξέρεηαη θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη κέζσ ηνπ Οξγάλνπ γηα ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ (€ 2,5 εθ.), 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο TEMPUS (€ 4 εθ.), ελψ δηαηίζεληαη θνλδχιηα γηα ηνπο 

πξφζθπγεο, ζην πιαίζην ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηέγαζεο (€ 12 εθ.). 

Όιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ θνηλνηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο επίζεο θαη νη απαξαίηεηεο αηηήζεηο, έληππα θιπ., 

αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζην Βειηγξάδη θαη 

εηδηθφηεξα, ζηελ ηζηνζειίδα http://www.seio.gov.rs/news.101.html?newsid=2196  

Σέινο, πέξαλ ηεο θνηλνηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, πνιιά θ-κ πξνρσξνχλ ζε 

ρνξήγεζε δηκεξνχο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηε εξβία. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη, θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2016, νη κεγαιχηεξνη ρνξεγνί 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο ήηαλ ε Γεξκαλία (~€ 1,2 δηο), νη Ζ.Π.Α. (~€ 630 εθ.), ε 

Ηηαιία (~€ 276 εθ.), ε Διιάδα (~€ 258 εθ.), ε νπεδία (~€ 214 εθ.), ε Διβεηία (€ 

156,6), ε Ννξβεγία (€ 156,3 εθ.), ε Οιιαλδία (~€ 123 εθ.), ε Ηαπσλία (~€ 101 εθ.) 

θαη ε Κίλα (~€ 3,6 εθ.), θ.α. 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΟΤ ΚΛΑΓΟΤ/ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

8. Φαξκαθεπηηθά πξντφληα θαη ηαηξηθά κεραλήκαηα 

 

Ζ παξαγσγή θαη ην εκπφξην ησλ θαξκάθσλ θαη άιισλ παξαθαξκαθεπηηθψλ  

πξντφλησλ δηέπνληαη απφ ηνλ  λφκν 30/2010 πεξί θαξκάθσλ θαη ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ (Law on Drugs and Medical Devices 

https://www.alims.gov.rs/eng/files/2012/10/Law-on-Medicines-and-Medical-

Devices-teacher2010.pdf ), ν νπνίνο  ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ 5ε Μαίνπ 2010,  ηνλ 

νπνίν θαη ζαο επηζπλάπηνπκε. Ο ελ ιφγσ λφκνο πξνβιέπεη θαη ηε ιεηηνπξγία 

Aλεμάξηεηεο Τπεξεζίαο Φαξκάθσλ θαη Ηαηξηθψλ Μεραλεκάησλ ηεο εξβίαο 

(Medicines and Medical devices Agency of Serbia ), ε νπνία κεηαμχ άιισλ έρεη  

ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο  ησλ έξβσλ πνιηηψλ ζε αζθαιή θαη 

πνηνηηθά θάξκαθα. 

 Σελ παξνρή αδεηνδνηήζεσλ γηα εκπφξην θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαζψο θαη 

ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ 

 Σελ παξνρή αδεηνδνηήζεσλ γηα θαξκαθεπηηθή έξεπλα 

 Σελ παξνρή έγθξηζεο γηα εμαγσγέο θαξκάθσλ θαη ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) 

 Σελ παξνρή έγθξηζεο γηα εηζαγσγέο θαξκάθσλ ηα νπνία πξννξίδνληαη 

γηα επηζηεκνληθή ρξήζε 

 Σελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ηελ ρξήζε 

ησλ θαξκάθσλ θαη ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. 

8.1. Γηαδηθαζία έγθξηζεο εηζαγσγήο θαξκάθσλ θαη ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ 

Ο Νφκνο  πεξί θαξκάθσλ 30/2010, νξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ εηζαγσγή θαη θπθινθνξία ελφο θαξκάθνπ ζηελ ζεξβηθή αγνξά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ζέιεη λα εηζαγάγεη θαη λα ζέζεη ζε θπθινθνξία  

θάπνην θάξκαθν ζηε εξβία, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ 

Αλεμάξηεηε Τπεξεζία Φαξκάθσλ θαη Ηαηξηθψλ Μεραλεκάησλ ηεο εξβίαο 
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(Medicines and Medical devices Agency) πξνθεηκέλνπ απηφ λα θαηαρσξεζεί ζηε 

ιίζηα ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θαξκάθσλ ηεο εξβίαο. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαζέηεη αληηπξνζσπεία ή εθπξφζσπν κε έδξα ηε 

εξβία.  

Ο Νφκνο πξνβιέπεη ρξνληθφ δηάζηεκα 210 εκεξψλ κέρξη ε αλσηέξσ αλεμάξηεηε 

ζεξβηθή Τπεξεζία λα απνθαζίζεη γηα έγθξηζε ή απφξξηςε αληίζηνηρα ηνπ 

αηηήκαηνο. ηελ αίηεζή ηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κεηαμχ 

άιισλ ηελ νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, ηελ ρεκηθή ηνπ ζχλζεζε 

θαζψο θαη απφδεημε φηη θπθινθνξεί ήδε θαη έρεη ιάβεη έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ζηελ ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ ή θαη ζε άιιεο ρψξεο θιπ. Ζ Αλεμάξηεηε 

Τπεξεζία Φαξκάθσλ θαη Ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ ηεο εξβίαο  δχλαηαη λα δεηήζεη 

απφ ηνλ αηηνχληα  νηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηεο 

ρψξαο. 

 

ηε εξβία ππάξρνπλ  πεξίπνπ 500 εηαηξείεο  πνπ δηαζέηνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

γηα εκπνξία θαξκάθσλ εθ ησλ νπνίσλ νη 300 ελεξγέο. εκεηψλεηαη φηη κε ηνλ 

πξναλαθεξφκελν λφκν, δηθαίσκα ζηελ εκπνξία ηεο ρνλδξηθήο πψιεζεο, ηεο 

απνζήθεπζεο, θαη ηεο δηαλνκήο θαξκάθσλ έρνπλ κφλν νη εηαηξείεο εθείλεο πνπ 

δηαζέηνπλ άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ηεο εξβίαο. Δμαηξνχληαη νη εγρψξηνη 

παξαγσγνί θαη κφλν φζνλ αθνξά ζηα θάξκαθα ηδίαο παξαγσγήο. Οη άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο έρνπλ πεληαεηή ηζρχ θαη εθφζνλ δελ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ελ ιφγσ ηζρχνο, αλαλεψλνληαη επ΄ αφξηζηνλ. 

Οη ηηκέο ησλ θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθνχληαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

θπβέξλεζε ελψ γηα ηα ππφινηπα θάξκαθα νη ηηκέο  θαζνξίδνληαη απφ ην θνξέα 

εθείλνλ πνπ δηαζέηεη ηελ αληίζηνηρε άδεηα εκπνξίαο ηνπ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 

εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο δηάηαμε πεξί ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ. 

8.2. Ηζρχνπζα Ννκνζεζία  

Πεξί Φαξκάθσλ 
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1. Όξνη γηα ηελ εηζαγσγή θαξκάθσλ θαη ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ δελ έρνπλ άδεηα 

θπθινθνξίαο (" LAW ON MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES ", 

Νν. 37/08 θαη 45/08) 

 

2. Καλνληζκφο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν ηεο επηζήκαλζεο ηεο 

εμσηεξηθήο θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο ζπζθεπαζίαο ελφο θαξκάθνπ, πξφζζεηε 

επηζήκαλζε, θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θχιινπ νδεγηψλ ρξήζεο («LAW ON 

MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES ", Νν. 41/2011) 

 

3. Καλνληζκφο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο, ή / θαη ηεθκεξίσζεο γηα 

ηελ έγθξηζε θιηληθψλ δνθηκψλ γηα θάξκαθα θαη ηαηξηθά βνεζήκαηα, θαζψο θαη ε 

κέζνδνο εθαξκνγήο γηα θιηληθέο δνθηκέο θαξκάθσλ θαη ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ ("LAW ON MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES ", Νν. 

