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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα  

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 

-Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σε ιδιόκτητα ακίνητα στη Βόρεια Μακεδονία 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 
διαγωνισμός που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2019 για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιόκτητα ακίνητα. Όπως αναφέρεται, υπήρχαν 44 προσφορές και μετά την 
αξιολόγηση και τις προθεσμίες προσφυγής, υπογράφηκαν συμφωνίες με 23 επενδυτές για την κατασκευή 
φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ 21 MW σε 29 τοποθεσίες 
σε όλη τη χώρα, σε 16 Δήμους. Οι επενδυτές έχουν προθεσμία 3 ετών για την κατασκευή των σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής. Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την πριμοδότηση εντός των επόμενων 15 
ετών, η οποία υπολογίζεται σε περίπου 420.000 ευρώ για φωτοβολταϊκά σε δημόσια και ιδιωτική γη.  
 
-Η τιμή για την ένταξη στο Δίκτυο Κεντρικής Θέρμανσης μειώθηκε κατά 37%  
Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας (ERC) της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Marko Bislimovski, 
ανακοίνωσε στις 20.5.2020 ότι η τιμή για τους πολίτες να ενταχθούν στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης έχει 
μειωθεί κατά 37%, από 3.180 δηνάρια σε 2.000 δηνάρια.  "Πιστεύουμε ότι το μέτρο αυτό θα ενθαρρύνει τα 
νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρήσεις, να ενταχθούν στο δίκτυο κεντρικής θέρμανσης και να χρησιμοποιήσουν 
μια πηγή θέρμανσης που θα είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Θέλουμε να στείλουμε θετικά μηνύματα 
στους επενδυτές ότι μπορούν να ενταχθούν στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης χωρίς να 
πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Επίσης, οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι ο Δήμος των Σκοπίων έχει 
πιθανώς τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας από όλες τις πρωτεύουσες των Δυτικών Βαλκανίων. Για λόγους 
σύγκρισης, οι τιμές για την κεντρική θέρμανση στα Σκόπια είναι 77% χαμηλότερες από αυτές στο Βελιγράδι", 
δήλωσε ο κ. Bislimovski. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με καταγγελίες πολιτών για 
ασυνήθιστα υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ο κ. Bislimovski είπε ότι, λόγω της πανδημίας 
COVID-19, οι πράκτορές τους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν επισκέψεις για να διαβάσουν τους μετρητές 
νερού στα νοικοκυριά και ότι τα πρόσθετα έξοδα θα εξισορροπηθούν με χαμηλότερους λογαριασμούς τους 
επόμενους μήνες. 
 

1.2 Τραπεζικός Τομέας & Χρηματιστηριακή αγορά 

-Η EBRD και η ΕΕ ενισχύουν τις ΜΜΕ στη Βόρεια Μακεδονία μέσω της Sparkasse Lizing  
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη Βόρεια Μακεδονία θα επωφεληθούν από τη νέα χρηματοδότηση 
ύψους 1 εκατ. ευρώ που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης μέσω της 
Sparkasse Lizing, για επενδύσεις σε οχήματα εμπορικής χρήσεως και εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές και οδηγίες για το περιβάλλον, την ασφάλεια και ποιότητα. Η Τράπεζα Sparkasse, η οποία 
ιδρύθηκε το 1992, αποτελεί πλέον μέρος του αυστριακού ομίλου Erste Bank Oesterreich και έχει μερίδιο 
αγοράς στη Βόρεια Μακεδονία άνω του 4%. 
 

1.3 Αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων   

-Η AFSARD ανακοινώνει πρόσκληση για επιδοτήσεις στην υδατοκαλλιέργεια και ιχθυοκαλλιέργεια   
Στις 19.5.2020, ο Οργανισμός Οικονομικής Στήριξης της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης (AFSARD) 
ανακοίνωσε ότι μεταξύ 19 Μαΐου και 15 Ιουνίου τ.ε. οι ιδιοκτήτες τεχνιτών λιμνών μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για οικονομική στήριξη από το πρόγραμμα στήριξης της υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοκαλλιέργειας. 
Σύμφωνα με την AFSARD, όλοι όσοι αγόρασαν εξοπλισμό για την υδατοκαλλιέργεια, μεταξύ της 1ης 
Φεβρουαρίου και της 31ης Μαΐου 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδοτήσεις, που θα παρέχεται σε 
διάφορες κατηγορίες: κάλυψη 100% για λίμνες ψαριών με ψάρια κάτω των 2.500 χιλιόγραμμων, 75% με ψάρια 
μεταξύ 2.500 και 5.000 χιλιόγραμμων, 50% με ψάρια μεταξύ 5.000 και 7.500 χιλιόγραμμων και 25% για λίμνες 
ψαριών με ψάρια άνω των 7.500 χιλιόγραμμων.  
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-Αύξηση κόστους ζωής τον Απρίλιο 2020 - οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας καταναλώνουν 
περισσότερα φρούτα και λαχανικά  
Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, το κόστος ζωής τον Απρίλιο τ.έ., σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,1%, και σε σύγκριση με τον Απρίλιο του περασμένου έτους μειώθηκε κατά 
0,1%. Οι τιμές λιανικής μειώθηκαν κατά 0,5%, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ενώ σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο του περασμένου έτους μειώθηκαν κατά 1,3%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η 
αύξηση του δείκτη κόστους ζωής τον Απρίλιο του 2020, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε 
σε φρέσκα και διατηρημένα με απλή ψύξη λαχανικά, εκτός από πατάτες και άλλα ριζώδη λαχανικά κατά 9,1%, 
φρέσκα και διατηρημένα με απλή ψύξη φρούτα κατά 9%, ψάρια και θαλασσινά κατά 1,2%, αποξηραμένα 
φρούτα και ξηρούς καρπούς κατά 0,9%, αυγά, τρόφιμα που δεν αναφέρονται αλλού, κρασί κατά 0,8%, μπύρα 
κατά 0,6%, τυρί και τυρί cottage, λάδι και λίπος κατά 0,5%, ψωμί και δημητριακά κατά 0,4%, ζάχαρη, 
μαρμελάδα, μέλι, σοκολάτα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αλκοόλ κατά 0,3% και γιαούρτι κατά 0,2%. 
 
