
 

 

Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ 2018 

 
 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΔΡΒΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ  

ΓΙΑ  ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ  

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ  

ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΡΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Η Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ηεο Διιάδνο (Ο.Κ.Δ.) ππνδέρζεθε ζήκεξα, Γεπηέξα 

12 Ννεκβξίνπ 2018, ζηα γξαθεία ηεο, πνιπκειή αληηπξνζσπεία από ηε Σεξβία, κε επηθεθαιήο 

ηνπο θ. Zoran Đorđević, Υπνπξγό Δξγαζίαο, θαη Miloš Nenezić, Πξόεδξν ηνπ Κνηλσληθνύ θαη 

Οηθνλνκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Σεξβηθήο Γεκνθξαηίαο (Κ.Ο.Σ.). 

Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ππνγξαθήο Μλεκνλίνπ Σπλεξγαζίαο 

κεηαμύ ηεο Ο.Κ.Δ. θαη ηνπ Κ.Ο.Σ. Σηελ αληηπξνζσπεία από ηε Σεξβία ζπκκεηείραλ, επίζεο, νη θ. 

Ljubisav Orbović, Μέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη Πξόεδξνο ησλ Απηόλνκσλ Σπλδηθάησλ ηεο Σεξβίαο, 

Veljko Milosevic, Μέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ, πξνεξρόκελνο από ηα Απηόλνκα Σπλδηθάηα ηεο Σεξβίαο, 

Zoran Stojiljković, Μέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη Πξόεδξνο ηεο Σπλνκνζπνλδίαο Σπλδηθάησλ 

"Αλεμαξηεζία", Dragan Milanovic, Μέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ, πξνεξρόκελνο από ηε Σπλνκνζπνλδία 

Σπλδηθάησλ "Αλεμαξηεζία", Nebojsa Atanackovic, Μέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ, πξνεξρόκελνο από ηε 

Σεξβηθή Έλσζε Δξγνδνηώλ, θαη Dušan Petrović, Γξακκαηέαο ηνπ Σπκβνπιίνπ. 

Ο θ. Γηώξγνο Βεξλίθνο, Πξόεδξνο ηεο Ο.Κ.Δ., θαισζόξηζε ηελ αληηπξνζσπεία θαη 

αλαθέξζεθε ζηνπο ηζρπξνύο ηζηνξηθνύο δεζκνύο πνπ ελώλνπλ ηηο δύν ρώξεο. Η Διιάδα 

παξαθνινπζεί κε ελδηαθέξνλ ηε Σεξβία, όπνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζηαζεξόηεηα θαη 

ζεηηθό επηρεηξεκαηηθό θιίκα. Η Ο.Κ.Δ. θαη ην Ο.Κ.Σ., πέξα από ηελ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζρέζεσλ ησλ δύν ρσξώλ, ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ ηζρπξό ξόιν ζηε ελίζρπζε ηεο 

δεκνθξαηίαο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαιόγνπ κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, ηελ 



θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα. Δπίζεο, πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ ζε επίθαηξα 

δεηήκαηα, όπσο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν πξέπεη λα ην 

ζρεδηάζνπκε θαη όρη απιά, σο ζεαηέο, λα παξαθνινπζνύκε ηηο εμειίμεηο. Τέινο ν θ. Βεξλίθνο ηόληζε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο Ο.Κ.Δ. ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ έληαμε ηεο Σεξβίαο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Ο θ. Nenezić, Πξόεδξνο ηνπ Κ.Ο.Σ., επραξίζηεζε γηα ηε δηαρξνληθή θηιία θαη ππνζηήξημε ηεο 

Διιάδνο πξνο ηε Σεξβία. Γηεπθξίληζε όηη νη δύν ζεζκνί, Ο.Κ.Δ. θαη Κ.Ο.Σ., νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζηε 

ζύλζεζε θαη ζηελ νξγάλσζή ηνπο, κπνξνύλ λα δηαδξακαηίζνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ρσξώλ ηνπο. Αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηε Σεξβία θαη ζηελ πςειή πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδπηώλ, ιόγσ ησλ επλντθώλ όξσλ θαη πιενλεθηεκάησλ πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη. Τν Κ.Ο.Σ. 

παξαθνινπζεί κε αλεζπρία ηηο εμειίμεηο ζε παγθόζκην επίπεδν γηα ην κέιινλ ηεο εξγαζίαο θαη 

κειεηά ηνπο ηξόπνπο πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα. 

Ο θ. Đorđević, Υπνπξγόο Δξγαζίαο, αλαθέξζεθε ζην επξσπατθό κέιινλ ηεο Σεξβίαο 

ηνλίδνληαο όηη είλαη ζηξαηεγηθή απόθαζε ε είζνδνο ηεο ρώξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τόληζε όηη 

ε Διιάδα κπνξεί λα αλαπηύμεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ζηε Σεξβία ζε πνιινύο ηνκείο, πέξα από ηνλ 

ηξαπεδηθό. Η ρώξα ηνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη κεηώζεη ηελ αλεξγία ζην 11%, έρεη απμήζεη ην ΑΔΠ 

θαη έρεη κεηώζεη ην εμσηεξηθό ρξένο. Ο κεγάινο αξηζκόο μέλσλ επελδπηώλ έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά 

ηελ αλάπηπμε ηεο Σεξβίαο, αιιά ε Διιάδα παξακέλεη πάληα ε πξώηε επηινγή γηα ζπλεξγαζία γηαηί 

είλαη δηαρξνληθά κηα ρώξα θνληά ζηε Σεξβία. 

Η ζπλάληεζε νινθιεξώζεθε κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειώλ ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο 

Σεξβίαο θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ θαη ησλ Μειώλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ο.Κ.Δ. 
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