ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (COVID-19) Νο 20
ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις σχετικά με την είσοδο επενδυτών και
επιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με σχετική
εγκύκλιο Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας
Σκόπια, 23 Μαΐου 2020
Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι,

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας,
όπως μας περιήλθε αργά σήμερα, και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της
Πρεσβείας με εδώ αρμόδιες Αρχές, επισημαίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με
την είσοδο στη χώρα ξένων, εν προκειμένω Ελλήνων, επενδυτών και
επιχειρηματιών, ως ακολούθως:
-

Εφεξής, επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα ξένων πολιτών για
οικονομικούς ή εθνικούς λόγους, εφόσον η αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης
Κρίσεων της Βόρειας Μακεδονίας εγκρίνει την είσοδό τους.

-

Προκειμένου να εγκριθεί η είσοδός τους, η Ελληνική Πρεσβεία στα Σκόπια
καλείται να αποστείλει σχετική Ρηματική Διακοίνωση, στην οποία θα πρέπει
να αναγράφονται:
o Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφεται
στο διαβατήριο ή την ταυτότητα.
o Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου ή
ταυτότητας.
o Στοιχεία οχήματος (τύπος, μάρκα και πινακίδες).
o Ημερομηνία εισόδου στη χώρα (ήτοι, διέλευσης από τα σύνορα).

-

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη χώρα, και προκειμένου να
εξετασθεί από τις εδώ Αρχές η δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρεωτική
14ημερη καραντίνα, όσοι εισέρχονται θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε
μοριακό τεστ για τον κορωνοϊό (PCR test), τις τελευταίες 72 ώρες, πριν από
την είσοδό τους στο έδαφος της χώρας, και το αποτέλεσμα να είναι
αρνητικό.
Το τεστ και τα αποτελέσματά του θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα
και να επιδεικνύεται στα σύνορα κατά την είσοδο.

-

Επιπλέον, για τους Έλληνες επιχειρηματίες/ επενδυτές που βρίσκονται στη
Βόρεια Μακεδονία και επιθυμούν να εξέλθουν και να επανέλθουν στη
χώρα, η Ελληνική Πρεσβεία στα Σκόπια καλείται επίσης να αποστείλει
σχετική Ρηματική Διακοίνωση πριν από την έξοδό τους, που να
περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία.

Όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις ανωτέρω ρυθμίσεις,
είτε για την είσοδό τους στη Βόρεια Μακεδονία είτε για την έξοδό τους,
παρακαλούνται όπως:
-

Αποστείλουν σχετικό αίτημα στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grcon.sko@mfa.gr), τουλάχιστον
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη
ημερομηνία εισόδου ή εξόδου από τη χώρα.

-

Στο αίτημα να αναγράφονται απαραιτήτως τα προαναφερθέντα στοιχεία,
καθώς θα πρέπει να συνταχθεί σχετική Ρηματική Διακοίνωση.

Τέλος, για την ομαλότερη συνοριακή διέλευσή σας, παρακαλείσθε όπως
προγραμματίσετε την άφιξή σας στα σύνορα, εντός ωραρίου εργασίας (ήτοι, να
αποφευχθούν οι πολύ πρωινές ή πολύ βραδινές ώρες).
Θα επανέλθουμε με νεώτερο ενημερωτικό δελτίο, εφ’ όσον υπάρξουν
περαιτέρω εξελίξεις.
Με εκτίμηση,
Ευτυχία Ξυδιά
Γραμματέας ΟΕΥ Α'
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