64/2011) 

 

4. Καλνληζκφο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν έθζεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ ζε θάξκαθα ("LAW ON MEDICINAL PRODUCTS 

AND MEDICAL DEVICES", Νν. 64/2011) 

 

Πεξί ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ  

1. Όξνη γηα ηελ εηζαγσγή θαξκάθσλ θαη ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ πνπ δελ έρνπλ άδεηα 

θπθινθνξίαο (" LAW ON MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES ", 

Νν. 37/08 θαη 45/08) 

 

2. Καλνληζκφο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε κέζνδν ηεο επηζήκαλζεο ηεο 

εμσηεξηθήο θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο ζπζθεπαζίαο ελφο θαξκάθνπ, πξφζζεηε 

επηζήκαλζε, θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θχιινπ νδεγηψλ ρξήζεο («LAW ON 

MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES ", Νν. 41/2011) 

 

3. Καλνληζκφο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο, ή / θαη ηεθκεξίσζεο γηα 

ηελ έγθξηζε θιηληθψλ δνθηκψλ γηα θάξκαθα θαη ηαηξηθά βνεζήκαηα, θαζψο θαη ε 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
https://agora.mfa.gr/


ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Strahinjica Bana 76, 11000, BEOGRAD 

Τηλ.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77, Fax: +381 11 324-92-15 

e-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr  

https://agora.mfa.gr  

κέζνδνο εθαξκνγήο γηα θιηληθέο δνθηκέο θαξκάθσλ θαη ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ ("LAW ON MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES ", Νν. 

64/2011) 

 

Καησηέξσ παξαηίζεληαη ζηνηρεία ησλ θπξηφηεξσλ ζεξβηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζπιιφγσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο θαη θαηάινγνο πξνκεζεπηψλ θαξκαθεπηηθψλ 

εηδψλ. 

 

Καηάινγνο πξνκεζεπηψλ θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ  

http://serbia-locations.rs/suppliers-eng/index.php?order=rating&se1=14&limit=50 

 

ALIMS - Medicines and Medical Devices Agency of Serbia  

https://www.alims.gov.rs/eng/medical-devices/  

Address: Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd, Srbija 

E-mail: vic@alims.gov.rs  

Web: http://www.alims.gov.rs/eng/  

Managing director, Sasa Jacovic, M.D.sp. 

E-mail: sasa.jacovic@alims.gov.rs  

Tel: +381 11 3951 107 

Managing director’s office – International Cooperation and Public Relations, 

Pavle Zelic, Pharm.B. 

E-mail: pavle.zelic@alims.gov.rs  

Tel: +381 11 3951 139 

Mobile phone: +381 69 3233 623  

Fax: +381 11 3951 181 

 

Ministry of Health Republic of Serbia 

Address: Nemanjina 22 - 26, 11000 Belgrade, Serbia 

Phones: +381 11 3616 251 

Fax: +381 11 2656548  

Web: http://www.zdravlje.gov.rs 
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Pharmaceutical Society of Serbia  

Postal address: Bulevar Vojvode Misica 25-11000 Belgrade -Serbia 

Tel /Fax: +381 11 2648 385, +381 11 2648 386 

E-mail: sfus@farmacija.org 

Web: http://www.farmacija.org/engleski.aspx?ID=Home_en&LN=SRL 

 

Pharmaceutical Chamber νf Serbia  

Postal address: Mutapova 25, 11000 Beograd  

Tel/fax: +381 11 3243 144;  +381 11 3246 795  

E-mail: komora@farmkom.rs 

Web: http://www.farmkom.rs/ Director, Svetlana Stojkov 

E-mail: direktor@farmkom.rs  

 

9. Πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη 

Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΟΠ-ΠΓΔ) 

9.1. Δζληθή λνκνζεζία 

Σεινχζα ππφ θαζεζηψο ππνςήθηαο πξνο έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ρψξαο θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Δλδηάκεζεο πκθσλίαο ΔΔ-εξβίαο, ε 

κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εξβίαο ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ 

πξνζηαζία ΠΟΠ-ΠΓΔ ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζνξίζζεθε ζε πέληε 

(5) έηε απφ ηελ ζέζε ζε ηζρχ ηεο ηειεπηαίαο. Γεδνκέλνπ φηη ε εξβία εθάξκνζε 

κνλνκεξψο ηελ ελ ιφγσ πκθσλία, απφ 1εο Φεβξνπαξίνπ 2009 (ε πκθσλία 

ηέζεθε ζε πιήξε ηζρχ ζηηο 1-2-10, κεηά ηελ άξζε ησλ επηθπιάμεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαηέζηε 

ππνρξεσηηθή απφ ην 2012, ή ην αξγφηεξν 2013.  
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Πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο θαη ήδε απφ ην 2010, ην ζεξβηθφ 

Κνηλνβνχιην πηνζέηεζε Νφκν πεξί Δλδείμεσλ Γεσγξαθηθήο Πξνέιεπζεο (Law on 

Indications of Origin, “Official Gazette RS”, No. 18/2010; 26/3/2010) ν νπνίνο 

ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 3-4-10. χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ Νφκν, ν φξνο «Δλδείμεηο 

Γεσγξαθηθήο Πξνέιεπζεο» πεξηιακβάλεη ηφζν ηνλ φξν «Ολνκαζία 

Πξνέιεπζεο», φζν θαη ηνλ φξν «Γεσγξαθηθή Έλδεημε». Οη δηαηάμεηο ηνπ αθνξνχλ 

ζε φια ηα γεσξγηθά ή βηνκεραληθά πξντφληα, ζηα ηξφθηκα θαη ζηα παξαδνζηαθά 

ρεηξνηερλήκαηα, φπσο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Δμαηξνχληαη ν νίλνο θαη ην 

παξαδνζηαθφ ζεξβηθφ εδχπνην «rakija», γηα ηα νπνία ηζρχεη μερσξηζηή 

λνκνζεζία.  

Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 57 ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ, νξίδεηαη φηη: 

 

«Πξφζσπα ζηα νπνία δελ έρεη ρνξεγεζεί ην θαζεζηψο εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε 

έλδεημεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο δελ κπνξνχλ λα: 

 

1) ρξεζηκνπνηνχλ θαηαρσξεκέλεο νλνκαζίεο πξνέιεπζεο ή 

θαηαρσξεκέλεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο γηα πξντφληα ηα νπνία δελ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί, εθφζνλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα είλαη 

ζπγθξίζηκα κε πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί κε ηηο ίδηεο νλνκαζίεο 

ή εθφζνλ ε ρξήζε ηνχησλ βιάπηεη ηε θήκε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

νλνκαζηψλ, 

2) αληηγξάθνπλ ή παξαραξάζζνπλ θαηαρσξεκέλεο ελδείμεηο γεσγξαθηθήο 

πξνέιεπζεο, φπσο επίζεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κεηάθξαζε ή 

κεηαγξαθή ηνχησλ, αθφκα θαη εάλ νη ζπγθεθξηκέλεο νλνκαζίεο 

πξνέιεπζεο ή γεσγξαθηθέο ελδείμεηο ζπλνδεχνληαη απφ ιέμεηο, φπσο 

«είδνο», «ηχπνο», «κέζνδνο», «απνκίκεζε», «φπσο παξάγεηαη» θαη 

άιιεο παξφκνηεο, θαη αθφκα θαη εάλ αλαθέξεηαη ε πξαγκαηηθή 

γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο, 

3) ρξεζηκνπνηνχλ ςεχηηθεο ή παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο, φζνλ αθνξά ζηελ 

πξνέιεπζε, ηε θχζε ή ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ζηε ζπζθεπαζία ή 
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ην δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ηνχηνπ, ελδείμεηο νη νπνίεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε, φζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ηνπ πξντφληνο, 

4) πξνβαίλνπλ ζε άιιεο πξάμεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε, 

ζε νηνδήπνηε ζηάδην εκπνξίαο, φζνλ αθνξά ζηελ πξαγκαηηθή 

πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ. 

 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξνχλ, επίζεο, θαη ζηηο 

ελδείμεηο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη «πξφζσπα ζηα νπνία δελ έρεη ρνξεγεζεί 

ην θαζεζηψο εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε έλδεημεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο δελ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ εκπνξηθά ζήκαηα πνπ λα ζπληίζεληαη απφ ή λα 

πεξηέρνπλ νλνκαζίεο πνπ είλαη παξφκνηεο ή παξαπιήζηεο κε ελδείμεηο 

γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, εθφζνλ 

ηνχηα αλαθέξνληαη ζε ζπγθξίζηκα πξντφληα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ρξήζεο ηεο έλδεημεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. 