-Εξαγωγές κατεψυγμένων αρνιών στην Ιορδανία από την Βόρεια Μακεδονία 
Φρεσκοκατεψυγμένο αρνί της Βόρειας Μακεδονίας εξήχθη στην Ιορδανία για πρώτη φορά τα τελευταία 23 
χρόνια, με αεροπορική μεταφορά φορτίου. Περίπου 2.000 αρνιά εστάλησαν, και αγοράστηκαν από οικιακούς 
εκτροφείς προβάτων. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Trajan Dimkovski, αυτή η εξαγωγή 
πραγματοποιήθηκε πριν από δύο μήνες, στο πλαίσιο αναζήτησης εναλλακτικών αγορών για τις εξαγωγές 
εγχώριων αρνιών. Με την εν λόγω συνεργασία επιτυγχάνεται ο στόχος για την εξαγωγή αυτών των 
κτηνοτροφικών προϊόντων και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο, όπως αυτή της κρίση του κορωνοϊού. 
 
-Άνοιγμα των αγορών βοοειδών στη Βόρεια Μακεδονία  
Η Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικής της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε το άνοιγμα των αγορών 
βοοειδών σε όλη τη χώρα, οι οποίες είχαν κλείσει προσωρινά λόγω της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με 
τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν από την ανωτέρω Υπηρεσία, οι αποστολές και μεταφορές ζώντων ζώων θα 
επιτρέπονται στη χώρα μόνο με έγκυρα πιστοποιητικά για την κατάσταση της υγείας των ζώων. Ωστόσο, η 
μεταφορά και η πώληση χοίρων θα εξακολουθήσουν να απαγορεύονται, καθώς οι τελευταίες έρευνες δείχνουν 
ότι μπορούν να μεταφέρουν τον κορωνοϊό. Πριν από τη μεταφορά και την πώληση, τα εν λόγω ζώα δεν πρέπει 
να έρχονται σε επαφή με άλλα ζώα, των οποίων η καλή κατάσταση της υγείας δεν έχει επιβεβαιωθεί και 
πιστοποιηθεί. Τα ζώα που διατίθενται προς πώληση χωρίς κατάλληλα πιστοποιητικά θα απομακρύνονται από 
τους ιδιοκτήτες τους και θα θανατώνονται.  
 
-Δείκτες Τιμών Γεωργίας, Απρίλιος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης τιμών στη γεωργία τον Απρίλιο του 
2020 μειώθηκε κατά 10,2% στην ομάδα «Εισροών», ενώ στην ομάδα «Παραγωγής» αυξήθηκε κατά 1,6% σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους. Τον Απρίλιο του 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 
2019, ο δείκτης τιμών εισροών 1 (αγαθά που καταναλώνονται σήμερα στη γεωργία) ήταν 89,1, ενώ ο δείκτης 
τιμών για την Εισροή 2 (επένδυση στη γεωργία) ήταν 100,7. Στην ομάδα “Παραγωγή” τον Απρίλιο του 2020, σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, ο δείκτης τιμών της καλλιέργειας ήταν 101,8, και ο δείκτης τιμών της ζωικής 
παραγωγής ήταν 100,6. 
 
-Αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων, πρώτο τρίμηνο του 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αγορά και πώληση γεωργικών προϊόντων το 
α΄ τρίμηνο του 2020 ήταν 4.290.605 χιλιάδες δηνάρια, σημειώνοντας μείωση 2,9% σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του προηγούμενου έτους. Η αξία των αγορασθέντων γεωργικών προϊόντων από μεμονωμένους 
παραγωγούς μειώθηκε κατά 5,1%, ενώ η αξία των πωληθέντων γεωργικών προϊόντων από την ίδια παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 3,1%. Ειδικότερα, η αξία της συνολικής αγοράς και πώλησης αυξήθηκε στα φρούτα και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα: δημητριακά, 
βιομηχανικές καλλιέργειες, λαχανικά, ζωοτροφές, σταφύλια, αλκοολούχα ποτά, ζώα, πουλερικά και αυγά, γάλα 
και ψάρια. 
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-Επαναλειτουργία του εργοστασίου λιπασμάτων στο Veles ζητά η Ένωση Αγροτών 
Όπως δήλωσε ο κ. Veljo Tantarov, Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών της Βόρειας Μακεδονίας, είναι σημαντικό 
να τεθεί ξανά σε λειτουργία το εργοστάσιο ορυκτών λιπασμάτων στην πόλη Veles, το οποίο, σύμφωνα με τον 
ίδιο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επικίνδυνο για το περιβάλλον. Όπως τόνισε, εάν υπάρχει εγχώρια παραγωγή, 
το κόστος αγοράς λιπασμάτων από εισαγωγές θα μειωθεί και αυτό θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων στη Βόρεια Μακεδονία. 

1.4 Βιομηχανικός Τομέας 

-Δείκτες αριθμού εργαζομένων στη βιομηχανία, Μάρτιος 2020  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο δείκτης του αριθμού των 
εργαζομένων στη βιομηχανία τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν 95,5. Ο αριθμός 
των απασχολουμένων στη βιομηχανία στον τομέα των «Ορυχείων και λατομείων» τον Μάρτιο του 2020, σε 
σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, μειώθηκε κατά 1,6%, στον τομέα «Μεταποίησης» μειώθηκε κατά 4,8%, ενώ 
στον τομέα «Παραγωγή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 0,5%. Ο αριθμός των 
απασχολουμένων στη βιομηχανία στους κύριους βιομηχανικούς τομείς τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με 
τον Μάρτιο του 2019, ήταν χαμηλότερος στην «Ενέργεια» κατά 0,9%, στα «Ενδιάμεσα προϊόντα, πλην της 
ενέργειας» κατά 6,3%, στα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 9,0% και στα «Μη Διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά» κατά 5,8%, αλλά υψηλότερος στα «Κεφαλαιουχικά Αγαθά» κατά 0,3%. Ο δείκτης του αριθμού των 
εργαζομένων στη βιομηχανία την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου 
- Μαρτίου 2019, ήταν 96,4. 
 
-Δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία, Απρίλιος 2020  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Απρίλιο του 2020, οι τιμές βιομηχανικής 
παραγωγής συνολικά μειώθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαίο επίπεδο και κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Τον Απρίλιο 
του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία συνολικά μειώθηκαν στον 
τομέα «Ορυχεία και εξόρυξη» κατά 10,2%, ενώ αυξήθηκαν στον τομέα της «Μεταποίησης» κατά 0,5% και στον 
τομέα «ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 3,5%. Τον Απρίλιο του 2020, σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία συνολικά μειώθηκαν στους τομείς 
«Ορυχεία και εξόρυξη» κατά 19,9% και «ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» κατά 
5,4%, ενώ στον τομέα της «Μεταποίησης» οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7%. 
 
-Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής, Μάρτιος 2020  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής τον 
Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019, ήταν 86,6. Η βιομηχανική παραγωγή στο τομέα “Ορυχεία και 
εξόρυξη” τον Μάρτιο 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2019, μειώθηκε κατά 10,8%, στον τομέα “Μεταποίηση” 
μειώθηκε κατά 14,3%, ενώ στον τομέα “Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού” μειώθηκε κατά 11,5%. Η μείωση στον τομέα της «Μεταποίησης» οφείλεται κυρίως στη μειωμένη 
παραγωγή στους κλάδους των ποτών, προϊόντων καπνού, υφασμάτων, ενδυμάτων, άλλων μη μεταλλικών 
ορυκτών προϊόντων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. και 
μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων. Η βιομηχανική παραγωγή των Κύριων 
Βιομηχανικών Ομίλων τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν χαμηλότερη στην 
Ενέργεια κατά 12,0%, στα ενδιάμεσα αγαθά, εκτός από την ενέργεια κατά 11,9%, στα κεφαλαιουχικά αγαθά 
κατά 20,1%, στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 7,8% και στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 11,1%. 
Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με την περίοδο 
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019, ήταν 96,3. 
 
-Οι περισσότερες εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας της Βόρειας Μακεδονίας εστίασαν τις  δραστηριότητές 
τους στην εξαγωγή μασκών  
Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Οργάνωσης Εργοδοτών, κ.  Angel Dimitrov, σχεδόν όλες οι εταιρείες 
κλωστοϋφαντουργίας της Βόρειας Μακεδονίας έχουν στραφεί στην παραγωγή προστατευτικών υφασμάτινων 
μασκών και, σε μικρότερες ποσότητες, ειδικών στολών και ποδιών για εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. 
Αυτός ο αναπροσανατολισμός της δραστηριότητάς τους έχει προσφέρει κάποια ανακούφιση εν τω μέσω της 
κρίσης, που έχει πλήξει ιδιαίτερα τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Μερικά από τα καλοκαιρινά ρούχα 
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αναμένεται να παραμείνουν σε απόθεμα για το επόμενο έτος. Αναφορικά με την παραγωγή ενδυμάτων για την 
επερχόμενη περίοδο φθινοπώρου-χειμώνα, η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει όταν ξεκινήσουν οι μεγάλες 
πωλήσεις στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. 
 
-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, Μάρτιος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, 
συνολικά, τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν 79,9. Ο συνολικός κύκλος 
εργασιών των Κύριων Βιομηχανικών Ομάδων τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν 
χαμηλότερος στα “Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός της ενέργειας” κατά 16,2%, στα “Κεφαλαιακά αγαθά” κατά 
31,6%, στα “Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 31,9% και στα “Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 2,4%. Ο 
δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, συνολικά, τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 
2020, ήταν 87,1 ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2019, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, συνολικά, ήταν 97,4. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της 
βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν 102,7. Ο 
κύκλος εργασιών στη βιομηχανία στην εγχώρια αγορά από τις Κύριες Βιομηχανικούς Ομάδες τον Μάρτιο του 
2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν υψηλότερος στα “Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός της ενέργειας” 
κατά 5,1% και τα “Μη Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 8,0%, αλλά χαμηλότερος στα “Κεφαλαιακά αγαθά” 
κατά 30,3% και στα “Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 26,2%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 
στην εγχώρια αγορά τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ήταν 119,8, ενώ την 
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, ο δείκτης κύκλου 
εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά ήταν 103,9. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία της μη 
εγχώριας αγοράς τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν 73,9. Ο κύκλος εργασιών 
στη βιομηχανία της μη εγχώριας αγοράς από τις Κύριες Βιομηχανικές Ομάδες τον Μάρτιο του 2020, σε 
σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν χαμηλότερος στα “Ενδιάμεσα προϊόντα, εκτός της ενέργειας” κατά 
24,2%, τα “Κεφαλαιακά αγαθά” κατά 32,0%, τα “Διαρκή καταναλωτικά αγαθά” κατά 29,3% και τα “Μη Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά” κατά 8,7%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στη μη εγχώρια αγορά τον 
Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020, ήταν 79,5, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2020, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στη 
μη εγχώρια αγορά ήταν 95,7. 
 
