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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
 
-Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας και Υδάτων (ERC): Άρση αδειών σε χονδρέμπορους καυσίμων για μη 
τήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων  
Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας και Υδάτων (ERC) έδωσε προθεσμία 90 ημερών στους χονδρεμπόρους 
μαζούτ - "RKM" DOOEL Skopje, "Supertrade" DOOEL imprort – export Skopje, "Pertinaks" DOOEL Skopje, 
"Lee Oil DB" DOOEL import – export το Kavadarci για να συμμορφωθούν με τον Κανονισμό σχετικά με το 
επίπεδο και τον τρόπο υπολογισμού των λειτουργικών αποθεμάτων, προκειμένου να μην ανακληθεί η άδεια 
τους. Η διαδικασία ανάκλησης της άδειας ξεκίνησε για αυτές τις εταιρείες, επειδή δεν υπήρχε αρκετό μαζούτ 
στις δεξαμενές. Παρόλο που ο Κανονισμός επιτρέπει μια περίοδο έως έξι μηνών, κατά την οποία η εταιρεία θα 
εναρμονίσει τις δραστηριότητές της με τους νομικούς κανονισμούς, το ERC συντόμευσε αυτήν την περίοδο και 
υποχρέωσε τους χονδρεμπόρους να υποβάλουν αποδείξεις σε 90 ημέρες - μια έκθεση από την Κρατική 
Επιθεώρηση Αγοράς ότι διαθέτουν τα απαραίτητα αποθέματα λειτουργικού καυσίμου. «Εάν μετά την 
προθεσμία οι έμποροι δεν παρέχουν τα αποθεματικά, η άδεια εργασίας τους θα ανακληθεί», δήλωσε ο 
Πρόεδρος του ERC, κ. Marko Bislimoski. 
 
-Συζήτηση για τροπολογίες που προτείνουν μείωση του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια 
Η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ως κύρια κοινοβουλευτική επιτροπή, ξεκίνησε στις 6.7.2021 τη 
συζήτηση σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεων του νόμου για την προστιθέμενη αξία, η οποία προτείνει 
μείωση του ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια από 18% σε 5% για το τρέχον έτος. Οι βουλευτές συζήτησαν για 
την τροπολογία που υπέβαλε το VMRO-DPMNE, η οποία προτείνει ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας 
για ηλεκτρική ενέργεια 5% να ισχύει όχι μόνο για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις εταιρείες και τη βιομηχανία. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Timcho Mucunski κάλεσε τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να 
αποδεχθούν την τροπολογία, διότι, όπως είπε, είναι προς το συμφέρον τόσο των πολιτών όσο και της 
οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Mucunski, με τον προτεινόμενο νόμο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
μειώνεται, αλλά μόνο διατηρείται στα ίδια επίπεδα. - Το VMRO-DPMNE θα υποστηρίξει τη μείωση του ΦΠΑ, 
αλλά θέλουμε να είναι πιο περιεκτικό από αυτό που προτείνεται στο νόμο, δήλωσε ο κ. Mucunski. Ο 
Υφυπουργός Οικονομικών κ. Dimitar Kovacevski επεσήμανε ότι η μείωση του ΦΠΑ αναφέρεται στα νοικοκυριά 
στη ρυθμιζόμενη αγορά και ότι αυτή η παρέμβαση της Κυβέρνησης, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη 
φορά, είναι προς το συμφέρον των πολιτών. « Η απόφαση για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται 
από τη Ρυθμιστική Επιτροπή για την ενέργεια και εδώ η Κυβέρνηση δεν έχει καμία επιρροή, αλλά μπορούμε να 
επηρεάσουμε τον ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, έχουμε την πρόταση για μείωση του φορολογικού συντελεστή από 
18% σε 5%, γεγονός που θα επιτρέψει χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στον τελικό καταναλωτή», είπε ο 
κ.  Kovacevski.  
 
-Ενέργεια, Στοιχεία συνολικής κατανάλωσης & παραγωγής - Απρίλιος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο του 2021, η συνολική κατανάλωση 
ανά τύπο ενέργειας είναι: 687.240 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, 11.903 εκατ. nm 3 φυσικού αερίου, 431.145 
τόνοι άνθρακα και 89.922 τόνοι προϊόντων πετρελαίου. Η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας συμμετέχει με 49,6% στην ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 95,2% της 
συνολικής κατανάλωσης άνθρακα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
-Οι τιμές καυσίμων και παραγώγων πετρελαίου αυξάνονται από τον Ιούλιο 2021  
Οι τιμές λιανικής της βενζίνης EUROSUPER BS-95 και EUROSUPER BS-98 και του έξτρα ελαφρύ οικιακού 
πετρελαίου (EL 1) αυξάνονται κατά 0,50 δηνάρια / λίτρο. Η λιανική τιμή του EURODIESEL (D-E V) δεν αλλάζει 
και παραμένει στο ίδιο επίπεδο, όπως καθορίστηκε με την απόφαση της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας για 
τον καθορισμό των υψηλότερων λιανικών τιμών παραγώγων πετρελαίου και καυσίμων για μεταφορές από τις 
28.06.2021. Η λιανική τιμή του μαζούτ M-1 NS αυξάνεται κατά 0,567 δηνάρια / χιλιόγραμμο και πλέον θα 
ανέρχεται σε 37,719 δηνάρια  / χιλιόγραμμο. 
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-Bytyqi: Εξακολουθούμε να πληρώνουμε φθηνότερα την ηλεκτρική ενέργεια και τα παράγωγα 
πετρελαίου σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες  
"Σε παγκόσμιο επίπεδο, μία από τις βασικές προκλήσεις το 2020 και το 2021 αποτελεί η αντιμετώπιση της 
πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών. Μεταξύ των συνεπειών που επωμίζονται όλοι, είναι το γεγονός ότι 
το σύνολο των πόρων γίνονται πιο ακριβοί, και αυτό δεν οφείλεται στις εθνικές κυβερνήσεις", δήλωσε ο 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για Οικονομικά θέματα κ. Fatmir Bytyqi. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
επόμενη φάση αφορά στο πώς θα έχουμε τις μικρότερες συνέπειες και θα ληφθούν αποφάσεις με λιγότερο 
αρνητικές επιπτώσεις για όλους. «Η αύξηση των τιμών σε ορισμένους κλάδους είναι αναπόφευκτη. Στη χώρα 
μας πέρυσι, είχαμε 40% χαμηλότερες τιμές. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε για φτηνούς πόρους σε σύγκριση 
με άλλες χώρες, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια και τα παράγωγα πετρελαίου είναι από τα φθηνότερα στη χώρα 
μας», δήλωσε ο κ. Bytyqi. 

