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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
-Bekteshi: Υπογραφή σύμβασης για το διαδυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου τον Μάιο του 2021  
Ο Υπουργός Οικονομίας κ. Kreshnik Bekteshi αποκάλυψε ότι τα Σκόπια και η Αθήνα πρόκειται να υπογράψουν 
την τελική σύμβαση για την κατασκευή του διασυνδετηρίου αγωγού φυσικού αερίου τον Μάιο του 2021. «Το 
πρώτο μισό του Μαΐου, μια κυβερνητική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό κ. Ζόραν Ζάεφ, θα 
μεταβεί στην Αθήνα για να υπογράψει την τελική σύμβαση για αυτό το μεγάλο έργο. Με αυτό, θα ξεκινήσουμε 
δραστηριότητες για την κατασκευή του αγωγού στα νότια μέρη της χώρας μας, η οποία θα ανοίξει πολλές νέες 
θέσεις εργασίας και θα μειώσει επίσης τις τιμές της ενέργειας. Η χώρα μας θα συμμετάσχει όχι μόνο στην 
κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού, αλλά και του τερματικού σταθμού φυσικού αερίου και του σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα εξασφαλίσει επιπλέον τον ενεργειακό εφοδιασμό για τη 
χώρα μας και θα διαφοροποιήσει την αγορά ενέργειας», δήλωσε ο Υπουργός κ. Bekteshi κατά τη διάρκεια της 
διαδικτυακής συζήτησης για την επερχόμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 
2021 (COP26) στη Γλασκόβη.  
Εξάλλου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, μεταξύ άλλων 
αποφάσεων που έλαβε στη 65η συνεδρίαση, εξέτασε και υιοθέτησε την υλοποίηση του έργου κατασκευής του 
διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου ανάμεσα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και στη 
Δημοκρατία της Ελλάδας και ανέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την “NER”- ” (σ.σ.: 
Μετοχική εταιρεία για την εκτέλεση ενεργειακών δραστηριοτήτων υπό κρατική ιδιοκτησία, “National Energy 
Resources AD-Skopje/Εθνικοί Ενεργειακοί Πόροι- AD Skopje ”) να απευθυνθούν επίσημα στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης με αίτημα την παροχή κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση αυτού του 
έργου.  
 
-Υπογραφή τριών ενεργειακών συμφωνιών που ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας 
Μακεδονίας  
Πραγματοποιήθηκε στις 31.5.2021, η υπογραφή τριών ενεργειακών συμφωνιών που ενισχύει τη συνεργασία 
μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας στην υλοποίηση των δύο έργων: αφενός στον πλωτό τερματικό 
σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Αλεξανδρούπολης (FSRU) και αφετέρου στη νέα μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 
α) μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της κρατικής εταιρίας Εθνικών Ενεργειακών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας 
(NER Skopje) και του “Ομίλου Κοπελούζου”, β) μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της κρατικής εταιρίας Σταθμών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας (AD ESM) και της ελληνική “GASTRADE” για τη μίσθωση 
χωρητικότητας στον τερματικό σταθμό LNG, καθώς και γ) μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας “AD 
ESM” και της “DAMCO ENERGΥ” για 25% μερίδιο συμμετοχής στην Alexandroupoli Electricity Production. Στην 
εν λόγω τελετή, παρέστησαν ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Zoran Zaev, ο Αντιπρόεδρος της 
Κυβέρνησης για οικονομικά θέματα, κ. Fatmir Bitici, ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Kreshnik Bekteshi και οι Δ/ντες 
Σύμβουλοι των εταιρειών “NER” και “ESM” κ.κ. Bajram Rexhepi και Vasko Kovacevski αντίστοιχα. Από 
πλευράς Πρεσβείας, παρόντες ήταν ο Πρέσβυς της Ελλάδας στα Σκόπια κ. P. Κούνδουρος και η κα Π. Λάρδα, 
Προϊσταμένη του Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων, ενώ εκπρόσωπος της Αμερικανικής Πρεσβείας στα Σκόπια 
παρευρέθη ως παρατηρητής. 
 
-Επέκταση της Coral Α.Ε. (Shell Hellas) στην αγορά της  Βόρειας Μακεδονίας 
Η Coral Fuels DOOEL Skopje, ως θυγατρική της ελληνικής Coral A.Ε (πρώην Shell Hellas AE), ξεκίνησε την 
λειτουργία των δυο πρώτων πρατηρίων καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία με το εμπορικό σήμα της «Shell». Τα 
πρατήρια βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο προς την Ελλάδα, στην περιοχή Smokvica, εντός των ορίων του 
Δήμου Γευγελής και σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της 
εταιρείας στο εδώ τύπο. Η εν λόγω εταιρεία εξασφάλισε μακροχρόνια αδειοδότηση για την προώθηση του 
εμπορικού σήματος «Shell» στο χώρο των καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία. Η άδεια περιλαμβάνει την 
υποστήριξη και μεταβίβαση τεχνογνωσίας στον τομέα των καυσίμων, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την 
παροχή υπηρεσιών και μάρκετινγκ υψηλών προδιαγραφών. Τα πρατήρια θα διαθέτουν στην τοπική αγορά 
βενζίνη Shell Fuelsave Unleaded 95, βενζίνη V-Power 98 οκτανίων και Shell Fuelsave Diesel. 
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Η Coral Fuels στοχεύει να αναπτυχθεί ως περιφερειακός παίκτης στα Βαλκάνια, παρέχοντας καύσιμα και 
υπηρεσίες με τη επωνυμία «Shell», ενώ προτίθεται να επενδύσει περαιτέρω στην αγορά της Βόρειας 
Μακεδονίας, την επόμενη περίοδο, με τη λειτουργία νέων πρατηρίων καυσίμων σε διάφορα κεντρικά σημεία 
της χώρας. 
 
-Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε 4 δημόσιες προσκλήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα 
Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε τέσσερις (4) νέες δημόσιες προσκλήσεις οι οποίες αποτελούν μέρος του 
Προγράμματος ενεργειακής απόδοσης. Η πρώτη δημόσια πρόσκληση θα επικεντρωθεί στις επιδοτήσεις για 
την εγκατάσταση παραθύρων από PVC και αλουμίνιο, η δεύτερη στην αγορά θερμαντήρων που λειτουργούν 
με pellet, η τρίτη στην εγκατάσταση συλλεκτών ηλιακής ενέργειας και η τέταρτη στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών για οικιακή παραγωγή ενέργειας έως 4 KW. «Για το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίστηκαν 
κονδύλια ύψους 52 εκατ. δηναρίων για το 2021. Οι επιδοτήσεις για τη λειτουργία pellet μπορούν να καλύψουν 
έως και το 70% των δαπανών, αλλά όχι περισσότερα από 25.000 δηνάρια, για τα παράθυρα, η κάλυψη είναι 
έως 50%, αλλά όχι μεγαλύτερη από 20.000 δηνάρια, για τους ηλιακούς συλλέκτες είναι έως 30% αλλά όχι 
μεγαλύτερη από 15.000 δηνάρια, και για τα φωτοβολταϊκά έως 30% αλλά όχι περισσότερο από 62.000 
δηνάρια. Τα κονδύλια θα κατανεμηθούν μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, βάσει 
σειράς προτεραιότητας", δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας. Η προθεσμία για τις 
επιδοτήσεις για την εγκατάσταση παραθύρων, θερμαντήρων και ηλιακών συλλεκτών είναι μέχρι τις 31 Μαΐου 
2021, ενώ για τα φωτοβολταϊκά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. 
 