-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία, Απρίλιος 2020 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις διευθυντικών στελεχών των εδώ επιχειρήσεων, ο δείκτης εμπιστοσύνης στη 
μεταποιητική βιομηχανία τον Απρίλιο του 2020 είναι 16,0 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι 1,0 ποσοστιαίες μονάδες 
υψηλότερος σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2020, και 4,8 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερος σε σύγκριση με τον 
Απρίλιο 2019. Η κατάσταση με τον σημερινό όγκο των παραγγελιών παραγωγής (Απρίλιος 2020) είναι 
ευνοϊκότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς και οι προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής για τους 
επόμενους τρεις μήνες. Τα αποθέματα τελικών προϊόντων αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2020. Η 
αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης είναι λιγότερο ικανοποιητική σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, 
καθώς και σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019. Ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να μειωθεί. Το μέσο 
επίπεδο χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρηματικών οντοτήτων (Απρίλιος 2020) 
μειώθηκε στο 67,0% των συνήθων χρήσεων. Οι παράγοντες που είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στον 
περιορισμό του όγκου παραγωγής (Απρίλιο 2020) ήταν οι ακόλουθοι: η ανεπαρκής ζήτηση από το εξωτερικό με 
18,8%, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού με 18,3%, η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος 
με 15,9% και η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση με 12,9%. 

1.5 Τομέας Μεταφορών & Επικοινωνιών 

-Επενδύσεις κεφαλαίου στον τομέα των μεταφορών  
Σύμφωνα με δηλώσεις, στις 20 Μαΐου 2020, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας 
Μακεδονίας, κ. Goran Sugareski, το Υπουργείο Μεταφορών έχει μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει το 15% των 
επενδύσεων κεφαλαίου που έχουν προγραμματιστεί για το 2020. Οι επενδύσεις αφορούν σε έργα, σε 
ολόκληρη τη χώρα, τόσο στον τομέα των δικτύων κοινής ωφέλειας, της διανομής αερίου, της κατασκευής 
κατοικιών για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και της σιδηροδρομικής δικτύωσης, καθώς και σε οδικές 
υποδομές. Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός στην ανοικοδόμηση της οδού Veles-Sveti Nikole. Σύμφωνα με τον 
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κ. Sugareski, η ανακατασκευή του δρόμου θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο τ.ε., δυο μήνες πριν την 
προγραμματισμένη προθεσμία. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης.  
  
-Μεταφορές επιβατών με λεωφορείο, α΄ τρίμηνο 2020  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, συνολικά 16,4 εκατ. επιβάτες μεταφέρθηκαν στις 
οδικές επιβατικές μεταφορές το πρώτο τρίμηνο του 2020, μείωση κατά 17% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
πέρυσι. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται στις αστικές 
μεταφορές μειώθηκε κατά 16,9%, στις προαστιακές μεταφορές κατά 16,3%, στις εθνικές μεταφορές κατά 
19,6%, και στις διεθνείς μεταφορές κατά 33,2%. Το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
του 2019, ο συνολικός αριθμός των επιβατικών χιλιομέτρων στις οδικές επιβατικές μεταφορές μειώθηκε κατά 
25,7%. Σύμφωνα με το είδος των μεταφορών, ο αριθμός των επιβατών στις αστικές μεταφορές μειώθηκε κατά 
4,1%, ενώ στις προαστιακές μεταφορές κατά 40,8%, στις εθνικές μεταφορές κατά 20,1%, και στις διεθνείς 
μεταφορές κατά 30,5%. 

1.6 Κατασκευές, δομικά υλικά και Real Estate  

-Έκδοση οικοδομικών αδειών (Μάρτιος 2020) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο του 2020 εκδόθηκαν συνολικά 219 
οικοδομικές άδειες , σημειώνοντας μείωση 20,9% από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα 
με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν 2.729.753 χιλιάδες 
δηνάρια, ήτοι μείωση 11,2% από τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Από το σύνολο των 
εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, 115 (52,5%) εκδόθηκαν για νέα κτίρια, 41 (18,7%) για έργα πολιτικού 
μηχανικού και 63 (28,8%) για ανακατασκευές. Από το σύνολο των 219 κατασκευών, 109 (49,8%) εκδόθηκαν σε 
ιδιώτες και 110 (50,2%) σε επιχειρήσεις. Κατά την περίοδο αναφοράς, σχεδιάζονται 228 κατοικίες για 
κατασκευή, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 24.572 τ.μ.. 
 
-Αξία συμβατικών κατασκευαστικών έργων στο εξωτερικό, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, η 
συνολική αξία των συμβατικών κατασκευαστικών έργων στο εξωτερικό ήταν 178.318 χιλιάδες δηνάρια, δηλαδή 
24,7% λιγότερο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι 
κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ολοκλήρωσαν κατασκευαστικές 
εργασίες στο εξωτερικό συνολικού ύψους 24.090 χιλιάδων δηναρίων, δηλαδή 51,0% λιγότερο σε σύγκριση με 
την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι τιμές για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020/2019 δίνονται με 
βάση την ισοτιμία 1 δολάριο ΗΠΑ = 54,9518 δηνάρια.  
 
-Ανακατασκευή δρόμων στην περιοχή της Πελαγονίας, αξίας 25 εκατ. ευρώ 
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Sugareski, ενημέρωσε για την τρέχουσα διαδικασία στο 
Υπουργείο Μεταφορών έναρξης δημόσιων διαγωνισμών για την ανοικοδόμηση 7 οδικών διαδρόμων στην 
περιοχή της Πελαγονίας, συνολικού μήκους 140 χιλιομέτρων και κόστους περίπου 25 εκατ. ευρώ. Τα έργα θα 
χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και οι εργασίες 
προβλέπονται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο τ.ε.. Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν τους 
δρόμους Faris-Prilep και Gradsko-Prilep, των οποίων οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. 