1.2 Κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

-Έκδοση οικοδομικών αδειών, Απρίλιος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο του 2021, εκδόθηκαν 233 
οικοδομικές άδειες, ήτοι κατά 34,7% περισσότερες σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. 
Σύμφωνα με τις εκδοθείσες άδειες οικοδομής, η εκτιμώμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 3.449.894 
χιλιάδες δηνάρια, ήτοι 5,7% μικρότερη σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Από τον 
συνολικό αριθμό των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, οι 149 (63,9%) αφορούν σε κτίρια, οι 24 (10,3%) σε 
έργα πολιτικού μηχανικού και 60 (25,8%) σε ανακατασκευές. Από τις συνολικές 233 οικοδομικές άδειες, 117 
(50,2%) αφορούν σε ιδιώτες και 116 (49,8%) σε επενδυτές. 

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  

-Στήριξη από τη Διεθνή Εταιρεία Χρηματοδότησης (International Finance Corporation) στην Κεντρική 
Τράπεζα στον τομέα της λεγόμενης Πράσινης Χρηματοδότησης  
Σε συνάντηση εργασίας της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, κας Anita Angelovska-Bezoska με τον κ. Ari 
Naim, περιφερειακό επικεφαλής για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη της Διεθνούς Εταιρείας 
Χρηματοδότησης (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, εξετάστηκε η στήριξη των προσπαθειών 
της Κεντρικής Τράπεζας στον τομέα της λεγόμενης πράσινης χρηματοδότησης. Στη συνάντηση, η Διοικητής, 
όπως ανέφερε το γραφείο της, παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία για τη σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήματος τα οποία παραμένουν ευνοϊκά, ενώ η πιστωτική στήριξη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
συνεχίζεται με σταθερή ανάπτυξη περίπου 6%. Τόνισε ότι σύμφωνα με το νέο μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό 
Σχέδιο της Κεντρικής Τράπεζας, στον τομέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στη στήριξη της χρηματοδότησης των λεγόμενων πράσινων έργων, τα οποία θα βοηθήσουν στη διαδικασία 
μετασχηματισμού της οικονομίας. 
 
-ΚΤΒΜ και Σχολή Οικονομικών UKIM υπογράφουν μνημόνιο συνεργασίας 
Η Κεντρική Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας (ΚΤΒΜ) και η Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ss. Cyril και 
Methodius στα Σκόπια (UKIM) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
έρευνας. Το μνημόνιο προβλέπει την ενίσχυση της συνεργασίας με κοινές επενδύσεις στην έρευνα και την 
περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού στον οικονομικό τομέα. Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια των νέων προγραμμάτων σπουδών, με ενεργό συμμετοχή της Τράπεζας στον τομέα των γνώσεων και 
δεξιοτήτων στον τομέα της νομισματικής και μακροοικονομικής πολιτικής και του τραπεζικού συστήματος. Για 
το σκοπό αυτό, θα διοργανωθούν στρογγυλές τράπεζες, διαβουλεύσεις και άλλες μορφές συζήτησης σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας θα διεξάγουν μαθήματα ως προσκεκλημένοι 
καθηγητές στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Το μνημόνιο υπεγράφη από τη Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας κα Anita Angelovska Bezovska και τον κοσμήτορα της Οικονομικής Σχολής k. Predrag Trpeski. 
 
-Δημοπρασία εντόκων γραμματίων δημοσίου (T-Bills), αξίας 300 εκατ. δηναρίων   
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, το Υπουργείο Οικονομικών 
πούλησε σε δημοπρασία κρατικά ομόλογα (T-bills) αξίας 4,9 εκατ. ευρώ (ήτοι 300 εκατ. δηναρίων), με επιτόκιο 
0,50%.  
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1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής 

-MAKAM TRANS: Οι τιμές των μεταφορών θα αυξηθούν μετά την εισαγωγή του οικολογικού φόρου 
(Eco-tax) 
Εκπρόσωποι της Συνδικαλιστικής Ένωσης Μεταφορέων MAKAM TRANS δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι η 
θέσπιση οικολογικού φόρου για τις εισαγωγές και τις πωλήσεις πετρελαίου θα επηρεάσει σοβαρά το βιοτικό 
επίπεδο των πολιτών. Ενημέρωσαν επίσης ότι με την εισαγωγή του οικολογικού φόρου, είναι βέβαιο ότι θα 
ακολουθήσει αύξηση των τιμών για τις υπηρεσίες μεταφορών. Από τη MAKAM TRANS δηλώνουν ότι οι τιμές 
μεταφοράς τόσο για τα αγαθά όσο και για τους επιβάτες αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 10% και 15%. Η 
κυβέρνηση υιοθέτησε την απόφαση για εισαγωγή του οικολογικού φόρου, η οποία πρόκειται να αυξήσει τις 
τιμές της βενζίνης κατά 3,5 δηνάρια, και ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2021. 
 
-DHL: Βελτίωση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στη Βόρεια Μακεδονία 
Η DHL στη Βόρεια Μακεδονία αύξησε την ικανότητα μεταφοράς της με ένα αεροπλάνο τύπου Boeing 737-
400SF. Το αεροπλάνο θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα και μπορεί να μεταφέρει φορτία έως 23 τόνους. 
Αυτό θα επιτρέψει σε οντότητες στην χώρα να χρησιμοποιούν υπηρεσίες DHL, όπως παράδοση “overnight” 
προς χώρες της ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο 
μεγαλύτερων και πιο μαζικών αποστολών.  
 
-RCC: Το κόστος περιαγωγής για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μηδενικό από 1ης Ιουλίου τ.ε. 
Σύμφωνα με αναφορές στον εγχώριο τύπο, το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) καλεί τις Εθνικές 
Ρυθμιστικές Αρχές να μεριμνήσουν ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην Περιφερειακή Συμφωνία για 
τη μείωση των τιμών περιαγωγής στα Δυτικά Βαλκάνια και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να 
ενημερώσουν επαρκώς τους καταναλωτές. Όπως αναφέρει το RCC, η εν λόγω Συμφωνία είναι σαφής και 
πρέπει να ενημερωθούν ως προς το περιεχόμενο της οι καταναλωτές, ήτοι ότι το κόστος περιαγωγής από την 
1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους είναι μηδενικό, δηλαδή δεν θα υπάρχουν χρεώσεις περιαγωγής από τις 
εταιρείες τηλεφωνίας. Ειδικότερα, η Περιφερειακή Συμφωνία Περιαγωγής, αναφέρει σαφώς ότι από τον Ιούλιο 
τ.ε., οι πάροχοι υπηρεσιών περιαγωγής στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων δεν θα πρέπει να επιβάλλουν 
καμία επιπλέον χρέωση στην εγχώρια τιμή λιανικής των χρηστών περιαγωγής στην περιοχή των Δυτικών 
Βαλκανίων για ρυθμιζόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, εξερχόμενες ή εισερχόμενες, για όλα τα ρυθμιζόμενα 
μηνύματα (SMS) που αποστέλλονται σε περιαγωγή, και για ρυθμιζόμενες υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων 
περιαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του MMS. Επιπλέον, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν θα πρέπει να 
επιβάλλουν καμία γενική χρέωση για τη χρήση του τερματικού εξοπλισμού ή υπηρεσιών στο εξωτερικό.  