 

Δμάιινπ, ζην άξζξν 84 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ, νξίδεηαη φηη: 

 

«Όζνλ αθνξά ζηηο ελδείμεηο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαη απνηεινχλ ζπλήζεηο φξνπο γηα ηελ πεξηγξαθή 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ζηε Γεκνθξαηία ηεο εξβίαο, νη πξνβιέςεηο ηνπ 

άξζξνπ 57, παξάγξαθνο 1, ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζα εθαξκνζηνχλ 3 έηε κεηά ηε 

ζέζε ζε ηζρχ ηεο Δλδηάκεζεο πκθσλίαο Δκπνξίνπ θαη Δκπνξηθψλ Θεκάησλ 

κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αθελφο, θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, 

αθεηέξνπ. 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57, παξάγξαθφο 3, ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ 3 έηε κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο Δλδηάκεζεο πκθσλίαο Δκπνξίνπ 
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θαη Δκπνξηθψλ Θεκάησλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αθελφο, θαη ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο, αθεηέξνπ.» 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηνπ ελ ιφγσ Νφκνπ, ζηελ αγγιηθή, κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γξαθείνπ Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ηεο εξβίαο 

http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_en/pdf_ogp/igo_law.pdf ). 

9.2. Έξεπλα αγνξάο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ Νφκνπ ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ εδψ πξνζηαζία ησλ 

ειιεληθψλ ΠΟΠ-ΠΓΔ θαη ηδηαίηεξα ηνπ φξνπ θέηα («feta»), ν νπνίνο κέρξη ηνχδε 

ρξεζηκνπνηείην επξέσο απφ εγρψξηνπο παξαγσγνχο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

γηα λα πεξηγξάςεη κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο (ιεπθφ ηπξί). Σνχην επηβεβαηψλεηαη 

θαη βάζεη επηηφπηαο έξεπλαο ηεο εδψ αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηηο 

κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ιηαληθήο ηξνθίκσλ-πνηψλ ζηε εξβία (Maxi-Delhaize, 

Mercator, Idea, Super Vero, Metro), φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη φια ηα παξεκθεξή 

πξντφληα έρνπλ αθαηξέζεη ηνλ φξν θέηα απφ ηελ εηηθέηα ηνπο, αληηθαζηζηψληαο 

ηνλ απφ γεληθνχο φξνπο (ιεπθφ ηπξί, λέν ηπξί, καιαθφ ηπξί, θιπ) θαζψο θαη άιιεο 

εκπνξηθέο επσλπκίεο («Μediterraneo») θιπ.  

 

Χζηφζν, ε δηαδηθηπαθή έξεπλα ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ησλ ελ ιφγσ 

αιπζίδσλ αλέδεημε φηη ε πιεηνλφηεηα εμ’απηψλ έρεη δηαηεξήζεη ηνλ φξν «feta» 

ηφζν σο γεληθή θαηεγνξία αλαδήηεζεο εγρψξησλ θαη κε πξντφλησλ φζν θαη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ, ελψ ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ηα 

εγρψξηα πξντφληα εκθαλίδνληαη κε εηηθέηεο ζπζθεπαζίαο φπνπ αλαγξάθεηαη ν 

φξνο «feta», νη νπνίεο φκσο δελ αλεπξίζθνληαη πιένλ ζην ξάθη. Δμάιινπ, ηφζν 

ζην ξάθη φζν θαη ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα δηαπηζηψζεθε ε παξνπζία 

πξντφληνο κε παξεκθεξή κε ηελ νλνκαζία «Φέηα» εκπνξηθή επσλπκία 

(«Fetino»). 
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Αλαθνξηθά κε ηηο σο άλσ δηαπηζησζείζεο παξαβηάζεηο ην Γξαθείν καο πξνηίζεηαη 

λα πξνβεί ζε γξαπηή ζχζηαζε πξνο ηε δηεχζπλζε ησλ αιπζίδσλ ιηαληθήο, 

ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηα ειεθηξνληθά ηνπο θαηαζηήκαηα. 

Παξαβηάζεηο άιισλ ειιεληθψλ ΠΟΠ-ΠΓΔ (φπσο Καιακάηα, θιπ) δελ 

δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ ζρεηηθή έξεπλα, επηθχιαμε δηαηεξνχκε σζηφζν σο 

πξνο ηελ πψιεζε ειηάο ρχδελ σο «Καιακάηαο» δεδνκέλνπ φηη ε δηαπίζησζε ηεο 

απζεληηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο είλαη δπζρεξέζηεξε.  

9.3. Παξαπιάλεζε θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ 

πξντφλησλ  

Δπξεία πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη, εηδηθφηεξα, ζην 

γηανχξηη απνηειεί ε ρξήζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζχκβνισλ ηεο 

ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (θπξίσο αξραηνειιεληθήο) ζηηο εηηθέηεο ησλ 

πξντφλησλ κε ζηφρν ηελ παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ πξνέιεπζε 

ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ζχγρπζε  εγρψξησλ ή άιισλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ κε 

ηα ειιεληθά. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ζην γηανχξηη, ην θαηλφκελν είλαη εμαηξεηηθά 

έληνλν, θαζψο κεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ εγρψξησλ πξντφλησλ βξίζθνληαη ηα 

γηανχξηηα κε επσλπκία  “GREKOS” (παξαγσγφο Mlekara Subotica) θαη 

DUKATOS (παξαγσγφο γαιαθηνβηνκεραλία Somboled) ηα νπνία, πέξαλ ηεο 

ρξήζεο ειιεληθψλ ζπκβφισλ, αλαγξάθνπλ ζηε ζπζθεπαζία ηνπο πεξηγξαθέο 

φπσο «ειιεληθφ ζηπι», «ειιεληθνχ ηχπνπ», θιπ.. ρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ 

πξαθηηθέο ην Γξαθείν καο ήδε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζεηξά επαθψλ θαη 

ζπλαληήζεσλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ 

(Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο θαη Δκπνξίνπ) θαηά ηηο νπνίεο νη εθπξφζσπνη ηεο 

ζεξβηθήο θπβέξλεζεο ζπκθψλεζαλ φηη νη ελ ιφγσ επσλπκίεο, ζχκβνια θαη 

πεξηγξαθέο δελ απνηεινχλ κελ παξαβίαζε θαηνρπξσκέλσλ νλνκαζηψλ ή 

ζεκάησλ, ελ ηνχηνηο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή 

σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ θαη ε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ είλαη 

ζρεδηαζκέλε πξνο ην ζθνπφ απηφ. Σν Γξαθείν καο ζπλερίδεη ηηο επαθέο γηα ην ελ 

ιφγσ δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη, ελδερνκέλσο, δεκηνπξγεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελ 
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ιφγσ παξαπιαλεηηθψλ πξαθηηθψλ, γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζα ζαο 

ηεξήζνπκε ελήκεξνπο. ε θάζε πεξίπησζε ηελ άξζε ηνπο ζα πξέπεη λα 

δηεθδηθήζνπλ ζηγφκελεο ειιεληθέο γαιαθηνβηνκεραλίεο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εδψ αγνξά κέζσ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ, ππφ ην πξίζκα 

ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.  

 

10. Αγνξά θαη θαηαλάισζε νίλνπ ζηε εξβία 

10.1. Δγρψξηα παξαγσγή  

Ζ εξβία απνηειεί ρψξα κε κεγάιεο νηλνπαξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, θαζψο 

βξίζθεηαη ζην ίδην γεσγξαθηθφ πιάηνο κε ηηο κεγάιεο γαιιηθέο πεξηνρέο θξαζηνχ 

θαη, ηφζν ην θιίκα, φζν θαη ην έδαθνο ηεο, είλαη ηδηαίηεξα επλντθά γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ακπέινπ. Καηά ηνλ 19ν αηψλα ε εξβία ήηαλ ζεκαληηθφο 

παξαγσγφο θξαζηνχ ζηελ Δπξψπε, σζηφζν, ε θπιινμήξα ηεο ακπέινπ, νη 

παγθφζκηνη πφιεκνη θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ππφ ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο νδήγεζαλ ζε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ ακπειψλσλ.  

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε εγρψξηα βηνκεραλία νίλνπ θεξδίδεη εθ λένπ ζεηηθή 

δπλακηθή, κε ηα κηθξά νηλνπνηεία λα απνθηνχλ ην πξνβάδηζκα ζηελ παξαγσγή. 

Παξφηη ε παξαγφκελε πνζφηεηα παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, ε πνηφηεηα 

βειηηψλεηαη ζεκαληηθά, κε θάπνηα εμαηξεηηθά θξαζηά λα κπαίλνπλ ζηελ αγνξά θαη 

λα θεξδίδνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο. 