1.7 Τομέας Τουρισμού  

-Νέο οικονομικό μέτρο για τη στήριξη του τουριστικού τομέα στη Βόρεια Μακεδονία 
Η Κυβέρνηση δρομολογεί ένα ακόμα οικονομικό μέτρο για τη στήριξη του τουριστικού τομέα, στο πλαίσιο της 
τρίτης σειράς οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων εξ’ αιτίας της πανδημίας 
COVID-19. Το μέτρο ισχύει για τους ξενοδόχους και προβλέπει τη συγχρηματοδότηση εκδηλώσεων, 
συνεδρίων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης που θα φιλοξενηθούν από ξενοδοχεία. Η Κυβέρνηση θα 
καλύψει το 50% του κόστους σε ΜΚΟ, ενώσεις, επιχειρήσεις και ιδρύματα που θα φιλοξενήσουν τέτοιες 
εκδηλώσεις. Συνολικά, θα διατεθούν 15 εκατ. δηνάρια (περίπου 250.000 ευρώ) και προβλέπεται να καλυφθούν 
περί τις 500 εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις και τα συνέδρια θα συγχρηματοδοτηθούν από το 60% των δαπανών ή 
μέχρι 30.000 δηνάρια (500 ευρώ) ανά αιτούντα. 
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-Στοιχεία για τον τουρισμό στη Βόρεια Μακεδονία, Μάρτιος 2020  
Σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός των τουριστών τον Μάρτιο του 2020 ήταν 
17.943, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από τους τουρίστες ήταν 41.948. Ο αριθμός των τουριστών τον 
Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, μειώθηκε κατά 67,3%, ενώ ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 62,8%. Ο αριθμός των εγχώριων τουριστών τον Μάρτιο του 2020, σε 
σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, μειώθηκε κατά 60,5%, ενώ ο αριθμός των ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 
70,4%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από εγχώριους τουρίστες τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο του 2019, μειώθηκε κατά 50,3%, ενώ ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από ξένους τουρίστες μειώθηκε 
κατά 69,6%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, ο αριθμός των τουριστών μειώθηκε κατά 18,3% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 17,2%, ενώ ο 
αριθμός των ξένων τουριστών μειώθηκε κατά 18,9%. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός αριθμός των 
διανυκτερεύσεων μειώθηκε κατά 19,7%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι: ο αριθμός των 
διανυκτερεύσεων των εγχώριων τουριστών μειώθηκε κατά 15,1%, ενώ οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών 
μειώθηκαν κατά 22,9%. 
 
-Πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών για τον εγχώριο τουρισμό 
Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών για τον εγχώριο τουρισμό, domasiedoma.gov.mk, 
μέσω της οποίας θα διατεθούν κουπόνια για εγχώριο τουρισμό, θα ενεργοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου τε.. Τα 
κουπόνια θα ισχύουν για την περίοδο από τις 15 Ιουλίου 2020 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και απευθύνονται 
σε πολίτες με μηνιαία εισοδήματα κάτω των 15.000 δηναρίων. Το κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε αξία 6.000 
δηναρίων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κρατήσεις στις τουριστικές εγκαταστάσεις της χώρας. Η 
πλατφόρμα και τα κουπόνια θα διανεμηθούν σύμφωνα με τα στοιχεία εισοδήματος από την Υπηρεσία 
Δημοσίων Εσόδων», ενημερώνουν από το Υπουργείο Οικονομίας. 

1.8 Τομέας Εμπορίου  

-Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα του εμπορίου, Μάρτιος 2020  
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Μάρτιο του 2020, σε 
σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε στην ομάδα/κατηγορία 
της λιανικής πώλησης τροφίμων, ποτών και καπνού (κατά 3,5% σε ονομαστικούς όρους και 1,8% σε 
πραγματικούς όρους). Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε στις ακόλουθες ομάδες/κατηγορίες: 
λιανική πώληση μη εδώδιμων προϊόντων, εκτός από τα καύσιμα (κατά 12,7% σε ονομαστικούς όρους και 
13,1% σε πραγματικούς όρους), λιανικό εμπόριο, εκτός από τα καύσιμα αυτοκινήτων (κατά 4,6% σε 
ονομαστικούς όρους και 5,6% σε πραγματικούς όρους) και λιανικό εμπόριο καυσίμων αυτοκινήτων (κατά 
28,3% σε ονομαστικούς όρους και 23,6% σε πραγματικούς όρους). 
 
-Επιχειρηματικές υπηρεσίες, 2018 
Το 2018, οι επιχειρηματικές οντότητες με περισσότερους από 20 εργαζόμενους που παρείχαν υπηρεσίες 
παρήγαγαν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών, παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες 
πληροφορικής (65,1%), διαμεσολάβηση στις υπηρεσίες απασχόλησης (13,9%) και διαφημιστικές υπηρεσίες 
(11,7%). Με κριτήριο την έδρα του πελάτη, λίγο περισσότερο από το ήμισυ (57,3%) του κύκλου εργασιών 
δημιουργήθηκε με την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα, 36,1% σε ορισμένες από τις 
χώρες της ΕΕ, ενώ το 6,6% σε άλλες χώρες. Για τους εγχώριους πελάτες, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες 
παρέχονται κυρίως στον τομέα της διαμεσολάβησης για την απασχόληση, καθώς και των νομικών και 
λογιστικών υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, σε πελάτες εκτός της χώρας παρέχονται κυρίως συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες πληροφορικής και διαφημιστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το εξειδικευμένο είδος της 
υπηρεσίας, οι εταιρείες που εκτελούν υπηρεσίες πληροφορικής παρήγαγαν τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών 
από τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (67,1%), υπηρεσίες σε διαδικτυακές πύλες (7,6%), ενώ 
το 6,2% του κύκλου εργασιών προήλθε από την πώληση εξοπλισμού και λογισμικού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης είχαν τον υψηλότερο κύκλο εργασιών από 
τη διαμεσολάβηση στην απασχόληση του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών 
(63%), επικουρικού προσωπικού γραφείου (7,9%) και ιατρικού προσωπικού (7,5%). Οι επιχειρηματικές 
οντότητες που ασχολούνται με τη διαφήμιση παρήγαγαν το 80,5% του κύκλου εργασιών δημιουργώντας μια 

http://domasiedoma.gov.mk/
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πλήρη διαφήμιση, το 11,5% μέσω του άμεσου μάρκετινγκ και την παράδοση διαφημιστικού υλικού μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το 7,9% αναπτύσσοντας την ιδέα της διαφήμισης. 