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων 
-3,5 εκατ. ευρώ καταβάλλονται ετησίως στους γεωργούς για αποζημιώσεις που σχετίζονται με το κλίμα 
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρή απειλή για τη γεωργική παραγωγή της Βόρειας Μακεδονίας. Το 
Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Υδάτινων Πόρων και η Επιτροπή Εκτίμησης Ζημιών καταβάλλουν στους 
αγρότες 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως σε αποζημιώσεις για καταστροφή καλλιεργειών εξ αιτίας επιπτώσεων ακραίων 
καιρικών φαινομένων και ακραίων φαινομένων που σχετίζονται με το κλίμα, ενημέρωσε το Υπουργείο 
Γεωργίας. Επιπλέον, το Υπουργείο αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει την υλοποίηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων για 
την κατασκευή υδροσυσκευών και συστημάτων ύδρευσης για τους πολίτες, ύψους 307 εκατ. ευρώ. Επίσης, 
μέσω του προγράμματος IPARD ΙΙ, στο πλαίσιο των «Επενδύσεων σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία 
γεωργικών ακινήτων», οι γεωργοί μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη για την αποτελεσματική χρήση 
των πόρων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, σε συνεργασία με τον FAO και την UHMR, 
υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα: «Αυξημένη ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα μέσω κλιματικά έξυπνων 
γεωργικών πρακτικών» και «Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα».  
 
-Παγκόσμια Ημέρα Συνεταιρισμού: Ο  Υπουργός Γεωργίας κ. Arjanit Hoxha σε εκδήλωση στο Resen 
Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Arjanit Hoxha συμμετείχε σε εκδήλωση στο Resen, Παρασκευή 2.7.2021, στο πλαίσιο 
της Παγκόσμιας Ημέρας Συνεταιρισμού. Ο κ. Hoxha μαζί με τον Πρόεδρο του Δικτύου Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, κ. Mende Ivanovski, κάλεσαν τους σημερινούς συνεταιρισμούς να διαδώσουν το μήνυμα ότι το 
μοντέλο συνεργασίας αποφέρει πολλά οφέλη, ιδίως στη μετα-πανδημίας εποχή. «Ας είναι αυτή η μέρα μια 
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ευκαιρία να διαδοθεί το πώς το ανθρωποκεντρικό συνεταιριστικό μοντέλο, που υποστηρίζεται από τις 
συνεργατικές αξίες της αυτοβοήθειας και της αλληλεγγύης, μπορεί να μειώσει την ανισότητα και να 
δημιουργήσει κοινή ευημερία», δήλωσε ο κ. Hoxha. Πρόσθεσε ότι οι αγρότες αναγνωρίζουν όλο και 
περισσότερο τα οφέλη της ένωσης. Αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των 63 συνεταιρισμών, 
εγγεγραμμένων στο Μητρώο Συνεταιρισμών του Υπουργείου Γεωργίας. Στην ομιλία του, ο Υπουργός κ. Hoxha 
τόνισε τις προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Οικονομίας των Υδάτων για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας στη Βόρεια Μακεδονία. Οι δραστηριότητες στήριξης της ένωσης αγροτών σε γεωργικούς 
συνεταιρισμούς περιλαμβάνονται στο μέτρο «Οικονομική ένωση γεωργικών συνεταιρισμών για κοινή γεωργική 
δραστηριότητα» με το πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης για το 2021, να παρέχει 
οικονομική στήριξη για επενδύσεις για τους ακόλουθους σκοπούς: βοήθεια για την ίδρυση και λειτουργία 
αγροτικών συνεταιρισμών, · επενδύσεις για προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων σε ποσοστό έως και 90% της 
συνολικής αξίας της επένδυσης και οργάνωση ενημερωτικών και διαφημιστικών δραστηριοτήτων για γεωργικά 
προϊόντα. Η ενοποίηση, δηλαδή η ένωση γεωργικών παραγωγών στις οργανώσεις παραγωγών, επιτρέπει τη 
συγκέντρωση της γεωργικής παραγωγής, το σχεδιασμό και την προσαρμογή της παραγωγής σύμφωνα με τη 
ζήτηση της αγοράς από άποψη ποιότητας και ποσότητας της προσφερόμενης ποσότητας, μείωση του κόστους 
παραγωγής, αύξηση της διαπραγματευτικής ισχύος των γεωργικών παραγωγών στις συνεργασίες με τους 
χονδρεμπόρους και τους λιανοπωλητές, καθώς και την επίτευξη καλύτερης απόδοσης στην αγορά. 
 
-Δείκτης τιμών Catering, Ιούνιος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας τον Ιούνιο του 
2021, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021, παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο. Συγκριτικά, ως προς τις ομάδες 
υπηρεσιών, σημειώθηκε αύξηση του δείκτη αλκοολούχων ποτών κατά 0,1% και μη αλκοολούχων ποτών κατά 
0,1%. Ο δείκτης τιμών τροφοδοσίας τον Ιούνιο του 2021, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου 
έτους, αυξήθηκε κατά 0,2%. Ο αθροιστικός δείκτης τιμών τροφοδοσίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 
2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξήθηκε κατά 0,3% και σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2020 αυξήθηκε κατά 0,1%.  
 

1.6 Βιομηχανικός Τομέας  

-Δείκτες τιμών παραγωγού βιομηχανικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, Μάιος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάιο του 2021, οι τιμές πώλησης των 
παραγωγών βιομηχανικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά ήταν υψηλότερες κατά 0,6% σε μηνιαία βάση και 
κατά 6,1% σε ετήσια βάση. Τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, οι τιμές πώλησης των 
παραγωγών βιομηχανικών προϊόντων ήταν υψηλότερες στα Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός από την ενέργεια κατά 
2,5% και τα Κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,3%. Τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, οι τιμές 
πώλησης των παραγωγών βιομηχανικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά ήταν υψηλότερες στους ομίλους 
Ενέργεια κατά 12,9%, Διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 3,6%, Ενδιάμεσα αγαθά εκτός της ενέργειας κατά 
10,7%, Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,5% και Κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 0,7%. 
 