 

Ζ εζληθή λνκνζεζία νίλνπ ζηε εξβία νξίδεη ην θξαζί σο αγξνηηθφ δηαηξνθηθφ 

πξντφλ γεσξγηθήο παξαγσγήο ην νπνίν παξάγεηαη κέζσ νιηθήο ή κεξηθήο 

αιθννιηθήο δχκσζεο λσπψλ ζηαθπιηψλ, κήισλ ή γιεχθνπο ζηαθπιηψλ ησλ 

νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ. Ζ άκπεινο θαιιηεξγείηαη ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο εξβίαο, εθ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθφηεξεο είλαη:  Subotica, Bačka, 

ΝφηηνBanat, Βειηγξάδη, Šumadija, Mlava, Niš, Knjazevac, Leskovac, Vranje, 

Νφηην θαη Βφξεην ηκήκα ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ θαη ηεο Μεηφρηαο, θαζψο θαη νη 

πεξηνρέο ησλ ηξηψλ πνηακψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ  Morava θαη ζηε Negotinska 
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Krajina. Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ παξαγσγή θξαζηνχ, ε 

νπνία ζηε εξβία έρεη παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζρεηίδεηαη έληνλα κε ηελ 

εζληθή ιανγξαθία θαη ηα έζηκα. Αθνινπζεί ράξηεο κε ηηο θπξηφηεξεο 

νηλνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηε εξβία: 

 

 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θξαζηνχ 

ζπλήζσο αλαιακβάλνπλ νινθιεξσκέλν ηνλ θχθιν παξαγσγήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαλνκήο, κε ην φλνκα ηνπ νηλνπνηείνπ ή νξηζκέλεο 

εηηθέηαο, ζε αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ή μέλεο  

αγνξέο. Λακβάλνληαο ππφςε ην δπλακηθφ παξαγσγήο, ηνλ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο, ζπγθξαηνχληαη νη 

αθφινπζνη νίλνη θαη νηλνπνηεία: 
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ΟΗΝΟ  

 

 

ΟΗΝΟΠΟΗΔΗΟ 

Strast  Kuća Vina Ţivković  

Djerdan Sauvignon Blanc  

Orden Cabernet Sauvignon  

Orden Syrah  

Orden Merlot  

Djerdan Chardonnay 

Buket 

Prince  Podrum Braća Rajković  

Opium  

Dina Barrique  

Dina  

Carigrad  Podrum Radenković  

Chardonnay 

Rhine Riesling  

Ruška 

Sauvignon Blanc Barrique  

Ruţica  

Sauvignon Blanc  Podrum Radovanović  

Cabernet Sauvignon  

Pinoas  

Cabernet Sauvignon 

Barrique  

Rajnski Rizling  

Chardonnay Selekcija  

Chardonnay 

Rose  

Cabernet Sauvignon 

Reserve  

Trijumf Rose Podrum Vina Aleksandrović  

Trijumf Barrique  

Vizija  

Regent  
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Rodoslov  

Oplen  

Trijumf 

Harizma 

Tema 

Trijumf Noir  

Euforija  

Varijanta  

Trijumf Penusavo  

Prokupac  Vinarija Ivanović  

Tamjanika 

Petite Rose  

Rizling  

Millennium  Vinarija Jelić  

Petka 

Pinot Grigio  

Morava  

Mammoth Pinot Noir  

Merlot  

Chardonnay Barrique  

Aurelius  Vinarija Kovačević  

Chardonnay Barrique  

Rajnski Rizling  

Sauvignon  

Bermet 

Rosetto  

Penušavo Vino  

Chardonnay 

10.2. Δηζαγσγέο-Δμαγσγέο 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ζεξβηθήο Σεισλεηαθήο Γηνίθεζεο, θαηά ην 2016, 

εμήρζεζαλ απφ ηε εξβία πεξίπνπ 10,5 ηφλνη δηαθφξσλ ηχπσλ θξαζηψλ θαη 

ακπειννηληθψλ πξντφλησλ ζπλνιηθήο αμίαο πεξί ηα 15 εθαη. Γνι.ΖΠΑ 

 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
https://agora.mfa.gr/
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicrodoslov.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicoplen.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumf.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicharizma.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictema.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumfnoir.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandroviceuforija.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovicvarijanta.php
http://serbianwines.com/en/wines/aleksandrovictrijumfpenusavo.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovicprokupac.php
http://serbianwines.com/en/wineries/ivanovic.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovictamjanika.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovicpetiterose.php
http://serbianwines.com/en/wines/ivanovicrizling.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicmillennium.php
http://serbianwines.com/en/wineries/jelic.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicpetka.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicpinotgrigio.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicmorava.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicpinotnoir.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicmerlot.php
http://serbianwines.com/en/wines/jelicchardonnaybarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicaurelius.php
http://serbianwines.com/en/wineries/kovacevic.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicchardonnaybarrique.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicrizling.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicsauvignon.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicbermet.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicrosetto.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicpenusavo.php
http://serbianwines.com/en/wines/kovacevicchardonnay.php


ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Strahinjica Bana 76, 11000, BEOGRAD 

Τηλ.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77, Fax: +381 11 324-92-15 

e-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr  

https://agora.mfa.gr  

Κχξηνη πξννξηζκνί εμαγσγήο γηα ην έηνο 2016, κε βάζε ηελ αμία, ήηαλ νη ρψξεο 

ηεο CEFTA, πξσηίζησο ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε, ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ε 

Γεκνθξαηία ηνπ Μαπξνβνπλίνπ ελψ αθνινπζνχλ νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (28), ε Κξναηία θαη νη ΖΠΑ.  

 

Σελ ίδηα ρξνληά έγηλε ε εηζαγσγή 22,5 ηφλσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θξαζηψλ θαη 

ακπειν-νηληθψλ πξντφλησλ, ζπλνιηθήο αμίαο 27,5 εθαη. Γνι.ΖΠΑ Σν θξαζί 

εηζαγφηαλ θπξίσο απφ ηηο Υψξεο CEFTA, ηελ ΠΓΓΜ, ην Μαπξνβνχλην, ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (28), ζπγθεθξηκέλα Ηηαιία, Γαιιία, Κξναηία, Ηζπαλία, θαη 

ηέινο ηελ Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε. Με βάζε ηα ζηνηρεία ζεξβηθψλ εμαγσγψλ-

εηζαγσγψλ νίλνπ θαη ακπειν-νηληθψλ πξντφλησλ, θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε 

εξβία παξακέλεη θαζαξφο εηζαγσγέαο θξαζηνχ, κε ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο 

ησλ εμαγσγψλ θαη ειαθξά κεηνχκελεο εηζαγφκελεο πνζφηεηεο.  

 

Χο πξνο ηηο εηζαγσγέο ειιεληθνχ θξαζηνχ ζηε εξβία, ε Διιάδα θαηέιαβε ηελ 

13ε ζέζε κεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ πξνκεζεπηψλ ηεο ζεξβηθήο αγνξάο γηα ην έηνο 

2015-2016, ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία. 

10.3. Ζ θαηαλάισζε νίλνπ ζηε εξβία 

Παξφηη δελ ππάξρνπλ αθξηβή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε νίλνπ ζηε 

εξβία, ζε γεληθέο γξακκέο, ε θαηαλάισζε ζεσξείηαη ρακειή, δεδνκέλνπ φηη ν 

επξσπατθφο κέζνο φξνο είλαη πεξίπνπ 25 ιίηξα/θάηνηθνο/έηνο) ζηε δε εξβία 

εθηηκάηαη ζε 3-11 ιίηξα/θάηνηθν/έηνο.  

 

Ζ θνπιηνχξα ηνπ θξαζηνχ ραξαθηεξίδεηαη σο εμεπγεληζκέλε θαη θαιιηεξγεκέλε 

θαηαλάισζε θξαζηνχ, πνπ δελ βαζίδεηαη κε ηελ θαηαλαινχκελε πνζφηεηα, αιιά 

κε ηε γλψζε γηα  ηηο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ακπεινθνκίαο θαη ηεο 

παξαγσγήο θξαζηνχ. Σν θπξίαξρν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζηε εξβία ζεσξνχλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο σο θαηαλαισηέο θξαζηνχ, ζπλεπψο, αλ θαη ην θξαζί 

ηνπνζεηείηαη ζηελ νκάδα ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε 
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θαη ηα έζηκα, βξίζθεηαη πνιχ ζπρλά ζην ηξαπέδη ζηα πεξηζζφηεξα ζπίηηα καδί κε 

ην θνληάθ θαη ηελ κπχξα. 

