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                                      Δελτίο Τύπου 

 

Οικονομική συνεργασία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π)  με τον ομόλογο Οργανισμό της Σερβίας, A.O.F.I – 

Serbian Export Credit and Insurance Agency. 

 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

(Ο.Α.Ε.Π) του Υπουργείου Εξωτερικών, με τον ομόλογο Οργανισμό της Σερβίας, 

A.O.F.I – Serbian Export Credit and Insurance Agency υπεγράφη την Παρασκευή  17 

Δεκεμβρίου.  

 

Σκοπός της συμφωνίας, είναι η εδραίωση των σχέσεων μεταξύ των μερών, για την 

υποστήριξη και την ενθάρρυνση του εμπορίου και των επενδύσεων των δυο χωρών,  

με χαρακτηριστικότερες τις ακόλουθες δράσεις: 

 

✓ Παροχή πληροφοριών για τρέχοντα και πιθανά νέα έργα προς το συμφέρον 

των μερών. 

 

✓ Διερεύνηση αμοιβαίων ευκαιριών για υπηρεσίες ασφάλισης για εξαγωγές 

αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων και  υποστήριξη  των ασφαλισμένων από 

τον Ο.Α.Ε.Π. και τον A.O.F.I.  

 

✓ Ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών στο πλαίσιο  διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου, για την πιστοληπτική ικανότητα αγοραστών που βρίσκονται 

αντίστοιχα στη Σερβία ή την Ελλάδα. 

 



✓ Διοργάνωση επιχειρηματικών (Β2Β) συναντήσεων και εκδηλώσεων μεταξύ 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην Ελλάδα και την Σερβία, σε 

πολλούς τομείς  όπως   η  γεωργία, οι  κατασκευές, οι βιομηχανίες χάλυβα και 

αλουμινίου, κεραμικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μηχανολογικού 

εξοπλισμού,  διαχείρισης απορριμμάτων. 

 

✓ Διευκόλυνση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και εύρεση ειδικών 

λύσεων τόσο στον τομέα των εξαγωγών όσο και στον τομέα των επενδύσεων. 

 
Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Οργανισμού Ασφάλισης 

Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) ο Γενικός Διευθυντής, Γρηγόρης Σταματόπουλος 

και εκ μέρους του A.O.F.I – Serbian Export Credit and Insurance Agency ο Γενικός 

Διευθυντής,  Dejan Vukotić.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π)  

Γρηγόρης Σταματόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του 

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. «Ο Ο.Α.Ε.Π την περίοδο αυτή για 

την ενίσχυση των διεθνών του σχέσεων, συνάπτει μια σειρά συμφωνιών με 

αντίστοιχους Οργανισμούς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, με την συνεργασία 

Ο.Α.Ε.Π - Α.Ο.F.I  εδραιώνονται οι ήδη ανεπτυγμένες σχέσεις των δυο χωρών. Ο  όγκος 

του διμερούς εμπορίου αγαθών Σερβίας – Ελλάδας αυξήθηκε κατά 5,55%  εν μέσω 

πανδημίας, το  2020.  Αποδεικνύοντας έτσι, την  ανθεκτικότητα των διμερών 

οικονομικών  και εμπορικών σχέσεων των δυο χωρών. Το ΜοU αποτελεί την έμπρακτη 

προσπάθεια διευκόλυνσης ακόμη περισσότερο της εξωστρέφειας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων στην Σερβία τα προσεχή έτη.»   

Ο Γενικός Διευθυντής του A.O.F.I – Serbian Export Credit and Insurance Agency   

Dejan Vukotić δήλωσε:  «Το Μνημόνιο είναι μια εξαιρετική μορφή συνεργασίας και 

για τις δύο πλευρές, η Ελλάδα πάντα έχει μια καλή θέση στη χώρα μας από κάθε άποψη 

και τώρα θα ενισχύσει τη σταθερότητα των υπηρεσιών και των σχέσεων στο 

οικονομικό κομμάτι, μαζί με τον Οργανισμό μας. Είμαι ικανοποιημένος που 

υπογράφονται συμβάσεις αυτού του τύπου σε τέτοιες συνθήκες και ελπίζω ότι όλοι θα 

ωφεληθούμε και ταυτόχρονα θα περιορίσουμε τις προκλήσεις και τους κινδύνους που 

είναι αναπόφευκτοι σε μια πανδημία». 

 

 

Για ερωτήσεις μέσων ενημέρωσης , επικοινωνήστε με: Δάφνη Γρηγοριάδη, Υπεύθυνη 

Επικοινωνίας T: (+30) 211 996 6222 | E: d.grigoriadi@oaep.gr 

mailto:d.grigoriadi@oaep.gr