-Δείκτες του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία, Μάιος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη 
βιομηχανία τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, ήταν 98,7. Ο αριθμός των εργαζομένων στη 
βιομηχανία στον τομέα Ορυχείων και Λατομείων τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, 
μειώθηκε κατά 7,5%, στον τομέα Μεταποίησης μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ στον τομέα της Παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκε κατά 3,1%. Ο αριθμός των εργαζομένων στη 
βιομηχανία από τους Κύριους Βιομηχανικούς Ομίλους τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, 
ήταν χαμηλότερος στην Ενέργεια κατά 4,3%, στα Ενδιάμεσα Αγαθά, εκτός από την ενέργεια κατά 1,8% και στα 
Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά κατά 4,6%, αλλά υψηλότερος στα Κεφαλαιουχικά Αγαθά κατά 6,2% και στα 
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά κατά 6,4%. Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2021, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020, ήταν 97,3. 
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1.7 Τομέας Τουρισμού 
-Συνάντηση Π/Θ κ. Ζάεφ με Πολωνούς ταξιδιωτικούς πράκτορες και ξενοδόχους  
Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Ζόραν Ζάεφ, είχε συνάντηση με εκπροσώπους 40 τουριστικών 
πρακτόρων και ξενοδόχων από την Πολωνία, η οποία διοργανώθηκε από την ένωση ξενοδοχείων HOTAM, σε 
συνεργασία με το πολωνικό ταξιδιωτικό πρακτορείο Rego-Bis, στη Στρούγκα. Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε τους 
εκπροσώπους των πολωνικών τουριστικών οργανώσεων και εταιρειών και σημείωσε ότι ο αριθμός των 
τουριστών από τη χώρα αυτή από το 2017 έως το 2019 αυξάνεται συνεχώς.  Επιπλέον, ο κ. Ζάεφ στην ομιλία 
του εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι αεροπορικές γραμμές Βαρσοβία - Σκόπια, Βαρσοβία - Αχρίδα, καθώς και οι 
πτήσεις τσάρτερ Κατοβίτσε (Katowice) - Αχρίδα θα φέρουν περισσότερους Πολωνούς τουρίστες. Ο κ. Ζάεφ 
τόνισε επίσης ότι η Βόρεια Μακεδονία, με την προωθητική εκστρατεία «Safe Like Home» του Οργανισμού 
Προώθησης και Στήριξης του Τουρισμού, αποδέχθηκε τα παγκόσμια πρότυπα και πρωτόκολλα για τον COVID-
19 του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC), το οποίο έτυχε μεγάλης υποδοχής στην 
Πολωνία και την Τουρκία ως τις πρώτες αγορές από τις οποίες οι περισσότεροι τουρίστες αναμένεται να 
επισκεφθούν τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. 

1.8 Τομέας Εμπορίου 
-Δείκτες κύκλου εργασιών στο εμπόριο, Μάιος 2021 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάιο του 2021, σε σύγκριση 
με τον Μάιο του 2020, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στις ακόλουθες ομάδες/κατηγορίες: Λιανικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού (κατά 15,0% σε ονομαστικούς όρους και 12,4% σε πραγματικούς όρους), Λιανικό 
εμπόριο μη εδώδιμων, εκτός καυσίμων (κατά 29,3% σε ονομαστικούς όρους και 27,7% σε πραγματικούς 
όρους), Λιανικό όριο, εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων (κατά 21,8% σε ονομαστικούς όρους και 19,7% σε 
πραγματικούς όρους) και Λιανικό εμπόριο καυσίμων αυτοκινήτων (κατά 61,7% σε ονομαστικούς όρους και 
25,8% σε πραγματικούς όρους). 
 

1.9 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος 
-Νέο έργο του GEF / UNEP για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης της γης  
Το νέο έργο GEF / UNEP με τίτλο «Προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης της γης μέσω της ενίσχυσης του 
νομικού και θεσμικού πλαισίου, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της αποκατάστασης των πιο απειλούμενων 
ορεινών περιοχών» ξεκίνησε επίσημα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Naser Nuredini, τη 
Συντονίστρια του ΟΗΕ στη Βόρεια Μακεδονία κα. Rossana Dudziak και τον Διευθυντή του Γραφείου Ευρώπης 
του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) κ. Bruno Pozzi. "Το έργο έχει σχεδιαστεί 
για να μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους παγκόσμιους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη, να μας βοηθήσει στις 
προσπάθειές μας για εφαρμογή της Διακήρυξης της Σόφιας και της Πράσινης Συμφωνίας για τα Δυτικά 
Βαλκάνια, καθώς επίσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις, προκειμένου να 
συμβάλουμε στην παγκόσμια προστασία του περιβάλλοντος», δήλωσε ο Υπουργός κ. Nuredini. Σύμφωνα με τη 
Συντονιστή του ΟΗΕ κ. Dudziak, με την υλοποίηση αυτού του έργου, η Βόρεια Μακεδονία κάνει ένα βήμα 
μπροστά προς την επίτευξη κοινών παγκόσμιων στόχων για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και τη 
συμβίωση με τη φύση. Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες επιτυχημένες εμπειρίες στη χώρα, ο Διευθυντής 
του UNEP κ. Pozzi εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το έργο αυτό θα συμβάλει περαιτέρω στην 
εφαρμογή των υποχρεώσεων των τριών συμβάσεων του Ρίο, ιδίως όσον αφορά στη διατήρηση των 
οικοσυστημάτων. Με τετραετές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το έργο αναμένεται να στηρίξει την ανάπτυξη των 
θεσμικών ικανοτήτων για βιώσιμη διαχείριση της γης μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης του τοπίου στα ορεινά 
οικοσυστήματα της βορειοδυτικής Μακεδονίας. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Παγκόσμιο Περιβαλλοντικό 
Μηχανισμό (GEF) και υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), 
καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Βόρειας Μακεδονίας. 
 
-Ελλάδα, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία σε κοινή δράση για την λίμνη Πρεσπών (29.6.2021) 
Έντεκα χρόνια από την ίδρυση του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών μετά από κοινή δήλωση των τριών 
χωρών που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών, η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία επιβεβαίωσαν 
τη δέσμευσή τους να προστατεύσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως μια διασυνοριακής 
προστατευόμενης περιοχής, στην εναρκτήρια Υπουργική Συνάντηση του Μηχανισμού Υψηλού Επιπέδου για 
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την Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 
Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Τουρισμού και Περιβάλλοντος της 
Αλβανίας κ. Blendi Klosi, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας κ. 
Naser Nuredini και ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Μακεδονία κ. David Geer. Στα σχόλιά του, 
ο κ. Σκρέκας ζήτησε κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση της υποχώρησης της στάθμης των υδάτων της λίμνης 
Πρέσπας που έχει αντίκτυπο στη χλωρίδα και την πανίδα του οικοσυστήματος, ενώ παράλληλα επιβαρύνει την 
οικονομική δραστηριότητα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Επιτροπής 
Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών και της Ομάδας Εργασίας Υδάτων για την προώθηση της πρακτικής 
συνεργασίας σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ των τεσσάρων μερών της συμφωνίας.   
 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, αρ. τεύχους No.24/2021, 
που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουλίου τ.ε., είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - 
Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA: https://agora.mfa.gr/infofiles/Tenders%20July%202021%20mk.pdf 
 