-Μικρή μείωση των τιμών καυσίμων  Μάρτιος 2021 
Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (ERC) ανακοίνωσε ότι οι τιμές της βενζίνης θα μειωθούν κατά 1 δηνάριο 
από την Τρίτη 30 Μαρτίου τ.ε.. Οι νέες τιμές είναι: 66 δηνάρια ανά λίτρο Eurosuper BS-95, 68 δηνάρια ανά 
λίτρο Eurosuper BS-98, 55 δηνάρια ανά λίτρο Eurodiesel, 44,5 δηνάρια ανά έξτρα ελαφρύ οικιακό πετρέλαιο 
και 34,5 δηνάρια ανά χιλιόγραμμο μαζούτ.  
 
-Τιμές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, 2ο Εξάμηνο 2020  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2020 η μέση λιανική τιμή 
ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά ήταν 5.144 δηνάρια ανά KWh, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 
7,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς φόρο 
προστιθέμενης αξίας για τους μη οικιακούς καταναλωτές κυμάνθηκαν μεταξύ 3.330 και 7.160 δηναρίων ανά 
KWh, ανά καταναλωτικές ζώνες. Η μέση τιμή του φυσικού αερίου χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας για τους μη 
οικιακούς καταναλωτές ήταν μεταξύ 13.684 και 24.340 δηναρίων/nm3, ανά καταναλωτικές ζώνες.  

1.2 Κατασκευών, δομικών υλικών και Real Estate 

-Πορεία και προοπτική των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών και των εταιρειών δομικών υλικών  
Πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία δόθηκαν σε συνέντευξη που 
παραχώρησε η Επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων στη δημοσιογράφο κα Αλεξάνδρα Γούτα, στο πλαίσιο 
ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ (www.amna.gr) για την πορεία και την προοπτική των ελληνικών κατασκευαστικών 
εταιρειών και των εταιρειών δομικών υλικών στα Δυτικά Βαλκάνια. (βλ. σχετική δημοσίευση του amna.gr : 
https://www.amna.gr/business/article/545054/, και αναδημοσίευση στο capital.gr 
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3538934/oi-ellinikes-kataskeuastikes-etaireies-sto-axanes-ergotaxio-ton-
dutikon-balkanion .(Βλ. επίσης ιστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Agora: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74800. )  
 
-Εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, Φεβρουάριος 2021  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Φεβρουάριο του 2021 εκδόθηκαν συνολικά 
346 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση 39,5% από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 
Σύμφωνα με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 4,5 δισ. 
δηνάρια, ήτοι αύξηση 50,4% από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των εκδοθέντων 
οικοδομικών αδειών, 205 (59,2%) εκδόθηκαν για νέα κτίρια, 31 (9%) για έργα πολιτικού μηχανικού και 110 
(31,8%) για ανακατασκευές.  
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Από το σύνολο των 346 κατασκευών, 214 (61,9%) εκδόθηκαν σε ιδιώτες και 132 (38,1%) σε επιχειρήσεις. Κατά 
την περίοδο αναφοράς, σχεδιάζονται 907 κατοικίες για κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 78.721 
τ.μ.. 

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  

-Συνάντηση της Διοικητού της NBΝM με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΝΤ  
Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας (NBΝM) κα Anita Angelovska Bezoska 
πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) κα 
Kristalina Georgieva προκειμένου συζητήσουν τον ρόλο της NBΝM στη διαδικασία αντιμετώπισης της 
πανδημίας COVID-19. "Η NBΝM διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης και 
στη διασφάλιση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο επαγγελματισμός και η ανεξαρτησία του 
είναι απαραίτητα", δήλωσε η κα Georgieva. Οι συνομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία των ισχυρών και 
αξιόπιστων θεσμών, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όταν πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να 
διατηρήσουν την εμπιστοσύνη και να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. "Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
για εμάς να έχουμε διεθνή συνεργάτη με ακεραιότητα, επαγγελματισμό και εμπειρογνωμοσύνη, ο οποίος 
ενισχύει συνεχώς τις ικανότητές μας και μας βοηθά να ενισχύσουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία", δήλωσε η κα 
Angelovska Bezhoska. Στο τέλος της συνεδρίασης, συνήχθη το συμπέρασμα ότι το ΔΝΤ και η Κεντρική 
Τράπεζα θα συνεχίσουν την ισχυρή συνεργασία τους, στηρίζοντας έτσι τις προσπάθειες για την επίτευξη 
οφελών για την οικονομία και την κοινωνία και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.  
 
-Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Βόρειας Μακεδονίας για την εγχώρια εταιρεία 
"FINANCE GROUP ONE" – η εταιρεία δεν διαθέτει άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) της Βόρειας Μακεδονίας εταιρείες-μεσάζοντες 
που δεν έχουν λάβει άδεια για συναλλαγές στο εξωτερικό, προσφέρουν σε πολίτες και νομικά πρόσωπα 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Στις εν λόγω «παράνομες» εταιρείες περιλαμβάνεται η εγχώρια "FINANCE 
GROUP ONE" (https://financegroupone.com/), η οποία καταγράφηκε να προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες στο 
εξωτερικό σε κατοίκους της Βόρειας Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, η SEC προειδοποιεί ότι τέτοιες 
δραστηριότητες απαγορεύονται από το άρθρο 96 του νόμου περί κινητών αξιών, σύμφωνα με το οποίο 
υπηρεσίες με κινητές αξίες μπορούν να εκτελούνται μόνο από νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για την ανακοίνωση, βλ. ιστότοπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Βόρειας 
Μακεδονίας, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.sec.gov.mk/Vesti-govori-intervjua/-107. 
 
-Κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ για την Stopanska Banka το α΄ τρίμηνο 2021 
Κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2021 η Stopanska Banka. Κατά την αναφερόμενη 
περίοδο τα κέρδη της τράπεζας ήταν μειωμένα κατά 7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 (δηλ. πριν την 
έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού), ως συνέπεια της πανδημίας και, κυρίως ως αποτέλεσμα των 
υψηλότερων προβλέψεων απομείωσης του χαρτοφυλακίου δανείων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η Stopanska Banka (μέλος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας) είναι η πιο 
κερδοφόρα τράπεζα στη Βόρεια Μακεδονία. Το 2020 τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 32 εκατ. ευρώ. Το 
ενεργητικό της τράπεζας στα τέλη του 2020 ανερχόταν στο ιδιαίτερα υψηλό 1,72 δισ. ευρώ, όσο και στα τέλη 
του 2019. 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών/Πληροφορικής 

-Ανακοινώθηκε η πρώτη δημόσια πρόσκληση του προγράμματος "Horizon Europe"  
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Βόρειας Μακεδονίας (SKΝM) δημοσίευσε την πρώτη δημόσια πρόσκληση 
από το Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης "Horizon Europe" για την περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council/ EIC), η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως 
τις 17 Μαΐου 2021. Οι εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με καινοτόμα έργα, που προσφέρουν νέες 
τεχνολογίες και αφορούν από τη δημιουργία ενός προϊόντος έως την τοποθέτησή του στην αγορά. Για την 
επιτυχή υποβολή αίτησης στη δημόσια πρόσκληση, πρέπει να συσταθεί μια κοινοπραξία τριών εταίρων, εκ 
των οποίων ένας να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ, και να περιλαμβάνει πανεπιστήμια, κέντρα επιστημονικής 
έρευνας, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή νεοσύστατες επιχειρήσεις.  
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Οι εταιρείες με χαμηλότερο επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας θα έχουν το πλεονέκτημα, καθώς σκοπός της 
δημόσιας πρόσκλησης είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επεμβατικότητάς τους και της τοποθέτησης των 
προϊόντων και των υπηρεσιών τους στις αγορές. Το έργο θα πρέπει να εκπονηθεί σε έγγραφο το οποίο δεν θα 
υπερβαίνει τις 17 σελίδες, και το μέγιστο ποσό κεφαλαίων που μπορεί να αποκτήσει ένα έργο είναι 3 εκατ. 
ευρώ.  
 