1.9 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 

-Η Grouper διαθέτει δωρεάν την πλατφόρμα της στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης  
Η ηλεκτρονική αγορά Grouper.mk στη Βόρεια Μακεδονία, σε συνεργασία με τη MasterCard, αποφάσισε να 
διαθέσει στις επιχειρήσεις της χώρας δωρεάν την ηλεκτρονική πλατφόρμα της, για να προωθήσουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αρχής γενομένης τον Μάιο 2020, 
η Grouper παρέχει 30 δωρεάν on-line πακέτα για επιχειρήσεις που σκοπεύουν να προωθήσουν τα προϊόντα 
τους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, καθώς και επιπλέον 10 πακέτα υπηρεσιών για παραγωγούς και 
διανομείς τροφίμων. Η Grouper είναι η μεγαλύτερη ηλεκτρονική αγορά στη Βόρεια Μακεδονία με πάνω από 
240.000 πελάτες και πρόσφατα εισήγαγε την υπηρεσία "Food from Home", σε συνεργασία με επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης. 

 

-Δημόσιες συμβάσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 αξίας 3,3 εκατ. ευρώ  
Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Πολιτικών Επικοινωνιών (CCC), από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, οι 
κρατικοί φορείς έχουν συνάψει 142 δημόσιες συμβάσεις για προμήθειες, συνολικής αξίας 3,3 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων το 71% με 5 εταιρείες. Οι μεγαλύτερες διαφορές σημειώνονται στις τιμές των προστατευτικών 
στολών, με τις τιμές να κυμαίνονται από 262 δηνάρια έως 1.156 δηνάρια. Οι τιμές των γαντιών κυμαίνονται 
μεταξύ 2 και 9 δηναρίων ανά τεμάχιο. Οι περισσότερες από τις συμβάσεις συνήφθησαν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας (συνολικής αξίας 1,9 εκατ. ευρώ) και το Υπουργείο Υγείας (συνολικής 
αξίας 321.081 ευρώ).  

 

-60,8 εκατ. δηνάρια χορηγούνται για τη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών 
Σε 12 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας χορηγήθηκαν 60,8 εκατ. δηνάρια μέσω του Προγράμματος Βελτίωσης 
Δημοτικών Υπηρεσιών, το οποίο διεξάγεται από το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας με την οικονομική στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας (WB). Τα κονδύλια θα καλύψουν την 
υλοποίηση 14 έργων στους Δήμους Kisela Voda, Krusevo, Centar, Gostivar, Gjorce Petrov, Krivogastani, Suto 
Orizari, Resen, Kocani, Zelino, Studenicani και Cucer Sandevo. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την 
ανοικοδόμηση σχολικών κτιρίων, παιδικών χαρών, δρόμων κ.λπ. 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 
-Εξωτερικό εμπόριο Βορείου Μακεδονίας, Ιανουάριος - Μάρτιος 2020 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των εξαγόμενων 
αγαθών από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε σε 
86.735.871 χιλ. δηνάρια (ή 1.407.739 χιλ. ευρώ), μείωση 8,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αξία 
των εισαγόμενων εμπορευμάτων την ίδια περίοδο ήταν 118.198.486 χιλ. δηνάρια (ή 1.918.367 χιλ. ευρώ), ή 
3,5% μικρότερη από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το εμπορικό έλλειμμα κατά την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ήταν 31.462.615 χιλ. δηνάρια (ήτοι 510.628 χιλ. ευρώ). Η κάλυψη εισαγωγών ανά 
εξαγωγή την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ήταν 73,4%. Το εξωτερικό εμπόριο προϊόντων δείχνει ότι στις 
εξαγωγές τα πιο σημαντικά προϊόντα είναι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων ως 
δραστική ουσία, σετ καλωδίων ανάφλεξης και άλλα σύνολα καλωδίων είδους που χρησιμοποιείται σε 
οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, μέρη καθισμάτων της υποομάδας 821.1 και μηχανοκίνητα οχήματα για τη 
μεταφορά 10 ή περισσότερων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, με κινητήρα εσωτερικής καύσης 
συμπίεσης (ντίζελ ή ημι-ντίζελ). Στις εισαγωγές, τα πιο σημαντικά προϊόντα είναι τα κράματα λευκόχρυσου και 
πλατίνας, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης, πετρέλαια και λάδια που προέρχονται από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από ακατέργαστα), προϊόντα επίπεδης έλασης από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, όχι 
επενδυμένα, επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα και άλλα μέταλλα της ομάδας λευκόχρυσου και των κραμάτων 
τους, ακατέργαστα ή σε μορφή σκόνης. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τον 
συνολικό όγκο εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Σερβία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία. 
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-Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Βόρειας Μακεδονίας για το 2020 και 2021 από τους διεθνείς 
οίκους Fitch και Standard and Poor  
Οι μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Fitch και Standard & Poor's, στην πλέον 
πρόσφατη βαθμολόγηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, προβλέπουν τα εξής: Ο Fitch επιβεβαίωσε 
την πιστοληπτική ικανότητα της Βόρειας Μακεδονίας στο BB+ με αρνητικές προοπτικές λόγω πανδημίας, ενώ η 
βαθμολογία της Standard & Poor για τη Βόρεια Μακεδονία είναι BB- με σταθερές προοπτικές. Και οι δύο 
οργανισμοί αξιολόγησης, λόγω της κρίσης COVID-19 και των προβλέψεων της επιβράδυνσης της παγκόσμιας 
οικονομίας, προβλέπουν συρρίκνωση της οικονομίας το 2020 και ανάκαμψη, δηλαδή ανάπτυξη, το 2021.  
Ειδικότερα ο Fitch προβλέπει συρρίκνωση της οικονομίας 4,2% το 2020 και αύξηση του ΑΕΠ 5,1% το 2021, 
ενώ ο Standard & Poor προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί στο 5% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 3,8% το 
2021. Το εδώ Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε δελτίο σχετικά με τις εκτιμήσεις των Διεθνών Οίκων 
Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αναφέρει ότι και οι δύο οργανισμοί σημειώνουν τα μέτρα που 
έλαβε η Κυβέρνηση με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, την υποστήριξη των βιομηχανιών που 
πλήττονται περισσότερο, καθώς και τα ήπια ρυθμιστικά μέτρα. Και στις δύο εκθέσεις εκτιμάται ότι, τα μέτρα θα 
συμβάλουν στην αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού και θα επηρεάσουν την αύξηση του δημόσιου 
χρέους που προβλέπεται να φθάσει το 50%. Ωστόσο, σύμφωνα με το Υπουργείο, μαζί με την οικονομική 
ανάκαμψη, σχεδιάζεται να μειωθεί και να σταθεροποιηθεί το έλλειμμα του προϋπολογισμού.   
Επίσης, οι εν λόγω οργανισμοί αξιολογούν τον τραπεζικό τομέα της Βόρεια Μακεδονίας ως σταθερό, το ίδιο 
και το εγχώριο νόμισμα, το οποίο διατηρεί σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ. Επιπλέον, θετικά 
αξιολογούν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη χώρα, οι 
οποίες μαζί με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της 
οικονομίας. 
 