-Η «Magna» θα ξεκινήσει την παραγωγή μέχρι το τέλος του έτους 
Η καναδική εταιρεία "Magna", στη Ζώνη Τεχνολογικής Βιομηχανικής Ανάπτυξης Στρούγκα, πρόκειται να 
ξεκινήσει την παραγωγή καθρεφτών οπισθοπορείας για την Dacia Duster μέχρι το τέλος του έτους. Η εταιρεία 
έχει ήδη προσλάβει 40 άτομα και σύμφωνα με τη συμφωνία κρατικής βοήθειας θα πρέπει να απασχολεί 300 
εργαζόμενους. Ωστόσο, σύμφωνα με το επιχειρηματικό της σχέδιο, η "Magna" θα δημιουργήσει πάνω από 
1.200 θέσεις εργασίας. Η εταιρεία πρόκειται να επενδύσει στη Βόρεια Μακεδονία τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ 
και να λάβει κρατική βοήθεια έως και 50% της επένδυσης μέσω φορολογικών και τελωνειακών απαλλαγών, 
καθώς και επιχορηγήσεις για το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, επενδυτικές δαπάνες κ.λπ. Ο επενδυτικός 
κύκλος «Magna» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και θα ολοκληρωθεί το 2026. Η εγκατάσταση προβλέπεται να 
εκτείνεται σε 17.000 τετραγωνικά μέτρα. Ένα από τα πλεονεκτήματα της επένδυσης είναι η ενισχυμένη 
συνεργασία με τις εγχώριες επιχειρήσεις. Η διαδικασία εύρεσης τοπικών προμηθευτών για να συμμετάσχουν 
στη διαδικασία παραγωγής έχει ήδη ξεκινήσει. Η "Magna" κατασκευάζει καθρέφτες οπισθοπορείας και άλλα 
τεχνολογικά προϊόντα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας κ. David 
Crespy, η "Magna" απασχολεί 160.000 άτομα σε όλο τον κόσμο και διαθέτει συνολικά 350 εργοστάσια σε 21 
χώρες. Η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη στην ασιατική αγορά. 
Το 2020 απέφερε έσοδα ύψους 33 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ το 2019 40 δισ. δολάρια ΗΠΑ.  
 
-65% των εταιρειών στη Βόρεια Μακεδονία αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων 
Οι αναλύσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Βόρειας Μακεδονίας (SKSM) αποκαλύπτουν ότι το 65% των 
εταιρειών στη χώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την εξεύρεση ειδικευμένου προσωπικού για 
εργασία. «Πρέπει να εργαστούμε για πρωτοβουλίες που θα περιλαμβάνουν εταιρείες και επιχειρηματικό τομέα 
στη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Μόνο έτσι μπορούμε να ανταποκριθούμε καταλλήλως στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και, κατ 'επέκταση, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιρειών, η οποία στη συνέχεια 
θα οδηγήσει σε πιο ελκυστικές θέσεις εργασίας και μισθούς για τους νέους», δήλωσε η κα Natasa Janevska 
από το SKSM. Ο διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης κ. Sherif Miftari είπε 
ότι τα τελευταία χρόνια το Κέντρο, σε συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα, έχει δημιουργήσει 250 πρότυπα 
για επαγγέλματα και πάνω από 100 πρότυπα για προσόντα, καθώς και 85 εκπαιδευτικά προγράμματα για 
επαγγέλματα που διαρκούν μεταξύ 2 και 4 χρόνια εκπαίδευσης. Έδωσε έμφαση στη σημασία του διαλόγου 
μεταξύ του επιχειρηματικού τομέα και του τομέα της εκπαίδευσης για την υπέρβαση των θεμάτων και την 
ανταλλαγή εμπειριών για τη βελτίωση ολόκληρης της κατάστασης.  
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2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-Μείωση εσόδων για το 53% των 100 μεγαλύτερων εταιρειών 
Σύμφωνα με στοιχεία της πύλης Pari σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Δίκτυο (Business Network), οι εκατό 
(100) κορυφαίες εταιρείες της χώρας κατέγραψαν συνολικά έσοδα 8,4 δισ. ευρώ, δηλαδή μείωση 8% σε 
σύγκριση με τα στοιχεία του 2019. Όσον αφορά στις δέκα (10) κορυφαίες εταιρείες, καταγράφηκε μείωση 12% 
(συνολικά ετήσια έσοδα 3,5 δισ. ευρώ). Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 53% των εταιρειών στον κατάλογο 
των 100 κορυφαίων κατέγραψαν μείωση των συνολικών εσόδων.  
 
-Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός ανά εργαζόμενο, Απρίλιος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου καταβαλλόμενου 
καθαρού μισθού ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ήταν 110,1. 
Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά 
εργαζόμενο στους τομείς: Τέχνες και ψυχαγωγία (28,6%), χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες (24,0%) και εγκαταστάσεις στέγασης και σίτισης (21,7%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου 
καθαρού μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώθηκε στους 
τομείς: Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (21,4%), Τέχνες και ψυχαγωγία (3,7%) και 
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (2.9 %). Ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο του 
2021 ήταν 28.438 δηνάρια. 
 
-Μέσος μηνιαίος μικτός μισθός ανά εργαζόμενο, Απρίλιος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου 
μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο του 2021, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ήταν 
110,0. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που 
καταβάλλεται ανά εργαζόμενο στους τομείς: Τέχνες και ψυχαγωγία (28,3%), Οικονομικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες (24,1%) και Διαμονή και υπηρεσίες σίτισης (21,4%). Αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου 
μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώθηκε στους τομείς: 
Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (21,3%), Τέχνες και αναψυχή (3,4%) και Γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία (2.9 %). Ο μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Απρίλιο 
του 2021 ήταν 42.441 δηνάρια. 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-1η Συνάντηση υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της συμφωνίας για την προστασία της περιοχής του 
πάρκου Πρεσπών (29.6.2021) 
Πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, η πρώτη σύσκεψη κατά την οποία οι ανώτατοι εκπρόσωποι της Βόρειας 
Μακεδονίας, της Αλβανίας και της Ελλάδας συμφώνησαν βάσει της Συμφωνίας για την προστασία και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στο Πάρκο των Πρεσπών για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούν για την προστασία 
της κοινής φυσικής κληρονομιάς των λιμνών των Πρεσπών. Την έναρξη της πορείας προς την εφαρμογή της 
Συμφωνίας σηματοδότησαν με τις ομιλίες τους οι Υπουργοί περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, κ. Naser Nuredini, της Αλβανίας, κ. Blendi Kosi, και της Ελλάδας, κ. Κώστας Σκρέκας, καθώς και ο 
ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Πρέσβης κ. 
David Geer. Οι Υπουργοί και ο Πρέσβης κ. Geer εξέφρασαν ισχυρή βούληση για την επίλυση του ζητήματος 
που αφορά στις λίμνες των Πρεσπών και συζήτησαν για τα επόμενα βήματα που θα αναληφθούν εκ μέρους 
των τριών μερών, δηλαδή για την ανάγκη εκπόνησης κοινής υδροβιολογικής μελέτης, εγκαθίδρυσης 
συστήματος παρακολούθησης, ενίσχυσης των δυνατοτήτων και ανάπτυξης της βιώσιμης γεωργίας και της 
τοπικής εμπορικής ονομασίας (branding), καθώς και της ανάπτυξης του εναλλακτικού οικοτουρισμού. 
«Χαίρομαι που τελικά καταφέραμε, ακόμη και σε περίοδο υγειονομικών και οικονομικών προκλήσεων, να 
ξεκινήσουμε το κοινό έργο των τριών παραλίμνιων χωρών και να καταβάλλουμε προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ανησυχητικής κατάστασης στις λίμνες των Πρεσπών. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική και 
αυτό συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, ωστόσο γνωρίζουμε ότι το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί μόνο εάν εργαστούμε 
όλοι συντονισμένα και από κοινού για την επίτευξη του στόχου. Η κλιματική αλλαγή, οι ισχυρές ανθρωπογενείς 
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πιέσεις, η γεωργία, τα χωροκατακτητικά είδη, συνιστούν μόνο ένα μέρος των απειλών, αλλά αυτή είναι η 
κατάλληλη στιγμή που εμείς μπορούμε να δείξουμε ότι έχουμε τη βούληση να διαφυλάξουμε τον φυσικό αυτό 
πλούτο, όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τις επόμενες γενιές», ανέφερε ο Υπουργός κ. Nuredini στη 
συνάντηση. Οι τρεις Υπουργοί συμφώνησαν για την ταχεία σύγκληση των οργάνων εργασίας, προκειμένου να 
διεξαχθεί συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο επί θεμάτων καθοριστικής σημασίας και να υπάρξει τελική εφαρμογή 
μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης, ενώ ο Πρέσβης κ. Geer ανήγγειλε πρόγραμμα της ΕΕ για τις Πρέσπες αξίας 
18 εκατ. ευρώ υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας. 
Η Συμφωνία για την προστασία και την βιώσιμη ανάπτυξη στο Πάρκο των Πρεσπών υπεγράφη στις 2 
Φεβρουαρίου 2010, ενώ τέθηκε σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2020. Οι τρεις χώρες, καθώς και η ΕΕ ως μέρος της 
Συμφωνίας, έχουν ορίσει δικά τους μέλη στα όργανα εργασίας και αυτή είναι η πρώτη σύσκεψη ανωτάτου 
επιπέδου που διεξήχθη για την έναρξη της εφαρμογής της Συμφωνίας. 
 