-Makam-Trans: Οι οδηγοί φορτηγών πρέπει να βρίσκονται σε ομάδες προτεραιότητας για εμβολιασμό 
Η Ένωση μεταφορέων της Βόρειας Μακεδονίας Makam-Trans ζητά από την Κυβέρνηση να συμπεριλάβει στις 
ομάδες προτεραιότητας για εμβολιασμό κατά του Covid-19 τους οδηγούς των μεταφορικών εταιρειών. «Πάνω 
από το 80% των εισαγωγών και των εξαγωγών προς και από τη χώρα αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται με τη 
μεταφορά φορτηγών, αυτό εκθέτει τους οδηγούς σε πρόσθετους κινδύνους ως προς το COVID-19, οι οποίοι 
ενδέχεται να προκαλέσουν απώλειες και εμπόδια για τις εταιρείες. Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί που έχουν 
εισαχθεί από ορισμένες χώρες, όπως αρνητικές μοριακές εξετάσεις (PCR τεστ) ή απόδειξη εμβολιασμού. Στο 
εξής, πιστεύουμε ότι οι οδηγοί φορτηγών και οι μεταφορείς πρέπει να συμπεριληφθούν σε ομάδες 
προτεραιότητας για εμβολιασμό, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόσθετες οικονομικές συνέπειες», 
δήλωσε η κα Biljana Muratovska από την Makam-Trans.  
 

1.5 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων 
-Αύξηση τιμών αιγοπροβάτων εξαιτίας ελλείψεων αρνίσιου κρέατος στην αγορά πριν το Πάσχα  
Πριν από το Πάσχα, παραδοσιακά οι τιμές στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας είναι υψηλότερες, φαινόμενο 
που επιτείνεται εξαιτίας της τρέχουσας έλλειψη αρνίσιου κρέατος στην εγχώρια αγορά. Η έλλειψη οφείλεται στο 
γεγονός ότι η εγχώρια παραγωγή αρνιού προωθήθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά ενόψει του Καθολικού Πάσχα, 
σύμφωνα με τους παραγωγούς. «Οι τιμές στην αγορά από 290 δηνάρια (4,71 ευρώ) έφτασαν από 320 δηνάρια 
(5,19 ευρώ) έως και 350 (5,68 ευρώ) ανά κιλό αρνιού. Αντίθετα, η τιμή του χοιρινού κρέατος έχει μειωθεί λόγω 
της χαμηλότερης ζήτησης, ενώ το βόειο κρέας διατηρεί σταθερή τιμή», δήλωσε ο κ. Toni Pavleski, εκπρόσωπος 
του κλάδου των σφαγίων. 
 
-Γεωργικές εκτάσεις και φυτική παραγωγή, 2020  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις το 2020 κάλυπταν 
έκταση 517.039 εκταρίων, η οποία σε σύγκριση με το 2019 μειώθηκε κατά 0,5%. Σημαντική αύξηση των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων καταγράφηκε για τους οπωρώνες κατά 1,9%, ενώ σημειώθηκε σημαντική μείωση 
για τους αμπελώνες κατά 2%. Κατά την ίδια περίοδο, καταγράφηκε αύξηση της παραγωγής στις ακόλουθες 
καλλιέργειες: πατάτες, ντομάτες, πιπεριές, κτηνοτροφικό αραβόσιτο και φρούτα.  
 
-Οικονομικοί λογαριασμοί γεωργίας, 2019  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στη γεωργία 
για το 2019 ήταν 48.977 εκατ. δηνάρια και σε σύγκριση με το 2018 μειώθηκε κατά 8,3%. Η φυτική παραγωγή, 
με μερίδιο 70,5% στη συνολική παραγωγή, μειώθηκε κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2018. Η κτηνοτροφία, που 
αντιπροσωπεύει το 19,8% της συνολικής παραγωγής, μειώθηκε κατά 9,7% σε σύγκριση με το 2018. Η 
ενδιάμεση κατανάλωση κατέγραψε αύξηση 0,1% το 2019 σε σύγκριση με το 2018. Το 2019, το ονομαστικό 
εισόδημα στη γεωργία από συντελεστές παραγωγής ανά μονάδα εργασίας κατέγραψε μείωση 3,1%, ενώ το 
πραγματικό εισόδημα στη γεωργία από συντελεστές παραγωγής κατέγραψε μείωση 0,4%.  
 
-Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για γεωργικές επιδοτήσεις για το 2021  
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για γεωργικές επιδοτήσεις για το 2021. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 
31 Μαΐου 2021. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του 
Οργανισμού Χρηματοδοτικής Στήριξης της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης, www.ipardpa.gov.mk. Η 
διευθύντρια της AFSARD, κα Nikica Bachovski, ενημέρωσε ότι οι αιτήσεις για τα μέτρα φυτικής παραγωγής 
υποβάλλονται με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τα αγροτεμάχια στο Ενιαίο Μητρώο Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων. Οι αιτήσεις ζωικής παραγωγής υποβάλλονται με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται για τα 
ζώα στο μητρώο FARM από την ημέρα υποβολής της αίτησης. 
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1.6 Βιομηχανικός Τομέας  

-Βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο 2021  
Η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, 
μειώθηκε κατά 12,2%, σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αναλύοντας τα στοιχεία ανά 
τομέα, τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, η βιομηχανική παραγωγή στον 
τομέα των Ορυχείων και λατομείων μειώθηκε κατά 28,9%, στον Μεταποιητικό τομέα μειώθηκε κατά 11,2%, ενώ 
στον τομέα της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκε κατά 2,2%. 
Η μείωση του τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής στους 
ακόλουθους τομείς: τροφίμων, ποτών, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, άλλων μη μεταλλικών προϊόντων, μετάλλων, 
κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό, και μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων. 
 
-Δείκτες του αριθμού εργαζομένων στη βιομηχανία, Φεβρουάριος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη 
βιομηχανία τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ήταν 96,1. Ο αριθμός των 
εργαζομένων στη βιομηχανία του τμήματος Ορυχεία και Λατομεία τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με 
τον Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε κατά 6,7%, στο τμήμα Μεταποίηση μειώθηκε κατά 3,7%, και στον τομέα 
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκε κατά 2,9%. Ο αριθμός των 
εργαζομένων στη βιομηχανία από τους κύριους βιομηχανικούς ομίλους τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση 
με τον Φεβρουάριο του 2020, ήταν χαμηλότερος στην ενέργεια κατά 3,8%, τα ενδιάμεσα αγαθά, εκτός από την 
ενέργεια κατά 4,8%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 2,3%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,1% και τα μη 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 4,3%. Ο δείκτης του αριθμού των εργαζομένων στη βιομηχανία κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο του 2020, ήταν 96,2. 
 

1.7 Τομέας Τουρισμού 
-Τουρισμός, Φεβρουάριος 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Φεβρουάριο του 
2021 ήταν 27.569 και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τουρίστες ήταν 60.013. Ο αριθμός των τουριστών 
τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε κατά 41,7% και ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 36,8%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Φεβρουάριο του 2021, σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε κατά 10,4%, ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών τουριστών 
μειώθηκε κατά 60,2%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών τον Φεβρουάριο του 2021, σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, μειώθηκε κατά 14,8%, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των 
αλλοδαπών τουριστών μειώθηκε κατά 52,1%. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των τουριστών μειώθηκε κατά 45,7%: ο αριθμός των εγχώριων 
τουριστών μειώθηκε κατά 11,3%, ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών τουριστών μειώθηκε κατά 65,4%. Κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 38,9%: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 15,1%, ενώ ο 
αριθμός των αλλοδαπών τουριστών μειώθηκε κατά 56,4%. 
 