 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο γηα ηελ θαηαλάισζε θξαζηνχ ζηε 

εξβία, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο (83%) θαηαλαιψλνπλ θξαζί, ελψ 

νη ζπλεζέζηεξνη ιφγνη απνρήο είλαη: έιιεηςε ζπλήζεηαο (48%), ζέκαηα πγείαο 

(15%), κε ιήςε αιθνφι, γεχζε, θ.ιπ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

εξσηψκελνη δελ αλέθεξαλ ηελ ηηκή ηνπ θξαζηνχ σο ιφγν απνρήο απφ ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ. 

 

πρλφηεηα θαη ηφπνο θαηαλάισζεο θξαζηνχ 

ρεηηθά κεγάιν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ (29%) θαηαλαιψλνπλ θξαζί ζε ζπάληεο 

πεξηπηψζεηο, ελψ έλα πνηήξη θξαζηνχ κία σο κεξηθέο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

θαηαλαιψλεηαη απφ ην 44% ησλ αηφκσλ, 2% απφ απηνχο θαηαλαιψλνπλ θξαζί 

ζε θαζεκεξηλή βάζε, νη δε ππφινηπνη θαηαλαιψλνπλ θξαζί κία θνξά ηνλ κήλα. 

ε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξφκνηαο παιαηφηεξεο έξεπλαο (2006), 

ζεκεηψλεηαη ε ζρεηηθά κηθξή επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θαηαλάισζε 

θξαζηνχ θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο ζπρλφηεηαο θαηαλάισζεο 

νίλνπ (ην 2006, 7% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ θαηαλάισζε θξαζηνχ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, θαη πάλσ απφ 50% κία έσο αξθεηέο θνξέο ηελ εβδνκάδα). Οη 

πεξηζζφηεξνη εθ ησλ εξσηεζέλησλ θαηαλαιψλνπλ θξαζί ζην ζπίηη (58%), ελψ 

ειαθξψο  πεξηζζφηεξνη απφ 1/3 ζε εζηηαηφξηα.  

 

Κίλεηξν γηα ηελ αγνξά ηνπ νίλνπ 

Σν επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαηά ηελ αγνξά 

θξαζηνχ δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ παξαγσγνχο θαη εηζαγσγείο γηα ηελ 

έγθαηξε θαη θαηάιιειε νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ επηηπρή ηνπνζέηεζε ηνπ νηληθνχ 

πξντφληνο ζηελ αγνξά. Βάζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ην θίλεηξν πνπ απφιπηα 

θπξηαξρεί θαηά ηελ αγνξά ηνπ θξαζηνχ είλαη ε πνηφηεηα ηνπ θξαζηνχ (69%) θαη ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα ην εκπνξηθφ ζήκα, ε ηηκή, ε ζπζθεπαζία θ.ιπ. 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
https://agora.mfa.gr/


ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Strahinjica Bana 76, 11000, BEOGRAD 

Τηλ.: +381 11 322-23-38, +381 11 323-15-77, Fax: +381 11 324-92-15 

e-mail: ecocom-belgrade@mfa.gr  

https://agora.mfa.gr  

εκαζία ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη επίπεδν αληηθαηάζηαζεο θαηά ηελ 

αγνξά θξαζηνχ 

Πεξηζζφηεξν απφ 80% ησλ εξσηεζέλησλ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο, θαηά ηελ αγνξά ηνπ θξαζηνχ, ζεσξψληαο ην εγγχεζε πνηφηεηαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξαζηνχ. Σν δήηεκα ηεο αληηθαηάζηαζεο αθνξά ζηελ πξνζπκία 

ησλ θαηαλαισηψλ λα αγνξάζνπλ θάπνηα άιια θξαζηά ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

βξνπλ εθείλα πνπ ζπλήζσο θαηαλαιψλνπλ ζε θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο, κε 

άιια ιφγηα, ην ρακειφ επίπεδν αθνζίσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν παξαγσγφ, κάξθα 

ή ηχπν νίλνπ.  Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (81%) δήισζαλ έηνηκνη λα 

αγνξάζνπλ ην πξντφλ άιινπ νηλνπνηείνπ, δειαδή θξαζί άιινπ είδνπο, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ βξνπλ ην ζπλήζσο θαηαλαινχκελν, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ρακειφ επίπεδν αθνζίσζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εηηθέηεο.  

 

πρλφηεηα αγνξάο  

Οη απαληήζεηο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειή ζπρλφηεηα αγνξάο θξαζηνχ, 

δεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ ην 88% ησλ εξσηεζέλησλ αγνξάδνπλ θξαζί κία θνξά ηνλ 

κήλα ή ζπαληφηεξα.  

 

Μέγεζνο ζπζθεπαζίαο 

ηελ αγνξά θξαζηψλ θπξηαξρνχλ ηα κπνπθάιηα κεγέζνπο 1l θαη 0.75l θαζψο, 

ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ην 76% θαηά ηελ αγνξά θξαζηνχ 

επηιέγνπλ κπνπθάιη ηνπ 0,75 l, ζεσξψληαο φηη πεξηέρεη νίλν θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο. Γελ ππήξραλ εξσηεζέληεο νη νπνίνη πξνηίκεζαλ ηα 0,2L θαη 5L 

κπνπθάιηα. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πνηφηεηα ηεο ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη επίζεο λα 

αλαθεξζεί σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο, θαζψο επεξεάδεη ηελ επηινγή θαηά ηελ 

αγνξά, δεδνκέλνπ φηη εθηφο απφ ηελ νπηηθή ειθπζηηθφηεηα, εγγπάηαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γπάιηλεο θηάιεο θαη ζε ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα 

θξαζηά πσινχληαη ζε πιαζηηθά κπνπθάιηα, ή ζπζθεπαζίεο Σεηξαπάθ 

(πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηφλη). 
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Σφπνο αγνξάο 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο (64%)  αγνξάδνπλ θξαζί ζε θαηαζηήκαηα 

κεγάισλ αιπζίδσλ ιηαληθήο πψιεζεο, ελψ ην 20% ησλ εμεηαδνκέλσλ αγνξάδεη 

θξαζί ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα (κπαξ πνπ ζεξβίξνπλ θξαζηά), είηε απεπζείαο 

απφ ηνπο παξαγσγνχο.  

 

Αμηνιφγεζε ηνπ εθνδηαζκνχ ηεο αγνξάο νίλνπ  

ρεδφλ νη κηζνί εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη ε πξνζθεξφκελε πνηθηιία ηεο εγρψξηαο 

αγνξάο είλαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν, ελψ κφλν ην 8% δελ δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγψλ θαη ηελ πξνζθεξφκελε πνηθηιία 

θξαζηνχ. 

 

Σηκή ηνπ θξαζηνχ 

Οη εγρψξηνη παξαγσγνί αιιά θαη νη εηζαγσγείο θξαζηνχ ζηε εξβία έρνπλ 

επίγλσζε ηεο πεξηνξηζκέλεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ θαηαλαισηψλ, σο εθ 

ηνχηνπ πνιχ ζπρλά πξνρσξνχλ ζε κέγηζηε ζπκπίεζε πίεζε ησλ ηηκψλ πξνο 

ηειηθφ αγνξαζηή, θαζπζηεξψληαο ή κεηξηάδνληαο ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ θξαζηνχ, 

κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηνπ δελ αθνινπζεί ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ ινηπψλ 

ηηκψλ,  θαη εηδηθφηεξα ησλ ηξνθίκσλ.  

Παξά ην γεγνλφο απηφ, κφλν γηα ην έλα ηέηαξην ησλ εξσηεζέλησλ ε ηηκή θξαζηνχ 

είλαη ζήκεξα πξνζηηή ζηε ιηαληθή πψιεζε, ιακβάλνληαο δε ππφςε ην πςειφ 

κεξίδην ησλ ηξνθίκσλ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαβίσζεο γηα ηε κέζε νηθνγέλεηα, ην 

θξαζί ζηε εξβία ζεσξείηαη ζπλήζσο σο πνιπηειέο πξντφλ δηαηξνθήο. Δπίζεο, 

βάζεη ζρεηηθψλ κειεηψλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο (69%) δήισζαλ 

φηη νη πςειέο ιηαληθέο ηηκέο ηνπ θξαζηνχ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπο φηαλ θαηά 

ηελ αγνξά ηνπ, θαη ζπλήζσο επηιέγνπλ θξαζηά απφ ηελ ρακειφηεξε θαηεγνξία 

ηηκψλ.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηελ εγρψξηα αγνξά 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ θξαζηνχ έρεη βξαδχηεξν ξπζκφ.  
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Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζην θξαζί, σο ηδηαηηεξφηεηα ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα 

ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη ε γεχζε θαη ε πξνηίκεζε θξαζί ηνπ θαηαλαισηή δελ 

είλαη απαξαίηεηα ζπζρεηηδφκελε κε ηελ ηηκή ηνπ.  