-Πραγματοποιήθηκε Οικονομικό Φόρουμ Βόρειας Μακεδονίας-Ρουμανίας (28.6.2021) 
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ρουμανίας και τη 
Διεύθυνση Ζωνών Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Ανάπτυξης, διοργάνωσε Οικονομικό Φόρουμ Βόρειας 
Μακεδονίας-Ρουμανίας και διμερείς συναντήσεις. Κατά τις εργασίες του φόρουμ συζητήθηκαν τα ακόλουθα 
θέματα: η μεγαλύτερη συνεργασία σε όλους τους οικονομικούς τομείς, με έμφαση στον τομέα των γεωργικών 
ειδών, διατροφής, περιβάλλοντος, τουρισμού και βιομηχανίας, δικτύωση εταιρειών, η αξιοποίηση της εμπειρίας 
της Ρουμανίας για ένταξη στην ΕΕ, η «τεχνογνωσία» στη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για υψηλότερο βαθμό 
καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και κατάκτησης περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών. Στο φόρουμ απηύθυναν 
χαιρετισμό ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οικονομικού Επιμελητηρίου, κ. Antoni Pesev, ο Αντιπρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρουμανίας (CCIR), κ. Aurelian Gogulescu, η Πρέσβυς της 
Ρουμανίας στη χώρα, κα. Monica Axinte, και ο Διευθυντής του Ταμείου Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (FITR), κ. 
Jovan Despotovski. "Οι δεσμεύσεις μας για το μέλλον βασίζονται στην εμβάθυνση της συνεργασίας και στην 
έναρξη όσο το δυνατόν περισσότερων δραστηριοτήτων που θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του 
εξωτερικού εμπορίου και θα ενισχύσουν την εταιρική σχέση μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ρουμανίας", 
σημείωσε ο κ. Pesev. Στην ομιλία του, ο κ. Gogulescu τόνισε ότι η Ρουμανική επιχειρηματική κοινότητα έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία με επιχειρήσεις αλλά και για επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία. "Με την 
υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δύο επιμελητηρίων, θα τεθούν κοινοί στόχοι, 
προτεραιότητες και δραστηριότητες που θα συμβάλουν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας σε θεσμικό 
επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των επιχειρηματικών κοινοτήτων. Η συμφωνία αποσκοπεί σε ανταλλαγή 
θετικών εμπειριών και βελτίωση της συνεργασίας, ειδικά στον τομέα βασικών οικονομικών τομέων, οι 
εκπρόσωποι των οποίων είναι παρόντες στο σημερινό φόρουμ", πρόσθεσε ο κ. Gogulescu. Η Πρέσβυς της 
Ρουμανίας εξέφρασε  τη στήριξη για την εκδήλωση και προέτρεψε τους επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν τις 
επιχειρηματικές συναντήσεις για να ξεκινήσουν μακροπρόθεσμες συνεργασίες που θα έχουν θετική επίδραση 
στις οικονομίες και των δύο χωρών στο μέλλον, ενώ ο Διευθυντής του FITR κ. Despotovski παρουσίασε τις 
ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις για επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία. 
 
-Bochvarski: Πράσινες λωρίδες στα σύνορα για ταχύτερη μεταφορά εμπορευμάτων  
Η κατάσταση των περιφερειακών μεταφορών, οι μελλοντικές δραστηριότητες, οι δυνατότητες διεύρυνσης της 
έννοιας «πράσινες λωρίδες» με σκοπό τη διευκόλυνση των μεταφορών με γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ και την 
οδική ασφάλεια ήταν τα θέματα συζήτησης στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, στο οποίο 
συμμετείχε και ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας κ. Blagoj Bochvarski. Ο κ. 
Bochvarski αναφέρθηκε στις πράσινες λωρίδες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα γρήγορης μεταφοράς εμπορευμάτων και ιατρικών 
προμηθειών, αποφεύγοντας τα σημεία συμφόρησης στα σύνορα. «Το σημαντικότερο επίτευγμα της 
πρωτοβουλίας είναι η διατήρηση των περιφερειακών εμπορικών ροών, με αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά 
οφέλη και πρακτική διευθέτηση των επειγόντων αναγκών του πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας», 
δήλωσε ο κ. Bochvarski. Οι Υπουργοί Μεταφορών από τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, τη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, καθώς και εκπρόσωποι της Γραμματείας της 
Κοινότητας Μεταφορών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν τη νέα στρατηγική για την αειφόρο και 
έξυπνη κινητικότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Στο περιθώριο της συνάντησης, ο κ. Bochvarski συναντήθηκε με 
ομολόγους του από το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία, τους κ.κ. Liburn Aliu και Tomislav Momirovic αντίστοιχα. 
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Οι κ. κ. Bochvarski και Aliu αναφέρθηκαν στις οδικές μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών, ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Σκόπια - Blace και σχέδια για κατασκευή κοινού 
σιδηροδρομικού μεθοριακού σταθμού, ενώ οι συζητήσεις με τον κ. Momirovic επικεντρώθηκαν στον 
εκσυγχρονισμό της υποδομής του οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου Χ και την κατασκευή ενός κοινού 
σιδηροδρομικού σταθμού στη συνοριακή διάβαση Tabanovce. 
 