-Η Βόρεια Μακεδονία έλαβε "Χρυσό Βραβείο Ταξιδιωτικού Προορισμού" από Ολλανδούς Τουρίστες  
Η Βόρεια Μακεδονία κέρδισε το Χρυσό Βραβείο Ταξιδιωτικού Προορισμού 2021, το οποίο απονεμήθηκε από 
την ιστοσελίδα www.Reisgraag.nl, βάσει ψήφων Ολλανδών τουριστών. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον τελευταίο προορισμό που επισκέφθηκαν ως τουρίστες, και οι περισσότεροι 
από αυτούς έδωσαν θετικές αξιολογήσεις για τη Βόρεια Μακεδονία, εκ των οποίων 8,2 από τους 10 βαθμούς 
για την τοποθεσία της χώρας, 8,1 βαθμοί για τα εστιατόρια, 8,0 για τον πολιτισμό και 7,9 για τη φιλοξενία. Από 
τις τοποθεσίες της χώρας, η Αχρίδα σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία (8,1 στα 10), ενώ ακολούθησαν τα 
Σκόπια (με 7,6), η Μοναστήρι (Bitola) (με 7,5) και η Στρούγκα (με 7,2). 
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1.8 Τομέας Εμπορίου 
-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Φεβρουάριος 2021  
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Φεβρουάριο του 2021, σε 
σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στον 
όμιλο/κατηγορία Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων προϊόντων, εκτός από καύσιμα κατά 2,3% σε ονομαστικούς 
όρους και κατά 1,9% σε πραγματικούς όρους, ενώ στον όμιλο/κατηγορία Λιανικό εμπόριο, εκτός από τα 
καύσιμα αυτοκινήτων, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,6% σε ονομαστικούς όρους, αλλά μειώθηκε κατά 
1,1% σε πραγματικούς όρους. Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε στους ομίλους/κατηγορίες: 
Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού (κατά 1,1% σε ονομαστικούς όρους και 4,1% σε πραγματικούς 
όρους) και λιανικό εμπόριο καυσίμων αυτοκινήτων (κατά 20,1% σε ονομαστικούς όρους και 14,6% σε 
πραγματικούς όρους). 
 
-Ο εγχώριος κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 135% το 2020  
Από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, το παγκόσμιο ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξηθεί σημαντικά. Στη 
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, υπάρχει σημαντική αύξηση στον αριθμό και την αξία των 
πραγματοποιηθεισών ηλεκτρονικών συναλλαγών, κυρίως στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με 
εγχώριες κάρτες στο εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία πληρωμών της 
Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, η αύξηση της αξίας των 
πραγματοποιηθεισών ηλεκτρονικών συναλλαγών στα εγχώρια ηλεκτρονικά σημεία πώλησης είναι 135% το 
2020 σε σύγκριση με το 2019. Το 2020, πραγματοποιήθηκαν 178 εκατ. ευρώ στο εγχώριο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, εκ των οποίων το 6% ή 11 εκατ. ευρώ έγιναν με ξένες κάρτες, ενώ το 2019 η αξία των 
πραγματοποιηθεισών συναλλαγών στο εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν 75 εκατ. ευρώ. 
 
-Έναρξη κατασκευής της Πράσινης Αγοράς στο Delcevo  
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, άρχισε η κατασκευή μιας σύγχρονης πράσινης αγοράς στο Delcevo, κόστους 
33,4 εκατ. δηναρίων. Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. “Με έργα όπως 
αυτό στηρίζουμε τη διαδικασία διοικητικής αποκέντρωσης και παρέχουμε δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης 
όλων των Δήμων", δήλωσε ο Π/Θ της χώρας κ. Ζάεφ. Ο Δήμαρχος Τραϊανόβσκι δήλωσε ότι η νέα πράσινη 
αγορά θα είναι ελκυστική όχι μόνο για τους πολίτες του Delcevo, αλλά και για τους πολίτες της Βουλγαρίας 
που τείνουν να επισκέπτονται την πόλη και να αγοράζουν προϊόντα από τοπικές επιχειρήσεις. 

1.9 Τομέας Υγείας & Περιβάλλοντος 
-Δημιουργία συντονιστικού οργάνου για την υποστήριξη και ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών  
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, ο Δήμαρχος Ρέσεν, κ. Zhivko Gosharevski, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι 
ελήφθη απόφαση για τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου της Κυβέρνησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη 
της περιοχής των Πρεσπών. Το συντονιστικό όργανο της Κυβέρνησης θα βοηθήσει στην υλοποίηση των έργων 
του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA 3 «η ΕΕ για τις Πρέσπες» σε συντονισμό με την 
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια.  
Ο Δήμαρχος του Ρέσεν ανέφερε ότι μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών ελήφθη απόφαση για τη 
διεξαγωγή μελέτης για την ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών με την άμεση υποστήριξη του τότε Επιτρόπου 
Διεύρυνσης της ΕΕ, κ. Johannes Hahn. Για το σκοπό αυτό δυο Σύμβουλοι της ΕΕ διενήργησαν εξάμηνη 
προκαταρκτική έρευνα στην περιοχή των Πρεσπών, στην πλευρά της Αλβανίας, της Ελλάδας και της Βόρειας 
Μακεδονίας, συμπεριλαμβάνοντας διάφορα θέματα στους τομείς των υποδομών, της οικολογίας και του 
τουρισμού. Ο κ. Gosharevski ανέφερε, επίσης, ότι ο Δήμος Ρέσεν έχει προετοιμάσει μεγάλο αριθμό έργων στον 
τομέα υποδομών, δίνοντας έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι εκτός από 
την υλοποίηση των έργων, το συντονιστικό όργανο της Κυβέρνησης θα βοηθήσει και στη δημιουργία κέντρου 
διαλόγου στο χωριό Ντόλνο Ντούπενι, κοντά στη συνοριακή δίοδο Markova Noga, όπου κάθε χρόνο θα 
διεξάγεται το «Φόρουμ Πρεσπών».  
 
-Ανάθεση έργου απορρύπανσης εδάφους στην ελληνική εταιρεία Polyeco 
Με απόφαση της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, που ελήφθη κατά την 65η συνεδρίασή της, εγκρίθηκε 
το σχέδιο για την απορρύπανση του εδάφους από το λιντάνιο που υπάρχει στην περιοχή του εργοστασίου 
χημικών “OHIS” στα Σκόπια και το έργο ανατίθεται στην ελληνική εταιρεία «Polyeco».  
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Η POLYECO ανέλαβε το έργο αποκατάστασης του OHIS στη Βόρεια Μακεδονία μετά από διεθνή διαγωνισμό 
που οριστικοποιήθηκε στο τέλος του 2020. Το πεδίο των εργασιών προβλέπει την αποκατάσταση του μικρού 
χώρου διάθεσης δ -HCH στο παλαιό εργοστάσιο παραγωγής φυτοφαρμάκων στην πρωτεύουσα της χώρας, 
όπου έχουν διατεθεί  απόβλητα από την περίοδο της λειτουργίας του. Οι δραστηριότητες εκσκαφής και 
απομάκρυνσης αποβλήτων θα εκτελούνται υπό συνθήκες αρνητικής πίεσης σε κλειστή προσωρινή κατασκευή 
που θα ανεγερθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές σκόνης και αερίων στις 
ευαίσθητες γειτονικές περιοχές. Τα απόβλητα που θα προκύψουν από την εκσκαφή και το ρυπασμένο έδαφος 
θα εξαχθούν προς τελική επεξεργασία σύμφωνα με τη συνθήκη της Βασιλείας και τον ευρωπαϊκό κανονισμό 
μεταφοράς αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στην 
Ολλανδία και τη Γαλλία. Η πρώτη φάση του έργου (LOT 1) προβλέπει την απομάκρυνση 200 τόνων 
ρυπασμένου  εδάφους και 450 τόνων φυτοφαρμάκων HCH. Το σχέδιο αποκατάστασης εγκρίθηκε πρόσφατα 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας (MoEPP) και οι δραστηριότητες θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Διεθνές Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF) και συντονίζεται από το UNIDO σε συνεργασία με διάφορους 
εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου. Η POLYECO προσφέρει υπηρεσίες 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στη Βόρεια Μακεδονία από το 2008, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της η 
αντίστοιχη τοπική εταιρεία. Η εταιρεία έχει εκτελέσει με επιτυχία αρκετά έργα διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων, ενώ έχει συμμετάσχει στο έργο απορρύπανσης ρυπασμένων ελαίων και μετασχηματιστών με 
PCBs στη Βόρεια Μακεδονία. 
 
