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   ΘΕΜΑ: Άρση των οικονομικών κανονισμών για τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους βασικών 
προϊόντων  

 

Το Υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας ενημέρωσε ότι, με την επίσημη άρση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης αναστέλλονται οι ρυθμίσεις για τις τιμές προϊόντων στο λιανικό και χονδρικό 
εμπόριο, καθώς και για τα περιθώρια κέρδους εμπόρων χονδρικής και λιανικής σε ορισμένα προϊόντα, που 
εγκρίθηκαν κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων λιανικής 
μπορούν να επιστρέψουν στις παλιές τιμές των βασικών προϊόντων, όπως το αλεύρι, το λάδι, η ζάχαρη, το 
ρύζι και το γάλα, καθώς και άλλα προϊόντα που αγοράζονται συχνότερα από τους πολίτες, όπως τα αυγά, 
ζυμαρικά, κρέας, φάρμακα, προϊόντα απολύμανσης κλπ. Αναστέλλονται επίσης οι κανονισμοί για την 
εξαγωγή προϊόντων, όπως το σιτάρι και άλλα γεωργικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι στις 11 Μαρτίου 2020, η 
Κυβέρνηση είχε εκδώσει απόφαση για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών (πλαφόν) και του περιθωρίου 
κέρδους για τα προαναφερθέντα προϊόντα στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. 

 
 Ειδικότερα, αίρονται οι ακόλουθες αποφάσεις σχετικά με: 
 
- Τον περιορισμό της εξαγωγής σίτου και αλεύρων σίτου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ` αριθ. 70/20 και 90/2020, για προϊόντα δασμολογικής κλάσεως 1001 19 
00 00, 1001 91 90 00 και 1001 99 00 00, καθώς και για τη δασμολογική κλάση 1101  00. Ταυτόχρονα, 
παύει να ισχύει η έκδοση αδειών από το Υπουργείο Οικονομίας μέσω του συστήματος ταχείας 
εξυπηρέτησης, για την έκδοση αδειών εξαγωγής αλευριού. 
 

- Τους ειδικούς όρους για το εμπόριο ορισμένων εμπορευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ` αριθ. 71/20, 79/20 και 90/2020. Ως εκ τούτου, παύει να ισχύει η 
υποχρέωση του ανώτατου εμπορικού περιθωρίου στα πορτοκάλια, μανταρίνια, κλημεντίνες, γκρέιπφρουτ 
και λεμόνια (υπό τη δασμολογική κλάση 0805) για τους μεμονωμένους εμπόρους που συμμετέχουν 
επίσης στην αλυσίδα χονδρικού εμπορίου και καθοριζόταν στο έως 10% του κόστους στο εμπόριο 
χονδρικής και έως 15% στο εμπόριο λιανικής. 

 
- Τον καθορισμό των ανώτατων τιμών ορισμένων προϊόντων στο εμπόριο χονδρικής και λιανικής 

πώλησης, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπ` αριθ. 70/20 και 76/2020. 
Συγκεκριμένα, αίρεται η υποχρέωση των τιμών που καθορίστηκαν στις 11 Μαρτίου 2020 ως ανώτατες 
τιμές στο εμπόριο χονδρικής και λιανικής πώλησης, για: τον άρτο, το αλάτι, τη ζάχαρη, το λάδι, το γάλα 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, το αλεύρι, το κρέας, τα ζυμαρικά, τα φάρμακα, τον εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα απολυμαντικά, τα αναλώσιμα ιατρικά υλικά, 
τον ιατρικό εξοπλισμό και τις συσκευές.         
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