 

Δπίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο θαη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηελ αγνξά 

θξαζηνχ 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο (80%) ζεσξνχλ φηη ε δηαθήκηζε δελ έρεη 

θακία επηξξνή ζηελ επηινγή ηνπο θαηά ηελ αγνξά θξαζηνχ. 

Οη εγρψξηνη παξαγσγνί νίλνπ θαη νη εηζαγσγείο επηδίδνληαη ζπρλά ζηελ 

νξγάλσζε πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλεζέζηεξα ζε ζπκθσλία κε 

αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο θαη εζηηαηφξηα (εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο), ή κέζσ 

πνιηηηζηηθψλ-ηνπξηζηηθψλ εθδειψζεσλ (π.ρ. Ζκέξεο νίλνπ) ή ησλ ΜΜΔ. Οη 

εθδειψζεηο απηέο ζηνρεχνπλ ηφζν ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ θαηαλαισηψλ, φζν 

θαη ζηε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο αγνξάο θαη θαηαλάισζεο νηληθψλ πξντφλησλ.  

 

Απήρεζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ (49%) νλφκαζαλ ηε ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο σο 

ηελ πξνσζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκνχληαη, ελψ κφιηο πάλσ απφ ην έλα 

ηέηαξην ησλ θαηαλαισηψλ θξαζηνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο πξνσζεηηθέο ελεξγείεο 

ζε ηνπηθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο ή ην εζηηαηφξην. Δμάιινπ, ζεκαληηθφ 

κεξίδην ησλ εξσηεζέλησλ (73%) έρνπλ αληίιεςε φηη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πξνψζεζε ηνπ θξαζηνχ θαη ηεο ακπεινπξγίαο δελ είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα εληαζνχλ.  

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν ηνπξηζκφο θξαζηνχ θαη εθδειψζεηο γηα ην 

θξαζί/ζηαθχιη απνηεινχλ πνιχπινθεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο φπνπ νη 

παξαγσγνί είλαη έληνλα εκπιεθφκελνη. χκθσλα κε ηνλ ράξηε θξαζηνχ ηνπ 

ζεξβηθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Serbian Wine Routes) ππάξρνπλ αξθεηά 

νηλνπνηεία θαη θειάξηα ακπέινπ φπνπ νη ηνπξίζηεο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ 

ηνπηθά θξαζηά (βι. ράξηε επφκελεο ζειίδαο). 
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Serbia Travel: Serbian Wine Routes 

(http://www.srbija.travel/destinacije/putevi-vina.447.html) 

 

 

Σέινο, κεηαμχ ησλ εθδειψζεσλ ζηε εξβία, αθηεξσκέλσλ ζην θξαζί θαη ζηαθχιη 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξάδνζε θαη ην κεγάιν αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ, 

μερσξίδνπλ: Σν θζηλφπσξν ηνπ Smederevo ζην Smederevo, νη εκέξεο 

ζπγθνκηδήο ζηαθπιηψλ ζην Palić, νη εκέξεο ζπγθνκηδήο ζηαθπιηψλ θαη Vinofest 

ζην Vrsac, ε ζπγθνκηδή ηεο Ţupa ζην Aleksandrovac, Groţđe bal ζην Sonta, ε 

ζπγθνκηδή ζηαθπιηψλ ζηηο Sremski Karlovci, ζην Oplenac, θ.ιπ. 

 

Παξάγνληεο επηινγήο θξαζηψλ  

Οη κειέηεο πξνηηκήζεσλ δείρλνπλ ηε γεληθή θνπιηνχξα ησλ θαηαλαισηψλ 

θξαζηνχ, θαηαιήγνληαο φηη νη ηειεπηαίνη ζπρλά δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο 

πνπ ηνπνζεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θξαζί ζε κηα νκάδα πνηφηεηαο. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο επηιέγνπλ θξαζηά πνηφηεηαο (64%) κε βάζε 

ηελ ηηκή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη φζν απμάλεηαη 
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ην εηζφδεκα, νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

θαηαλάισζεο θξαζηψλ πςειφηεξεο πνηφηεηαο. 

Παξάιιεια, νη θαηαλαισηέο πην ζπρλά επηιέγνπλ μεξά θξαζηά (πεξίπνπ 40%), 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, ηα θξαζηά επηδφξπηνπ θαηέρνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ 

(πεξίπνπ 9%). Απηφ απνηειεί πιεξνθνξία δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

παξαγσγνχο/εηζαγσγείο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ παξαγσγή/ 

εηζαγσγή ζηηο γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ εγρψξησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Δπηινγή θξαζηψλ κε βάζε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε 

Οη εξσηεζέληεο πην ζπρλά επηιέγνπλ εγρψξηα θξαζηά (59%), παξφιν πνπ ε 

ηξέρνπζα έληαζε ησλ πξνηηκήζεσλ (79%) είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε παιαηφηεξε έξεπλα (2006), νη θαηαλαισηέο εμαθνινπζνχλ λα 

ηαπηίδνληαη έληνλα κε ηελ παξάδνζε ηελ νπνία αληηπξνζσπεχνπλ νη παξνχζεο 

πνηθηιίεο πξντφλησλ ησλ εγρψξησλ παξαγσγψλ. Αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο, σο 

θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή εγρψξησλ θξαζηψλ είλαη: πνηφηεηα θξαζηνχ 

(40%), αλαινγία ηηκήο/πνηφηεηαο (18%) θαη ππνζηήξημε ησλ εγρσξίσλ 

παξαγσγψλ (14%).  

 

Καηά ηελ επηινγή ησλ εγρσξίσλ θξαζηψλ, νη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο 

επηιέγνπλ ηα θφθθηλα θξαζηά (65%), ελψ κφλν ην 3% απφ απηνχο επηιέγνπλ ξνδέ 

θξαζί. ε ζχγθξηζε κε έξεπλα ηνπ 2006, νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ 

ειαθξψο κεηαθηλεζεί πξνο ην θφθθηλν θξαζί.  

 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηα εγρψξηα θφθθηλα θξαζηά δείρλνπλ 

θπξηαξρία ηνπ Cabernet κε 32% θαη 28% ηνπ Vranac. Πεξίπνπ ην 11% ησλ 

εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη πνηέ, ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, δελ είραλ 

θαηαλαιψζεη εγρψξηα θφθθηλα θξαζηά. 

 

Σν απφιπην θαβνξί ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηα ιεπθά θξαζηά είλαη ην 

Chardonnay (30%), ελψ ηαπηφρξνλα κηα αξθεηά κεγάιε κεηνρή έρεη θαη ην 

Graševina (13%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο ησλ 
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εξσηεζέλησλ (23%) δήισζαλ φηη πνηέ δελ έρνπλ θαηαλαιψζεη εγρψξηα ιεπθά 

θξαζηά. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαηαλαισηέο πνπ πξνηηκνχλ μέλα θξαζηά αλαθέξνπλ 

σο βαζηθνχο ιφγνπο ηελ πνηφηεηα (πεξίπνπ 56%), ή ηελ θαιχηεξε γεχζε θαη ην 

άξσκα (20%). Δζηηάδνληαο ζηα θξαζηά μέλεο πξνέιεπζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε 

πάλσ απφ ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ νη εξσηεζέληεο επηιέγνπλ θξαζηά απφ ηηο 

ρψξεο ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο (ΠΓΓΜ 24%, Μαπξνβνχλην 20% θαη Κξναηία 

7%). ε πςειφ πνζνζηφ επηιέγνληαη επίζεο θξαζηά απν ηελ Ηηαιία (12%), Γαιιία 

(11%) θαη ηελ Ηζπαλία (10%). 