-Nuredini: Στόχος η μείωση κατά 51% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030  
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε την αναθεωρημένη εθνική συμβολή στη συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η οποία προτάθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού 
Σχεδιασμού, και η οποία έθεσε ως εθνικό στόχο τη φιλοδοξία το 2030 να επιτευχθεί μείωση κατά 51% των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τις εκπομπές από το 1990. Σύμφωνα με δηλώσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, κ. Naser Nuredini, το στρατηγικό έγγραφο αποτελεί νέα, πιο 
φιλόδοξη συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 
επικεντρώνεται στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό ενσωματώνονται τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων για τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αναλύονται συνολικά 63 
πολιτικές και μέτρα μετριασμού στους τομείς: ενέργεια (συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού εφοδιασμού, 
οικιστικού τομέα, βιομηχανίας και μεταφορών), γεωργία, δασοκομία κ.α. 
 
-Επένδυση της Brako σε 2 οχήματα υδρογόνου για τη συντήρηση της υγιεινής 
Δύο οικολογικά οχήματα για τη διατήρηση της υγιεινής σε αστικά περιβάλλοντα, που λειτουργούν με υδρογόνο, 
προωθήθηκαν από την εταιρεία Brako στο Veles, επένδυση αξίας 8 εκατ. ευρώ. "Αυτό είναι το πρώτο όχημα 
υδρογόνου στον κόσμο, ένα όχημα υδρογόνου που προορίζεται για καθαρισμό δρόμων. Για την παραγωγή 
τέτοιων προϊόντων προσανατολισμένων στις εξαγωγές που μπορούν να πωληθούν παγκοσμίως, είναι 
απαραίτητο οι εταιρείες να έχουν το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας και να έχουν επιθετικό μάρκετινγκ. Αυτό 
ακριβώς εφαρμόζουμε εδώ και 20 χρόνια στη Brako και τα εν λόγω οχήματα αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής της 
αρχής λειτουργίας", δήλωσε ο κ. Koco Angjusev, ιδιοκτήτης και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας. Σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών προκλήσεων, οι επενδύσεις σε ανθρώπινους και 
μηχανολογικούς πόρους βοηθούν επίσης στην αύξηση της παραγωγικότητας, δήλωσε ο ΠΘ κ. Zoran Zaev. 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
-70% των εταιρειών στη Βόρεια Μακεδονία ήταν κερδοφόρες το 2020 
Εβδομήντα από τις εκατό επιχειρήσεις της Βόρειας Μακεδονίας είχαν κέρδος περίπου 240 εκατ. ευρώ το 
τελευταίο έτος. Πολλές εταιρείες έχουν τριψήφια αύξηση κέρδους, κυρίως από τον τομέα της βιομηχανίας - η 
"Makstil" έδειξε καθαρό κέρδος 82,3 εκατ. δηναρίων, ή ανάπτυξη άνω του 400%, και η "MZT Pumpi" αύξηση 
κέρδους πάνω από 350%. Η "Prilepska Pivarnica" παρουσίασε καθαρό κέρδος 82,3 εκατ. δηναρίων το 2020, το 
οποίο αποτελεί επίσης τριψήφια αύξηση στα κέρδη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρόμοια ανάπτυξη 
έδειξε και η "Skopski Pazar", η οποία το προηγούμενο έτος κατέγραψε πάνω από 107 εκατ. δηνάρια ως καθαρά 
κέρδη. Η "Teteks" έχει επίσης μια σταθερή τριψήφια αύξηση στα καθαρά κέρδη. Από τις τράπεζες, την 
υψηλότερη αύξηση καθαρού κέρδους έδειξε η "Stopanska banka ad Bitola", η οποία πέρυσι πέτυχε καθαρό 
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κέρδος 81,4 εκατ. δηναρίων. Η “Alkaloid” πέτυχε καθαρή αύξηση κέρδους πάνω από 17%. Η φαρμακευτική 
εταιρεία είχε καθαρό κέρδος 1,19 δισ. δηναρίων. Με 373,8 εκατ. δηνάρια, η UNIBanka παρουσίασε καθαρή 
αύξηση κέρδους 47%. Το κέρδος της "Komercijalna Banka" αυξήθηκε κατά 6,15% και της "Makedonski 
Telekom" κατά 6,5%. 
 
-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας (9.4.2021)  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, αρ. τεύχους No.20/2021, 
που δημοσιεύθηκε στις 9 Απριλίου τ.ε., είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - 
Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/74813. 
 
-Ο νόμος για την Κυριακή ως μη εργάσιμη ημέρα αναβάλλεται για το 2022 
Η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε να αναβάλει για την 1η Ιανουαρίου 2022 την εφαρμογή του 
κανονισμού για να καταστήσει την Κυριακή μη εργάσιμη ημέρα για όλους τους πολίτες. Αυτό ανακοινώθηκε 
στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 
για τα οικονομικά θέματα κ. Fatmir Bytyqi, την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής κα Jagoda 
Sahpaska και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Dimitar Kovacevski. Η συζήτηση σχετικά με αυτή την 
πρωτοβουλία συνεχίζεται και μεταξύ άλλων αφορά στις εξαιρέσεις του κανονισμού, όπως για όσους 
εργάζονται σε βασικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, ή κάποιες επιχειρήσεις στους τομείς του 
εμπορίου και του τουρισμού. Το προσχέδιο νόμου προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν σε 
εργασία την Κυριακή θα πρέπει να πληρώσουν υψηλότερους ημερήσιους μισθούς στους υπαλλήλους τους για 
εκείνη την ημέρα.  
 
-Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της “Ramstore” από την εταιρεία "City Plaza DOO"  
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της "Ramstore" από την εταιρεία "City Plaza DOO" του επιχειρηματία από τη Βόρεια 
Μακεδονία, κ. Ajdovan Ademovski (τουρκικής εθνικής καταγωγής). Η συμφωνία είχε εξαγγελθεί στις αρχές 
Φεβρουαρίου τ.ε. και με αυτήν η εταιρεία του κ. Ademovski εξαγόρασε από την τουρκική "Migros Ticaret" το 
εμπορικό κέντρο "Ramstore mall” στα Σκόπια και την ομώνυμη αλυσίδα σούπερ και μίνι μάρκετ στη Βόρεια 
Μακεδονία (συνολικά η "Ramstore” λειτουργεί 28 σούπερ και μίνι μάρκετ στη Βόρεια Μακεδονία). Το τίμημα 
της συναλλαγής δεν ανακοινώθηκε. Σε επιχειρηματικό gala που διοργάνωσε με την ευκαιρία ο κ. Ademovski 
παρουσίασε ένα πενταετές business plan για την ανάπτυξη της "Ramstore", το οποίο όπως είπε περιλαμβάνει 
επενδύσεις 105 εκατ. ευρώ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός της 
Βόρειας Μακεδονίας, κ. Ζόραν Ζάεφ, ο Πρέσβης της Τουρκίας στα Σκόπια και εκπρόσωποι της HalkBank και 
της Migros Ticaret. Η εταιρεία "City Plaza DOO" του κ. Ademoski έχει, μεταξύ άλλων, στην κατοχή της το 
εμπορικό κέντρο "Capitol Mall" στα Σκόπια και τα ξενοδοχεία "Hilton Doubletree " και “Stone Bridge”. Ο κ. 
Ademovski είναι Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Βόρειας Μακεδονίας-Τουρκίας στη Βόρεια 
Μακεδονία (MATTO), Πρόεδρος του ιδιωτικού πανεπιστημίου στα Σκόπια “International Balkan University” και 
Επίτιμος Πρόξενος της Τουρκίας στα Σκόπια.  
 