-Η Βόρεια Μακεδονία έγινε μέλος της Συμμαχίας PPCA (Powering Past Coal Alliance) 
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα στο Λονδίνο (LCAW) η 
Βόρεια Μακεδονία δεσμεύτηκε να εγκαταλείψει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα έως το 2030. 
Νωρίτερα φέτος, η Βόρεια Μακεδονία είχε υποβάλλει ένα βελτιωμένο σχέδιο (NDC) στη Συμφωνία των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, με δέσμευση για μείωση 51% στις εκπομπές έως το 2030 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού κ. Naser Nuredini 
πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο για μια χώρα της οποίας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στον άνθρακα. Ο κ. Νuredini τόνισε ότι στη απομάκρυνση από τον άνθρακα, η βασική 
πρόκληση είναι η δίκαιη μετάβαση. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας στη Συμμαχία (PPCA), 
δημιουργεί προσδοκίες συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, ώστε να επιτευχθεί μια ομαλότερη 
και ταχύτερη μετάβαση σε καθαρότερες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των 
παγκόσμιων κλιματικών στόχων, υπογράμμισε ο Υπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.  

Ο κ. Nuredini μίλησε σε στρογγυλή τράπεζα για την Ευρώπη με θέμα: "Αναζωογόνηση ενεργειακών κοινοτήτων 
και ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη", που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας δράσης του Λονδίνου. 
Στόχος της στρογγυλής τράπεζας, ήταν να συγκεντρώσει ηγέτες από ευρωπαϊκές εθνικές κυβερνήσεις και 
διεθνείς οργανισμούς για να συζητήσουν τις δυνατότητες δημιουργίας μιας πρώιμης φάσης με άνθρακα, μιας 
δίκαιης μετάβασης και ενός νέου δρόμου για καθαρή ανάπτυξη στις περιοχές με άνθρακα. Οι Υπουργοί από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά καλωσόρισαν τα νέα μέλη και τους εταίρους της PPCA (Powering Past Coal 
Alliance), συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Μακεδονίας, ως η πρώτη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια που 
προσχώρησε στη Συμμαχία. Με τη συμμετοχή αυτή, όπως ανέφερε ο Υπουργός κ. Nurendini, επιβεβαιώνεται η 
ετοιμότητα και η δέσμευση της Βόρειας Μακεδονίας για συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα για την επίτευξη 
μιας δίκαιης και γρήγορης πράσινης μετάβασης. Η στρογγυλή τράπεζα αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για να 
δοθεί ώθηση και να ενθαρρυνθούν χώρες και οργανισμοί που συνεργάζονται με τη Συμμαχία ενόψει της 
Διάσκεψης Κορυφής για την Κλιματική Συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών στη Γλασκόβη τον Νοέμβριο τ.ε. για 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό της παραγωγής άνθρακα, ανέφερε ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός κ. Nuredini αναφέρθηκε 
επίσης στις δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα και μιας δίκαιης μετάβασης. 

 

4. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Βόρεια Μακεδονία – Υπογραφή Πρωτοκόλλου για την απονομή υποτροφιών «Boris Trajkovski» έτους 
2021/2022 για φοίτηση σπουδαστών στο City College στη Θεσσαλονίκη 
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, ο Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Stevo Pendarovski, η Υπουργός 
Παιδείας και Επιστημών, κα. Mila Carovska, και ο Πρόεδρος του City College European Campus of the 
University of York, κ. Γιάννης Βερβερίδης, υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας για την απονομή υποτροφιών 
«Boris Trajkovski» για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022. Το Γραφείο του Προέδρου κ. Pendarovski εξέδωσε 
σχετική ανακοίνωση στην οποία διαλαμβάνεται ότι «το πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη, προβλέπει από 
κοινού συνεργασία για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022 με σκοπό την απονομή είκοσι υποτροφιών 
“Boris Trajkovski” για το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στελεχών ΜΒΑ με διπλό τίτλο σπουδών από 
το University of York και το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, στη 
Θεσσαλονίκη». Κάθε υποτροφία ανέρχεται σε 14.890 ευρώ, εκ των οποίων το 50% καταβάλλεται από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και το υπόλοιπο 50% από το Πανεπιστήμιο. Η επιλογή 
των υποψηφίων για τις υποτροφίες θα γίνει από κοινού από τον Πρόεδρο, το Υπουργείο Παιδείας και 
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Επιστημών της Βόρειας Μακεδονίας, το Διεθνές ίδρυμα «Boris Trajkovski» και το City College μέσω της 
συγκρότησης κοινής επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπό τους, και κατ’ εφαρμογήν των 
όρων εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. 
Από τον Ιανουάριο του 2021 το City College στη Θεσσαλονίκη έχει μετεξελιχθεί σε 
ευρωπαϊκό Campus του University of York, το οποίο είναι μέλος του Russel Group που αποτελείται από τα 
καλύτερα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους φορείς 
παγκοσμίως στον τομέα της έρευνας. Το Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα Στελεχών ΜΒΑ είναι διεθνές 
πρωτοποριακό πρόγραμμα για σύγχρονα διοικητικά στελέχη και επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν 
τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για περαιτέρω επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Με την επιτυχή 
συμπλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα λάβουν δυο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη 
διοίκηση επιχειρήσεων από το University of York και το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Οι υποτροφίες 
«Boris Trajkovski» απονέμονται από το 2003.  
 
-Βίαιοι θάνατοι στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας το 2020 
Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας ο αριθμός των βίαιων 
θανάτων μειώθηκε κατά 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 438 θανάτους. Οι βίαιοι 
θάνατοι αντιπροσωπεύουν το 1,7% της συνολικής θνησιμότητας. Ως προς τη  δομή των βίαιων θανάτων ανά 
φύλο, το 2020, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μεγαλύτερο μερίδιο καταγράφεται στους άνδρες (72,8%). 
Στον συνολικό αριθμό περιπτώσεων βίαιου θανάτου, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ατυχήματα με 70,5%, 
αυτοκτονίες με 24,0% και ανθρωποκτονίες με 5,5%. Στην κατηγορία των πρώτων ατυχημάτων είναι οι θάνατοι 
από άλλες εξωτερικές αιτίες ατυχήματος, με ποσοστό 43,2% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό περιπτώσεων 
βίαιου θανάτου. Στην κατηγορία των αυτοκτονιών, καταρχάς είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο θάνατος 
συνέβη λόγω απαγχονισμού, στραγγαλισμού και ασφυξίας με μερίδιο 16,7% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
περιπτώσεων βίαιου θανάτου. Στην κατηγορία των δολοφονιών καταρχάς είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο 
θάνατος συνέβη λόγω προσπάθειας πρόκλησης σωματικού τραυματισμού με απροσδιόριστο τρόπο με 3,0% 
σε σχέση με τον συνολικό αριθμό περιπτώσεων βίαιου θανάτου. 
 