 

πκπεξάζκαηα 

Αλακθίβνια, ε εξβία θαηέρεη θαιέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

ακπεινθαιιηέξγεηα, θαη έρεη ζρεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν σο παξαγσγφο νίλνπ εληφο 

ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. Χζηφζν, παξά ηελ παξνπζία ηεο παξάδνζεο θαη 

ησλ εζίκσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί, γηα ηα επφκελα ρξφληα ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε νίλνπ δελ ζα κπνξεί λα μεπεξάζεη ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ησλ 

άιισλ αιθννινχρσλ πνηψλ, πξσηίζησο ησλ κπξάληη θξνχησλ θαη ηεο κπχξα;. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη θαηαλαισηέο θξαζηνχ έρνπλ κεγαιχηεξε επίγλσζε, αιιά 

θαη πινχζηα πνηθηιία θξαζηψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο. Αλεπαξθήο φζνλ αθνξά ηνλ φγθν, αιιά αθφκε 

ππάξρνπζα, είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ, εζηηαηφξσλ θαη παξαγσγψλ 

ε νπνία επεξεάζηεθε απφ ηελ αλαλέσζε ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ θαη ην 

άλνηγκα ησλ κηθξψλ νηθνγελεηαθψλ νηλνπνηείσλ (ηα νπνία παξάιιεια 

πξνζθέξνπλ παγθνζκίσο αλαγλσξίζηκα είδε θξαζηνχ θαη απηφρζνλα θξαζηά, 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πεξηνρή) θαη ζηαδηαθά απμάλεη ηελ θνπιηνχξα 

θαηαλάισζεο θξαζηνχ.  

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πεξί ησλ πξνηηκήζεσλ, θηλήηξσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ αγνξάδνπλ θξαζί, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 
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α) Ζ ζπρλφηεηα θαηαλάισζεο ηνπ θξαζηνχ ζηε εξβία ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ζρεηηθά ρακειή. Όρη ακειεηένο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ 

θαηαλαιψλνπλ θξαζί πνιχ ζπάληα (29%), ελψ κία θνξά κε ιίγεο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα ην θξαζί θαηαλαιψλεηαη απφ πεξίπνπ 44% ησλ εξσηεζέλησλ. Μφλν ην 

2% ησλ εξσηεζέλησλ πίλνπλ θξαζί θαζεκεξηλά. 

β) ζρεηηθά ρακειή ζπρλφηεηα αγνξψλ (ζρεδφλ νη 90% αγνξάδνπλ θξαζί κία 

θνξά ην κήλα ή πην ζπάληα) 

γ) Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηνπο θαηαλαισηέο φηαλ αγνξάδνπλ θξαζί είλαη ε πνηφηεηα 

(69%) 

δ) Κπξίαξρνο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ (πάλσ απφ ¾) πξνηηκνχλ ηε θηάιε 0.75l  

ε) Ζ εηηθέηα ηνπ νίλνπ ζηνλ θαηαλαισηή ζπλήζσο ζηέιλεη ην κήλπκά ηνπ 

πξνλνκίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 80% ησλ εξσηεζέλησλ 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εηηθέηαο, ζεσξψληαο ηελ ε εγγχεζε θαιήο πνηφηεηαο. 

Όκσο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο είλαη έηνηκνη λα αγνξάζνπλ έλα 

πξντφλ άιινπ νηλνπνηείνπ, ή άιινπ ηχπνπ θξαζηνχ ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξνπλ 

ζην θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο ην θξαζί πνπ ζπλήζσο θαηαλαιψλνπλ, 

δείρλνληαο έηζη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ζε απηφ ην ηκήκα ηεο αγνξάο. 

ζη) Οη θαηαλαισηέο έρνπλ επίγλσζε ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ην θξαζί 

(νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, 49%, ζπκνχληαη ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο, θαη 

πάλσ απφ ην 25% ζεκείσζαλ νξηζκέλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο εληφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πψιεζεο/εζηηαηνξίνπ). Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 73% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ην θξαζί θαη ηελ δηάδνζε  θνπιηνχξα ηεο θαηαλάισζεο θξαζηνχ δελ είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη ζα πξέπεη λα εληαζνχλ θαη λα βειηησζνχλ. 

δ) Όπσο θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

αγνξάδνπλ θξαζί ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο (64%), ελψ κφλν ην 10% 

απφ απηνχο αγνξάδνπλ θξαζί ζε εηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα, ή απεπζείαο ζηνλ 

παξαγσγφ. 

ε) Σν θξαζί ζηε εξβία θαηαλαιψλεηαη πην ζπρλά ζην ζπίηη. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη 

πάλσ απφ ην 30% ησλ εξσηεζέλησλ πίλνπλ θξαζί ζηα εζηηαηφξηα, ηηο 
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πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλσληθέο ζπλαζξνίζεσλ θαη απηή ηελ 

νκάδα αληηπξνζσπεχνπλ νη λένη θαη ηα άηνκα κε πςειφηεξν αηνκηθφ εηζφδεκα. 

ζ) πλνςίδνληαο ηηο απαληήζεηο, ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ν 

κέζνο θαηαλαισηήο ζηε εξβία πην ζπρλά επηιέγεη ην πξφηππν κπνπθάιη 0,75 

ιίηξσλ, μεξφ εγρψξην θξαζί. Σαπηνρξφλσο, νη εξσηεζέληεο κε πςειφηεξν 

εηζφδεκα πην ζπρλά επηιέγνπλ εηζαγφκελα θξαζηά (ή ηα εγρψξηα θξαζηά κε 

πξηκνδφηεζε πνηφηεηαο). Ζ ζπλεζηζκέλε επηινγή ηνπ θαηαλαισηή είλαη ην 

εγρψξην θφθθηλν θξαζηά (65%), απν ηα νπνία ηα θαβνξί είλαη ην Cabernet (32%) 

θαη Vranac (28%), ελψ κεηαμχ ησλ εγρψξησλ ιεπθψλ θξαζηψλ θπξηαξρεί 

απνιχησο ην Chardonnay (30%). 

η) Ληγφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη ε πνηθηιία ζηελ αγνξά 

θξαζηψλ βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θξαζηνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πνηφηεηα θαη ε ηηκή δελ 

βξίζθνληαη απαξαίηεηα ζε ζπζρεηηζκφ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

αλαθέξνπλ φηη νη ηηκέο ζηε ιηαληθή πψιεζε είλαη πνιχ πςειέο, θαη φηη ε ηηκή 

απνηειεί θχξην θαζνξηζηηθφ παξάγνληα θαηά ηελ αγνξά θξαζηνχ. 

Σέινο, νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο ζπκπίπηνπλ κε απηέο παξφκνηαο 

παιαηφηεξεο έξεπλαο, σο εθ ηνχηνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ θαίλεηαη λα είρε 

ηδηαίηεξα κεγάιν αληίθηππν ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ 

αγνξά θαη θαηαλάισζε θξαζηνχ. 

11. Ζ Αγνξά Γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε εξβία 

 

Ζ ζεξβηθή αγνξά γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ είλαη πνιχ αλεπηπγκέλε θαη, θαηά 

θχξην ιφγν, βαζίδεηαη ζηελ εγρψξηα παξαγσγή ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, 

αμηνπνηεί ηελ πινχζηα –αλ θαη ζηαδηαθά κεηνχκελε, απφ ην 2006 θαη εληεχζελ- 

παξαγσγή γάιαθηνο.  

 

Ζ γαιαθηνβηνκεραλία ηεο εξβίαο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο θαη, γηα ην ιφγν απηφ, πξνζηαηεχεηαη ηζρπξά κέζσ δαζκνινγηθψλ θαη 
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κε εκπνδίσλ1. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, αθφκα θαη κεηά ην πέξαο ηεο πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο ζηαδηαθήο κείσζεο ησλ δαζκψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Δλδηάκεζε 

πκθσλία γηα ην Δκπφξην θαη Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ Δκπνξίνπ ΔΔ-εξβίαο, 

νξηζκέλα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζα εμαθνινπζνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

δαζκνχο νη νπνίνη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. θέηα) ραξαθηεξίδνληαη 

πςεινί.  

 

Δπηπιένλ, απφ ηνλ Ηνχλην 2015, ε ζεξβηθή θπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη επηπιένλ 

εηζαγσγηθνχο δαζκνχο γηα ην γάια, ζην πνζφ ησλ 10 έσο 20 δελαξίσλ θαη απφ 

10 έσο 30 δελαξίσλ γηα ηα ινηπά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, σο πξνζσξηλφ 

κέηξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηεο πκθσλίαο ηαζεξνπνίεζεο θαη χλδεζεο, 

ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο αλακέλεηαη λα ιήμεη ζηηο 30-06-2016, ρσξίο σζηφζν λα 

ππάξρεη επίζεκε επ’απηνχ θπβεξλεηηθή δέζκεπζε. 

 

Σν κέηξν απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ, θαζψο, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζεξβηθήο Σεισλεηαθήο Γηνίθεζεο, θαηά ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηνπ 2015 νη εηζαγσγέο γάιαθηνο απφ ηελ ΔΔ πξνο ηελ εξβία 

ππεξ-ηξηπιαζηάζζεθαλ. 