-CPC: Η Κυβέρνηση κατέβαλε στους επενδυτές 37,7 εκατ. ευρώ το 2020 
Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Προστασίας της Ανταγωνιστικότητας (CPC) αναφέρει ότι το 2020 το Γραφείο 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για οικονομικά θέματα κ. Fatmir Bytyqi χορήγησε 14,9 εκατ. ευρώ σε έξι 
ξένους επενδυτές. Συγκεκριμένα, ο κ. Bytyqi υπέγραψε συμβάσεις για τις ακόλουθες επιχορηγήσεις: 5,8 εκατ. 
ευρώ για την Kromberg & Schubert για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επενδυτικές δαπάνες, καθώς 
και 5,3 εκατ. ευρώ για προσωπικό φόρο εισοδήματος, φόρο ακίνητης περιουσίας και άλλες δαπάνες, 2 εκατ. 
ευρώ για την Draexlmeier για την καταβολή προσωπικού φόρου εισοδήματος και φόρου ακίνητης περιουσίας, 
582.528 ευρώ για τη Markart, 452.011 ευρώ για την WIK, 391.634 ευρώ για το Kranfield Foundry και 235.115 
ευρώ για την Telemon Europe. Τα στοιχεία του CPC δείχνουν επίσης ότι η Διεύθυνση Ζωνών Τεχνολογικής και 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης (TIDZ) χορήγησε 10,9 εκατ. ευρώ σε πολλές επιχειρήσεις στις ζώνες, όπως στις 
Gentherm, Johnson Matthey, ODV Electric, Van Hool, Technical Textile, Dura Automotive και άλλες.  
Επίσης, η Διεύθυνση TIDZ κατέβαλε στους επενδυτές 11,6 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους κανονισμούς του 
Νόμου περί Οικονομικής Στήριξης των Επενδύσεων. Το συνολικό ποσό που κατέβαλε το κράτος στους 
επενδυτές το 2020 ανέρχεται σε 37,7 εκατ. ευρώ. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων 
Ενημερωτικό Δελτίο No 58 (Απρίλιος 2021- β’ έκδοση)  Σελίδα 12 από 16 

 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

- Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός, Ιανουάριος 2021 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός που 
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Ιανουάριο 2021 ήταν 28.272 δηνάρια (περίπου 459 ευρώ), ήτοι σημείωσε 
αύξηση 2,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου 
καθαρού μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο στους τομείς: Δραστηριότητες στον τομέα της ανθρώπινης 
υγείας και της κοινωνικής εργασίας (12,4%), Τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (8,4%) και ενημέρωση και 
επικοινωνία (8,3%). Μείωση του μέσου μηνιαίου καθαρού μισθού που καταβλήθηκε ανά απασχολούμενο, σε 
σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε στους τομείς: Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες (7,7%), Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (5,9%) και ενημέρωση 
και επικοινωνία (5,4%). Ο μέσος ακαθάριστος μισθός τον Ιανουάριο 20221 ανήλθε σε 42.204 δηνάρια (ήτοι, 
περίπου 685 ευρώ). 
 
-Η Αναπτυξιακή Τράπεζα εγκρίνει περισσότερες αιτήσεις ατόκων δανείων στο πλαίσιο της πιστωτικής 
γραμμής «Covid 3» 
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα Βορείου Μακεδονίας ενέκρινε άλλες 124 αιτήσεις δανείων μηδενικού επιτοκίου για το 
πιστωτικό όριο «Covid 3», ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Τράπεζα, μέχρι στιγμής, έχουν εγκριθεί 
συνολικά 29,3 εκατ. ευρώ για 2.583 αιτήσεις δανείων. "Αυτές περιλαμβάνουν 1.368 αιτήσεις δανείων από 
μικρές επιχειρήσεις, 999 αιτήσεις δανείων από πολύ μικρές επιχειρήσεις, 164 αιτήσεις δανείων από ιδιοκτήτες 
και 52 αιτήσεις δανείων από τεχνίτες", ανέφερε η Αναπτυξιακή Τράπεζα σε σχετικό δελτίο Τύπου. Οι αιτήσεις 
δανείου, προσθέτει το δελτίο Τύπου, διεκπεραιώνονται χρονολογικά, και σύμφωνα με τη δημόσια πρόσκληση 
και το περιεχόμενό της. "Οι αιτήσεις δανείων θα εγκρίνονται σε ομίλους, μέχρι να διατεθούν κεφάλαια στο 
Πλαίσιο του Ταμείου για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Οι τραπεζικές υπηρεσίες τις προσεχείς ημέρες 
θα επικοινωνήσουν με τις επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις δανείου έχουν εγκριθεί για σύναψη σύμβασης", 
αναφέρει το δελτίο Τύπου. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βόρειας Μακεδονίας θα συνεχίσει να επεξεργάζεται 
αιτήσεις δανείων έως ότου εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 31 εκατ. ευρώ για το μέτρο αυτό.  
 
-Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής: Αύξηση του ελάχιστου μισθού 1,7% 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής ανακοίνωσε, μετά τη συνεδρίαση του Οικονομικού-
Κοινωνικού Συμβουλίου (ΟΚΕ), ότι ο ελάχιστος μισθός στη Βόρεια Μακεδονία θα αυξηθεί κατά 1,7%. "Η ΟΚΕ 
αποφάσισε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΕΜ) σχετικά 
με τον υπολογισμό του ελάχιστου μισθού, σύμφωνα με τις οποίες η παράμετρος για το ένα τρίτο της αύξησης 
του ΑΕΠ δεν θα ληφθεί υπόψη αυτό το έτος, καθώς δεν σημειώθηκε ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον 
Νόμο για τον Ελάχιστο Μισθό, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι φέτος ο ελάχιστος μισθός πρόκειται να αυξηθεί 
κατά 1,7%, και ξεκινώντας από τον Απρίλιο του 2021 θα ανέρχεται σε 15.194 δηνάρια (247 ευρώ)», ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας. Η πρωτοβουλία για την κήρυξη της Κυριακής μη εργάσιμης ημέρας για όλους τους 
πολίτες συζητήθηκε επίσης στη συνεδρίαση της ΟΚΕ, και τα μέλη αποδέχθηκαν τον κανονισμό για τα 
εμπορικά κέντρα να λειτουργούν τις Κυριακές, και γι' αυτό οι εργαζόμενοι θα αμείβονται με αυξημένους 
ημερήσιους μισθούς. Ο κανονισμός αυτός πρόκειται να θεσπιστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022. 
 