-Δημόσια παροχή νερού και δημόσια αποχέτευση, 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2020, 313.013 χιλιάδες κ.μ. νερού 
παραδόθηκαν  στη δημόσια παροχή νερού, ήτοι 3,0% περισσότερο σε σύγκριση με το 2019. Από τη συνολική 
ποσότητα νερού, η μεγαλύτερη ποσότητα προέρχεται από πηγές (63,8%) και η μικρότερη από λίμνες (0,8%). Η 
συνολική ποσότητα νερού που παρέχεται από τη δημόσια παροχή νερού το 2020 ήταν 1,0% μεγαλύτερη από 
την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τη δομή της κατανάλωσης νερού, οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ήταν 
νοικοκυριά, τα οποία κατανάλωναν το 69,1% του συνόλου του παραδοθέντος νερού από τη δημόσια παροχή 
νερού. Η συνολική ποσότητα λυμάτων το 2020 ήταν 0,8% χαμηλότερη σε σύγκριση με το 2019. Από τη 
συνολική ποσότητα λυμάτων που απορρίφθηκαν το 2020, το 66,6% δεν υποβλήθηκε σε επεξεργασία.  
 

5. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 

-Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Καλοκαίρι 2021, Με το βλέμμα στραμμένο στον χερσαίο τουρισμό» του 
Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος (17.6.2021) 
Πραγματοποιήθηκε στις 17.6.2021 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα τις «Καλοκαίρι 2021, Με το βλέμμα στραμμένο 
στον χερσαίο τουρισμό», με κύριους ομιλητές τους Επικεφαλής των Γραφείων ΟΕΥ Βόρειας Μακεδονίας 
(Σκόπια), Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Σεράγεβο), Βουλγαρίας (Σόφια), Σερβίας (Βελιγράδι) και Τουρκίας 
(Κωνσταντινούπολη). Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ελληνοσερβικό Εμπορικό, Τουριστικό, Επαγγελματικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδας, με επίσημο προσκεκλημένο τον σύμβουλο τουρισμού και 
επιχειρηματία-ξενοδόχο, κ. Γιάννη Ζαγκαρέτο, ο οποίος μετέφερε την εμπειρία του αναφορικά με τις επιπτώσεις 
της πανδημίας Covid-19 στον τομέα του τουρισμού της Ελλάδας (σύμφωνα με εκτιμήσεις του κ. Ζαγκαρέτου, το 
2021 τα έσοδα του τουρισμού θα ανέλθουν στο  40%-45% περίπου, σε σχέση με το 2019).  
Βασική γενική παρατήρηση των ομιλητών ήταν ότι η πανδημία λειτούργησε ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του 
τουρισμού των υπό εξέταση χωρών, περιλαμβανομένης της Ελλάδας, και εξακολουθεί να υφίσταται 
αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο για την πορεία ανάκαμψης, καθώς εξαρτάται εν πολλοίς από τις 
εξελίξεις στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.  
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Από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων, η υπογράφουσα παρουσίασε ακροθιγώς τον τουριστικό τομέα της 
Βόρειας Μακεδονίας, τις διμερείς τουριστικές ροές, καθώς και τις επιχειρηματικές, επενδυτικές και εμπορικές 
προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από συνεργασίες και δράσεις. Επίσης, έγινε 
αναφορά στις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στον τουριστικό τομέα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα 
αφενός των μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών αφετέρου του στοχευμένου «ανοίγματος» του τουρισμού 
αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού τουριστικού τομέα (η σχετική παρουσίαση έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Agora του Υπουργείου Εξωτερικών, https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-
emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/75587).   
Η εκδήλωση προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Facebook, όπου και παραμένει 
διαθέσιμη, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://m.facebook.com/events/3744941442278795.  
 
 

COVID-19:Μέτρα αντιμέτωπης της εξάπλωσης του ιού & σχετική με τον κορωνοϊό ειδησιογραφία 

 
-Πιστοποιητικό για το COVID-19  
Το Υπουργείο Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας ενημερώνει ότι στο εθνικό σύστημα "My Term" έχει εισαχθεί η 
δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού για τον κορωνοϊό covid-19. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε όλα τα άτομα 
που ήταν θετικά στον Sars-Cov-9 τους τελευταίους 2 μήνες και καταγράφονται ως θετικά κρούσματα στο εθνικό 
σύστημα. Το πιστοποιητικό μπορεί να ληφθεί από τον οικογενειακό γιατρό ή με την ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα vakcinacija.mk. 
Το πιστοποιητικό είναι στην τοπική και αγγλική γλώσσα και περιέχει δεδομένα για το πρόσωπο (όνομα και 
επώνυμο, προσωπικό αριθμό αναγνώρισης, ημερομηνία γέννησης, φύλο) είδος εξέτασης, ημερομηνία δοκιμής, 
ημερομηνία θετικού αποτελέσματος, Ίδρυμα Υγείας (εργαστήριο) όπου διενεργήθηκε η δοκιμή, καθώς και 
κωδικό QR. Το πιστοποιητικό είναι πιστοποιημένο με ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Υγείας της χώρας.  
 
-Δωρεάν PCR τεστ για τους ξένους τουρίστες  
Κατά την τελευταία κυβερνητική συνεδρίαση, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο για την παροχή δωρεάν τεστ PCR για 
τους ξένους τουρίστες με προγραμματισμένη διαμονή στη χώρα, το οποίο προβλέπεται ως μέτρο της έκτης 
δέσμης μέτρων για την αναζωογόνηση της οικονομίας στο πλαίσιο του COVID-19. Το μέτρο παρέχει δωρεάν 
εξετάσεις για ξένους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα, οι οποίοι χρειάζονται τεστ PCR για να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Το εν λόγω κυβερνητικό μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο και προβλέπει κάλυψη περίπου 50 χιλιάδων τουριστών.  
 
-Άνοιγμα συνόρων και άρση ωραρίου διελεύσεων 
Από 1ης Ιουλίου 2021 επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα από όλες τις συνοριακές διόδους της χώρας (ΦΕΚ 
υπ` αρ. 2878/1.7.2021), ενώ απελευθερώνεται και το ωράριο διέλευσης (δυνατότητα εισόδου στην Ελλάδα επί 
24ώρου βάσεως). Σημειώνεται ότι συνεχίζουν να ισχύουν κάποιοι περιορισμοί ως προς τη χώρα προέλευσης 
των επισκεπτών, ωστόσο έχει επιτραπεί η είσοδος στους μόνιμους κατοίκους των γειτονικών χωρών – μεταξύ 
των οποίων και η Βόρεια Μακεδονία, με την προϋπόθεση της τήρησης των υγειονομικών κανόνων (πχ. 
συμπλήρωση της φόρμας PLF, free pass για εμβολιασμένους ή αρνητικό PCR τεστ έως 72 ωρών πριν την 
διέλευση, rapid test 48 ωρών κλπ). Περισσότερες πληροφορίες περί των προϋποθέσεων εισόδου λόγω COVID-
19, δείτε στην σχετική ΚΥΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
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Η Προϊσταμένη 
 
Παγώνα Λάρδα  
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 