 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ 

ν νπνίνο αλακέλεηαη λα πξνθχςεη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο εξβίαο, παξαηεξείηαη έληνλε αλαδηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο, κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ γαιαθηνβηνκεραληψλ. 

 

Δμάιινπ, ζηελ πξάμε παξαηεξνχληαη νξηζκέλα κε δαζκνινγηθά εκπφδηα, φπσο 

π.ρ. ρξνλνβφξνη θαη πςεινχ θφζηνπο ηεισλεηαθνί έιεγρνη, νη νπνίνη θαζηζηνχλ 

ηελ εηζαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ (π.ρ. γηανχξηη) κάιινλ πξνβιεκαηηθή. 

 

Τπελζπκίδεηαη, ηέινο, φηη ην 2013 πςειά επίπεδα αθιαηνμίλεο αληρλεχζεθαλ ζε 

πφζηκα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ζηε εξβία, κε απνηέιεζκα ε θπβέξλεζε λα 

                                                 
1
 Βλ. συνημμζνο Πίνακα επιβαλλόμενων δασμών 
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απμήζεη πξνζσξηλά (2013-2014) ηα ζρεηηθά επηηξεπφκελα φξηα (απφ 0,05 ζε  0,5 

Mikrogramm/Λίηξν) σζηφζν νη επηπηψζεηο απηήο ηεο ελ ιφγσ θξίζεο δελ 

ζεσξνχληαη ζήκεξα ζεκαληηθέο. 

 

Ζ θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε εξβία θπξηαξρείηαη απφ ηελ 

εγρψξηα παξαγσγή ρσξίο ζεκαληηθή δηείζδπζε ζηελ αγνξά κεγάισλ δηεζλψλ 

παηθηψλ, θπξίσο επεηδή νη εγρψξηεο κάξθεο είλαη πνιχ δεκνθηιείο κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

 

Ζ ζεξβηθή εηαηξεία Imlek θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηαλάισζε γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ ζηε εξβία, θαηαιακβάλνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ 

πσιήζεσλ ιηαληθήο ηηκήο (54%). Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη ην πνιχ δεκνθηιέο 

εκπνξηθφ ζήκα Moja Kravica θαη γηφξηαζε ηα 60α γελέζιηά ηεο ην 2013. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ ζήκα είλαη εδξαησκέλν ζηελ πξνηίκεζε ησλ έξβσλ 

θαηαλαισηψλ, ε δε εηαηξεία έρεη άξηζην δίθηπν δηαλνκήο θαη πνιχ ηζρπξή 

ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ ηεο ζε ζέκαηα κάξθεηηλγθ. Όιεο νη άιιεο εηαηξείεο 

βξίζθνληαη πνιχ πίζσ απφ ηελ Imlek, δεδνκέλνπ φηη θακία απφ απηέο δελ 

ππεξβαίλεη κεξίδην αγνξάο 10%. 

 

ΓΗΑΟΤΡΣΗ 

Σν πφζηκν γηανχξηη, εηδηθφηεξα, θπξηαξρεί ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ έξβσλ θαζψο 

έρνπλ ηε ζπλήζεηα λα θαηαλαιψλνπλ απηφ ην πξντφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

γεγνλφο πνπ δελ αλακέλεηαη λα αιιάμεη ζηελ επφκελε πεληαεηία. Χζηφζν, ε 

πιεηνςεθία ησλ λέσλ πξντφλησλ ην 2014 θαη ην 2015 δείρλεη φηη ην απιφ γηανχξηη 

γίλεηαη επίζεο φιν θαη πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο ζε φιε ηε 

ρψξα. 

 

Ζ εηαηξεία Imlek θαηείρε θαη πάιη εγεηηθή ζέζε ζηηο πσιήζεηο γηανπξηηνχ θαη 

μηλφγαινπ ην 2015 κε κεξίδην αγνξάο 41%. Σν πφζηκν γηανχξηη Moja Kravica 

ήηαλ επίζεο ην ππ’αξηζκφλ έλα εκπνξηθφ ζήκα ζηελ θαηεγνξία ηνπ ην 2015 κε 

κεξίδην ιηαληθήο πψιεζεο 26%.  
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Σν ζεξβηθφ γηανχξηη θαη μηλφγαιν αθνινπζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο ηάζεηο 

πγηεηλνχο δηαηξνθήο θαη επεμίαο, θαζψο ην πξν-βηνηηθφ πφζηκν γηανχξηη είδε ηνλ 

πςειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο πσιήζεσλ ην 2015. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα παξαηεξήζεη αξθεηέο λέα αλεξρφκελα πξντφληα ηα νπνία ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ ίδηα ηάζε, φπσο ηα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ζηέβηα.  

 

Σα εηζαγφκελα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα είλαη ζεκαληηθά αθξηβφηεξα ζε ζρέζε κε 

ηα εγρψξηα, γεγνλφο πνπ απνζαξξχλεη ηηο μέλεο εηαηξείεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εηζέιζνπλ ζε απηή ηελ ήδε αληαγσληζηηθή θαηεγνξία.  

 

ΣΤΡΗ 

Ζ αγνξά ηπξνθνκηθψλ εηδψλ ζεσξείηαη αθφκα αξθεηά ππναλάπηπθηε ζηε εξβία, 

κε πεξηνξηζκέλα πξντφληα θπξίσο ζηηο κεγαιχηεξεο θαη πην παξαδνζηαθέο 

θαηεγνξίεο, φπσο ζπζθεπαζκέλν ζθιεξφ ηπξί θαη αιεηθφκελν επεμεξγαζκέλν 

ηπξί. Χζηφζν, πεξηζζφηεξα πξντφληα δηαηίζεληαη θάζε ρξφλν ζηελ αγνξά θαη ε δε 

δήηεζε γηα νξηζκέλα είδε ηπξηψλ (φπσο ξνθθφξ ή Edam) απμάλεηαη. Πην 

"εμσηηθά" είδε ηπξηψλ αλακέλεηαη λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

πξφβιεςεο ζηε εξβία θαη απηφ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα κπιε ηπξηά θαη ηνπο 

ηχπνπο θίηξηλσλ ηπξηψλ πνπ είλαη δεκνθηιείο ζηελ Δπξψπε, φπσο έληακ, 

ηζέληαξ θιπ. Οη δηάθνξεο πνηθηιίεο ηπξηψλ είλαη αθφκα αλεπαξθψο δηαδεδνκέλεο 

ζηε εξβία γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη επίζεο λα αιιάμεη. εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη 

ειιεληθή θέηα πσιείηαη ζηελ ζεξβηθή αγνξά ζε ηηκή πνιχ πςειφηεξε απφ απηή 

ηνπ εγρψξηνπ ιεπθνχ ηπξηνχ. 

 

Ζ εηαηξεία Mlekara Šabac ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζηε ζεξβηθή αγνξά ηπξηνχ ην 2015-

2016, κε κεξίδην  27%  θαη βαζηθά πξντφληα ην Šabac Beli Sir (ιεπθφ ηπξί) θαη 

Šabac Mladi Sir (είδνο αλζφηπξνπί) ε νπνία είλαη πνιχ γλσζηή ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζρεηηθά νηθνλνκηθή. Γεχηεξε ζέζε θαηέιαβε ε εηαηξεία 

Mlekoprodukt, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Imlek κε αληίζηνηρα κεξίδηα ιηαληθή ηηκή 

ησλ 12% θαη 11% ην 2015. Σέηαξηε-θαηεηάγε ε Somboled doo, κε κεξίδην 10%, 
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ελψ φινη νη ππφινηπνη θαηαζθεπαζηέο δελ ππεξέβεζαλ ην ζήκα κεξίδην 10% . 

 

Ζ ζεξβηθή αγνξά είλαη πνιιά ππνζρφκελε γηα ηα ειιεληθά γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα, ηδίσο ιφγσ ησλ θάησζη παξακέηξσλ: 

 Ζ ζηαδηαθή απειεπζέξσζε, ηεο ζεξβηθήο αγνξάο, ζα θαηαζηήζεη ιηγφηεξν 

θνζηνβφξεο ηηο δηαδηθαζίεο εμαγσγήο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηε 

εξβία. 

 Σα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαηέρνπλ πςειή ζέζε ζηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ έξβσλ πνιηηψλ. 

 Σα ειιεληθά γαιαθηνθνκηθά πξντφληα είλαη νηθεία ζηνπο έξβνπο 

θαηαλαισηέο, δεδνκέλνπ φηη κεγάινο αξηζκφο έξβσλ ηνπξηζηψλ 

επηζθέπηεηαη παξαδνζηαθά ηε ρψξα καο. 

 

**** 
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