-Η Κυβέρνηση ενέκρινε την υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του α’ τρίμηνο 2021  
Η Κυβέρνηση ενέκρινε στην 62η σύνοδό της τις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού 
προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο 
τρίμηνο του 2021 ανέρχονται σε 48,5 δισ. δηνάρια, ή 4,4 % περισσότερα από την ίδια περίοδο το 2020, ενώ οι 
κεφαλαιουχικές δαπάνες για το πρώτο τρίμηνο ανέρχονται σε 16,5% του συνόλου που προβλέπεται για το 
2021 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 είναι υψηλότερες κατά 97,7%. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Υπουργείου Οικονομικών, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές 
αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,3%. Ο μέσος καθαρός μισθός αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 κατά 2,7%. Οι 
αναλύσεις αποκαλύπτουν ότι η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και η αύξηση της ζήτησης εξαγωγών 
αγαθών, καθώς και οι εγχώριες δαπάνες που υποστηρίζονται από τις δέσμες οικονομικών μέτρων κατά της 
νόσου COVID-19, θα συμβάλουν στην ετήσια οικονομική ανάπτυξη κατά 4,1%. 
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-Eurostat: Οι εργαζόμενοι της Βόρειας Μακεδονίας εργάστηκαν 39,6 ώρες/ εβδομάδα το 2020 
Στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Βόρεια Μακεδονία είναι μεταξύ των κορυφαίων χωρών της Ευρώπης όσον 
αφορά στον αριθμό των ωρών εργασίας των εργαζομένων την εβδομάδα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 2020, 
παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, οι εργαζόμενοι στη Βόρεια Μακεδονία εργάστηκαν 
κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα, κατατάσσοντάς τους 4ους στην Ευρώπη, μετά από εκείνους στο 
Μαυροβούνιο που εργάζονταν 44,5 ώρες την εβδομάδα, στη Σερβία με 42,6 ώρες την εβδομάδα και στην 
Ελλάδα με 41,4 ώρες την εβδομάδα. 
 
-Δείκτες Τιμών Καταναλωτή, Μάρτιος 2021  
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2021 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 
0,5%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Λιανικής αυξήθηκε κατά 0,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2021, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, 
αυξήθηκε κατά 2,1%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Λιανικής αυξήθηκε κατά 2,6%. Αύξηση του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή τον Μάρτιο του 2021, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε σε έλαια και λίπη 
κατά 3,5%, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 2,1%, μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμούς 
φρούτων και λαχανικών κατά 1,0%, ζάχαρη, μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και ζαχαρώδη κατά 0,8%, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά εκτός από πατάτες και άλλους κονδύλους κατά 0,4%, κρέας και 
οινοπνευματώδη ποτά κατά 0,2%. Τον Μάρτιο 2021, σημειώθηκε επίσης μείωση των δεικτών των μέσων 
καταγραφής κατά 0,9%, του εξοπλισμού λήψης, καταγραφής και αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κατά 0,7%, 
των υποδημάτων κατά 0,5%, των κατοικίδιων ζώων και των συναφών προϊόντων κατά 0,4% και των 
ενδυμάτων κατά 0,2%. 
 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-ΕΕ: Προσπάθειες υιοθέτησης διαπραγματευτικού πλαισίου έως το τέλος Ιουνίου τ.ε.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να υιοθετήσει το διαπραγματευτικό πλαίσιο για τη Βόρεια 
Μακεδονία έως το τέλος της πορτογαλικής Προεδρίας, στις 30 Ιουνίου τ.ε., και να πραγματοποιήσει την πρώτη 
διακυβερνητική διάσκεψη, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ε. Επιτροπής κ. Maroš Šefčovič. Τόνισε ότι σύμφωνα 
με την Ε. Επιτροπή, η Βόρεια Μακεδονία πληροί όλες τις προϋποθέσεις. 
 
-Επαγγελματική υποστήριξη των επιχειρηματικών δράσεων από το ΝΑΤΟ 
Στις 30.3.2021, ο Οργανισμός Πληροφοριών και Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ παρουσίασε σε εταιρείες και 
ειδικούς πληροφορικής τις ευκαιρίες για συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για επαγγελματική υποστήριξη των 
επιχειρηματικών διαδικασιών της Συμμαχίας, στον τομέα των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών, της 
κυβερνοάμυνας και των υπηρεσιών. Η διαδικτυακή εκδήλωση εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Άμυνας της 
Βόρειας Μακεδονίας, κας Radmila Sekerinska, η οποία ενθάρρυνε τις εταιρείες μας να υποβάλουν αίτηση. 
 
-Συνεργασία Βόρειας Μακεδονίας-Ελλάδας: Συντήρηση & αποκατάσταση βυζαντινής πολιτιστικής 
κληρονομιάς 
Αντιπροσωπεία από την Ελλάδα, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και τη 
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Σύγχρονων Μνημείων Τέχνης, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη 
Βόρεια Μακεδονία στις 1-4 Απριλίου 2021. Στο πλαίσιο της επίσκεψης υπεγράφη, μεταξύ άλλων, μνημόνιο 
συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού της Βόρειας Μακεδονίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι 
η συνάντηση επιβεβαίωσε τις προοπτικές για συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ των δυο φιλικών χωρών με 
έμφαση στη συντήρηση και αποκατάσταση της βυζαντινής κληρονομιάς, στην εκπαίδευση επαγγελματιών στον 
τομέα της προστασίας μνημείων, καθώς και στην ακαδημαϊκή συνεργασία και κατάρτιση ακαδημαϊκών 
μελετών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι η συνεργασία θα επισημοποιηθεί φέτος την 
Άνοιξη και ορισμένα από τα κοινά έργα θα μπορέσουν να αρχίσουν εντός του έτους. 
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4. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
-Συνεργασία Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και άλλων 
κρίσεων / Παράδοση-παραλαβή του Κέντρου Ελέγχου στη Στρούμιτσα   
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, πραγματοποιήθηκε στη Στρούμιτσα, στο Περιφερειακό Κέντρο Διαχείρισης 
Κρίσεων, η παράδοση-παραλαβή του Κέντρου Ελέγχου, Διοίκησης, Υπολογιστών και Επικοινωνίας, την 
προμήθεια του οποίου εξασφάλισε το Κέντρο Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας της Βόρειας 
Μακεδονίας στο πλαίσιο του κοινού διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας 
«Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων για την Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας - HELP». Πρόκειται για ένα 
Κέντρο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, δια του οποίου θα μπορούν να συντονίζονται όλες οι δραστηριότητες σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Το Κέντρο Ελέγχου θα είναι κινητό και θα μπορεί να μεταφέρεται στις 
περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή άλλες κρίσεις, όπου θα υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση 
όλων των αρμοδίων φορέων προστασίας και διάσωσης. «Βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης του βασικού 
στόχου του προγράμματος HELP, δηλαδή στην ανάπτυξη δύο βασικών κινητών μονάδων (containers) (μία 
στην Ελλάδα, μία στη χώρα μας και μία κινητή ιατρική μονάδα), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση σημαντικών επιχειρήσεων για τη διευκόλυνση της διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Οι δύο αυτές 
κινητές μονάδες (containers) κέντρου ελέγχου, διοίκησης, επικοινωνίας και υπολογιστών, παρότι 
τοποθετούνται σε διαφορετικές χώρες, θα διασυνδέονται μεταξύ τους και θα ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις 
ανάγκης για επικοινωνία, συντονισμό και συνεργασία στη Νοτιοανατολική Περιφέρεια βάσει των σχετικών 
διασυνοριακών πρωτοκόλλων», ανέφερε ο επικεφαλής του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Βόρειας 
Μακεδονίας, κ. Stojanche Angelov. «Με αυτό το Κέντρο Ελέγχου», συμπλήρωσε ο ίδιος, «αναβαθμίζουμε την 
αποστολή του Κέντρου και συνεπώς αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες στα συστήματα διαχείρισης κρίσεων, 
όπως πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση, αντιμετώπιση και υπέρβαση των συνεπειών ατυχημάτων και 
καταστροφών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας των διεθνών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
φορέων με στόχο τη διευκόλυνση παροχής βοηθείας σε περιπτώσεις που ενδέχεται να εξελιχθούν σε 
καταστάσεις κρίσης». Εταίροι του προγράμματος εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας είναι το Κέντρο 
Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας της χώρας και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ εκ μέρους της 
Ελλάδας το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών), το Υπουργείο Εσωτερικών 
(Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης) και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (από τη Θεσσαλονίκη), σημειώνουν τα τοπικά 
ΜΜΕ. 
 
-Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των ελληνικών πανεπιστημίων στη Βόρεια Μακεδονία 
Φοιτητές από τη Βόρεια Μακεδονία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα πέντε ελληνικών 
πανεπιστημίων (Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Κρήτης), σε διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των ελληνικών πανεπιστημίων, η 
οποία διεξήχθη το Σάββατο 03 Απριλίου 2021. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κέντρο πιστοποίησης της 
ελληνικής γλώσσας στη Βόρεια Μακεδονία, «Πελαγονία», με έδρα το Μοναστήρι. Ο συντονιστής του 
προγράμματος Study in Greece, Καθηγητής, κ. Χρήστος Μιχαλακέλης, παρουσίασε συνολικά τα 
προσφερόμενα προγράμματα για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, 
τρόπους χρηματοδότησης, δυνατότητες χορήγησης υποτροφιών και προγράμματα σπουδών στην αγγλική 
γλώσσα. Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής σπουδών του Συλλόγου «Πελαγονία», κ. Kristijan Veljanov. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας του ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών, Καθηγητής κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ο επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα Σκόπια, κ. Κωνσταντίνος Προκάκης, και ο Έλληνας Πρόξενος στο Μοναστήρι, κ. 
Αχιλλέας Ρακίνας. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, 
Καθηγητής κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, τόνισε ότι η ως άνω εκδήλωση θα ενισχύσει περαιτέρω τους 
επιστημονικούς δεσμούς μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας. Επισήμανε, επίσης, ότι τα ελληνικά 
πανεπιστήμια έχουν αναπτύξει δυναμικές ερευνητικές ομάδες σε όλες τις επιστήμες και καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βόρεια 
Μακεδονία, κ. Κωνσταντίνος Προκάκης, ανέφερε ότι η εκδήλωση παρουσίασης των ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων ελληνικών πανεπιστημίων στο κοινό της Βόρειας Μακεδονίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα 
προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της ανώτατης εκπαίδευσης ως πεδίου συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας 
και της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Μοναστήρι, κ. Αχιλλέας Ρακίνας, υπογράμμισε το 
θετικό χαρακτήρα της προοπτικής να υποδεχθεί η Ελλάδα νέους από τη Βόρεια Μακεδονία ως φοιτητές των 
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ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλει στην υποστήριξη των 
ευρωπαϊκών επιδιώξεων της χώρας. Η εκδήλωση, η οποία διεξήχθη στα αγγλικά, βρίσκεται αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Συλλόγου «Πελαγονία» pelagonija.org και στο YouTube στη διεύθυνση:Pelagonia Association». 
 

5. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 
-SAVE THE DATE: “Skopje Economic Forum”, Aleksandar Palace 23.6.2021 
Μια νέα πρωτοβουλία για τη Βόρεια Μακεδονία, το «Οικονομικό Φόρουμ των Σκοπίων» θα πραγματοποιηθεί 
στο ξενοδοχείο Aleksandar Palace, στις 23 Ιουνίου 2021. Το φόρουμ με τίτλο “A new dawn: Laying the 
foundations for stability and prosperity in North Macedonia” διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των 
Δελφών, σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Βόρεια Μακεδονία. Το Οικονομικό 
Φόρουμ των Σκοπίων έχει θέσει ως στόχο την πραγματοποίηση μιας υψηλού επιπέδου συνάντησης στην 
οποία θα συμμετάσχουν ισχυροί τοπικοί και διεθνείς πολιτικοί, εταιρικοί και πνευματικοί ηγέτες και θα 
συζητήσουν θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Βόρεια Μακεδονία και 
η ευρύτερη περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες για την ατζέντα του Φόρουμ και τις εγγραφές δείτε στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.skopjeforum.com  

 

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

 
-Το 6ο πακέτο μέτρων 17,8 εκατ. ευρώ καλύπτει 12 οικονομικούς κλάδους της Βόρειας Μακεδονίας 
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αρμόδιος για οικονομικά θέματα, κ. Fatmir Bytyqi, παρουσίασε νέο πακέτο 
μέτρων για την τόνωση της εγχώριας οικονομίας, το έκτο κατά σειρά, μετά την έναρξη της πανδημίας Covid-19, 
εκτιμώμενο σε 17,8 εκατ. ευρώ. Προσφέρει στοχοθετημένη οικονομική βοήθεια για σχεδόν 10.000 εταιρείες και 
περίπου 60.000 εργαζόμενους και καλύπτει δώδεκα κλάδους της εγχώριας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των επιχειρήσεων φιλοξενίας, νυχτερινά κέντρα, χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων, εταιρείες διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, γυμναστήρια, επαγγελματικές εταιρείες φωτογραφίας και ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις, 
καθώς και ταξιδιωτικά γραφεία και μέσα ενημέρωσης. Επίσης, προβλέπει, την χρηματοδότηση 50.000 
μοριακών τεστ (PCR) για τους ξένους τουρίστες στη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία θα διατίθενται δωρεάν για να 
επιστρέψουν στις χώρες τους. Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας θα λάβουν το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομική 
ενίσχυση, εκτιμώμενο σε 9,9 εκατ. ευρώ, για να καλύψουν το 30% των εσόδων, καθώς και 15.200 δηνάρια 
(περίπου 250 ευρώ) για κάθε εργαζόμενο. Το μέτρο θα καλύψει περίπου 6.000 επιχειρήσεις φιλοξενίας με 
περίπου 17.000 υπαλλήλους.  Κονδύλι ύψους σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ προβλέπεται ως οικονομική υποστήριξη 
για ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις, νυχτερινά κέντρα, παιδικές χαρές, χώρους και διοργανωτές 
εκδηλώσεων, γυμναστήρια και επαγγελματικά στούντιο φωτογραφίας και αφορά σχεδόν 1.200 εταιρείες. 
Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται, επίσης, οικονομική βοήθεια προς τα ταξιδιωτικά γραφεία που διαθέτουν 
άδεια τύπου Α και Β, και οικονομική ενίσχυση ύψους 30.750 δηναρίων (περίπου 500 ευρώ) σε ταξιδιωτικούς 
οδηγούς, ξεναγούς και μουσικούς που ανέφεραν μηνιαία καθαρά έσοδα κάτω των 15.000 δηναρίων. Τέλος, 
δύο εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για εταιρείες που επανεπένδυσαν τα κέρδη τους, το 2019. Τέλος, στο 
πλαίσιο του έκτου πακέτου μέτρων περιλαμβάνεται, επίσης, μια σειρά άτοκων δανείων, που εκτιμάται σε ένα 
εκατομμύριο ευρώ, για τα μέσα ενημέρωσης (ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς). 
Το νέο πακέτο μέτρων, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει τις εταιρείες να αυξήσουν τη ρευστότητά τους, θα 
εφαρμοστεί μέσω της Τράπεζας Ανάπτυξης της Βόρειας Μακεδονίας. Ο κ. Bytyqi ανέφερε ότι 
παρακολουθούνται στενά οι οικονομικοί δείκτες και εάν καταστεί απαραίτητο, θα υιοθετηθούν και νέα μέτρα. 
 

Η Προϊσταμένη 
 
 

Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
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Τα στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ της Πρεσβείας των Σκοπίων  
σας εύχονται χαρούμενες γιορτές! 

 

 