-Εκτιμήσεις για αύξηση του δημόσιου χρέους έως και 60% του ΑΕΠ -  εάν δεν υπάρχει δεύτερο κύμα 
κρίσης 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ο κρατικός δανεισμός προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υγειονομική και 
οικονομική κρίση στη Βόρεια Μακεδονία, αυξάνει απροσδόκητα το δημόσιο χρέος της χώρας. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, ορισμένοι εκτιμούν ότι, το δημόσιο χρέος ενδέχεται να προσεγγίσει το όριο του 60% του ΑΕΠ, 
ενώ άλλοι αναμένουν ότι θα το φτάσει και ενδεχομένως να το ξεπεράσει. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 
έτους, το επίπεδό του ανέρχεται ήδη πάνω από το μισό του ΑΕΠ, δηλαδή 50,7%. Ειδικότερα, η Διοικητή της 
Κεντρική Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας, κα Anita Angelovska-Bezhoska, εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος της 
χώρας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, το τρέχον έτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα 
έφτανε το 55,7% του ΑΕΠ. Αφήνει περιθώριο για διαφορετική εξέλιξη, την οποία συναρτά από την αναθεώρηση 
του εθνικού προϋπολογισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις οι δυσκολίες θα αυξηθούν, εφ’ όσον 
ακολουθήσει δεύτερο κύμα κρίσης το Φθινόπωρο.  
 
-Τρίτο πακέτο μέτρων για την οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας  
Στις 17 Μαΐου 2020, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας παρουσίασε το τρίτο πακέτο οικονομικών μέτρων 
ύψους 355 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας, και κυρίως την τόνωση της 
κατανάλωσης και της βιομηχανίας, μετά το πλήγμα από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού. Το ύψος 
των μέτρων εκτιμάται στο 5,5% του ΑΕΠ, απευθύνεται σε 730.000 δικαιούχους και αποτελεί άμεση στήριξη 
από το κράτος προς τους πολίτες και την οικονομία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, κ. Oliver 
Spasovski, στη σχετική συνέντευξη Τύπου. Tα μέτρα υιοθετήθηκαν σε συνεννόηση με τους ειδικούς, μέλη των 
εμπορικών επιμελητηρίων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και αναμένεται να ωφελήσουν όλες τις 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, τους ανέργους, τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας και άλλες κατηγορίες 
πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ιστοσελίδα agora του Υπ. Εξωτερικών: 
https://agora.mfa.gr/infofiles/3rd%20Econ%20measures-North%20Macedonia%20mk.pdf 
 
-Κυβερνητικά μέτρα για την οικονομική στήριξη της παραγωγής αποσταγμένου αλκοόλ, με 
χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ  
Το τρίτο πακέτο οικονομικών μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης 
COVID-19 περιλαμβάνει στήριξη 3,5 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών. Συγκεκριμένα, η 
Κυβέρνηση ενθαρρύνει αυτές τις επιχειρηματικές οντότητες να παράγουν αλκοόλ, το οποίο μπορεί να 

https://agora.mfa.gr/infofiles/3rd%20Econ%20measures-North%20Macedonia%20mk.pdf
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χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προϊόντων απολύμανσης, που είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19. Οι παραγωγοί σταφυλιών χαιρετίζουν αυτό το μέτρο, αλλά ισχυρίζονται ότι 
επωφελούνται μόνο τα οινοποιεία. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, το εν λόγω μέτρο θα τονώσει το έργο στα 
οινοποιεία, τα οποία μπορούν αργότερα να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερα εισοδήματα και να προσφέρουν 
υψηλότερες τιμές για τα σταφύλια των παραγωγών σταφυλιών. 
 
-Δημόσια Πρόσκληση για λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών 
Ο Οργανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Μακεδονία (APPRM) ανακοίνωσε δημόσια 
πρόσκληση για λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών καθοδήγησης, για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις.  Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή έως τις 19 Ιουνίου 2020, οι υπηρεσίες θα διατίθενται δωρεάν και 
θα εφαρμοστούν με μια μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον Ιαπωνικό Οργανισμό Διεθνούς 
Συνεργασίας. Οι εταιρείες που θα υποβάλουν αίτηση θα μπορούν να προσλάβουν έναν μέντορα που θα 
συνεργαστεί με τον διευθυντή της εταιρείας, προκειμένου να μελετήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία, με στόχο την εξεύρεση λύσεων οικονομικής ανάπτυξής της. Οι 
υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν απ’ ευθείας αίτηση στον Οργανισμό, ή ταχυδρομικώς στα περιφερειακά 
κέντρα στα Σκόπια, Μοναστήρι, Κουμάνοβο, Τέτοβο, Βέλες, Στρούμιτσα και Αχρίδα, ή μέσω διαδικτύου στην 
ιστοσελίδα www.apprm.gov.mk, η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mentoring@apprm.gov.mk.  
 
-Μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο, Μάρτιος 2020 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου 
μισθού που καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Μάρτιο του 2020, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, ήταν 
108,1. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού που καταβάλλεται ανά 
εργαζόμενο στους τομείς: εκπαίδευση (13,3%), εμπόριο χονδρικής και λιανικής, επισκευές μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών (11,5%) και μεταποίηση (10,6%). Μείωση του μέσου μηνιαίου ακαθάριστου 
μισθού που καταβάλλεται ανά εργαζόμενο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στους τομείς: 
στέγαση και δραστηριότητες υπηρεσιών τροφίμων (15,9%), τέχνες, ψυχαγωγία και αναψυχή (15,5%) και 
επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (8,7%). Ο μέσος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός που 
καταβλήθηκε ανά εργαζόμενο τον Μάρτιο του 2020 ήταν 39.437 δηνάρια. 
 

3. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 
-Πρωτοβουλία του Επενδυτικού Φόρουμ Δυτικών Βαλκανίων (CIF) για δημιουργία αμοιβαίας 
οικονομικής ζώνης στην περιοχή  
Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται σε εδώ μέσα μαζικής ενημέρωσης, το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Βόρειας Μακεδονίας και οι περιφερειακοί εταίροι του στο Επενδυτικό Φόρουμ Δυτικών Βαλκανίων ανέλαβαν 
την πρωτοβουλία δημιουργίας αμοιβαίας οικονομικής ζώνης, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής 
συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής σε καιρό πανδημίας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Φόρουμ, 
κ. Antoni Pesev, είναι ζωτικής σημασίας για τις χώρες να δημιουργήσουν έναν αμοιβαίο οικονομικό χώρο για 
την καλύτερη κυκλοφορία και ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Pesev, 
δεδομένου ότι τα προστατευτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας περιορίζουν τις συναλλαγές με την 
ΕΕ, με αποτέλεσμα σοβαρές απώλειες στις οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών, η εν λόγω πρωτοβουλία 
αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά, ειδικά τη βιομηχανία επεξεργασίας χάλυβα, οι εξαγωγές της οποίας 
συνήθως περιορίζονται στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Το Επενδυτικό Φόρουμ Δυτικών Βαλκανίων (WB6 CIF, 
https://www.wb6cif.eu/) είναι μια κοινή πρωτοβουλία εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων από την 
Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, με στόχο 
τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών επαφών και την προώθηση της ευρύτερης περιοχής ως επενδυτικό 
προορισμό. Αντιπροσωπεύει περίπου 350.000 επιχειρήσεις, ως επί το πλείστον μικρές και μεσαίες, 
υποστηρίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών/υπηρεσιών σε ολόκληρη την περιοχή.  
 
 
 

http://www.apprm.gov.mk/
mailto:mentoring@apprm.gov.mk
https://www.wb6cif.eu/
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4. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 
-Έκδοση 7ου ομολόγου με ρήτρα ευρώ στη Βόρεια Μακεδονία  
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, η Βόρεια Μακεδονία εξέδωσε το 7ο κατά σειρά ομόλογό της με ρήτρα ευρώ, με 
περίοδο ωρίμανσης τα έξι έτη και επιτόκιο 3,675%, το οποίο είναι το δεύτερο χαμηλότερο επιτόκιο που έχει 
πετύχει μετά το επιτόκιο για το ομόλογο με ρήτρα ευρώ που εξέδωσε το 2018. Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Οικονομικών, το γεγονός αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία και τις πολιτικές της 
Βόρειας Μακεδονίας, δεδομένου ότι το εν λόγω ομόλογο με ρήτρα ευρώ εκδίδεται την περίοδο της κρίσης της 
πανδημίας COVID-19, της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Τούτο, συμπληρώνει το 
Υπουργείο Οικονομικών της Βόρειας Μακεδονίας είναι αποτέλεσμα της μακρο-οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και της προσήλωσης της χώρας στην ευρω-ατλαντική ένταξη τα 
τελευταία χρόνια. Η έκδοση του ομολόγου με ρήτρα ευρώ, καθώς και τα δάνεια των 176 εκατ. ευρώ από το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, των 140 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα και 160 εκατ. ευρώ από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνουν το χρηματο-πιστωτικό σχεδιασμό για το 2020. Επιπρόσθετα, προβλέπονται 
κεφάλαια ασφαλείας για την αντιμετώπιση μίας πιθανής επανάληψης της κρίσης και, αναλόγως με την εξέλιξη 
των γεγονότων, μερική χρηματοδότηση για το επόμενο έτος. Σημειώνεται ότι, η χώρα εξέδωσε το πρώτο της 
ομόλογο με ρήτρα ευρώ το 2005, ενώ ακολούθησαν κι άλλες εκδόσεις τα έτη 2009, 2014, 2015, 2016 και 2018.  
  

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 
-Κινηματογραφικές παραστάσεις και επισκεψιμότητα το 2019  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2019 λειτούργησαν 15 κινηματογράφοι. Ο 
αριθμός των ταινιών που προβλήθηκαν ήταν 1.139, ο αριθμός των κινηματογραφικών παραστάσεων ήταν 
15.667, ενώ ο αριθμός των ατόμων που παρακολούθησαν κινηματογράφο ήταν 539.218. Ο αριθμός των 
κινηματογραφικών παραστάσεων το 2019, σε σύγκριση με το 2018, αυξήθηκε κατά 4%. 
 
-Πρόγραμμα πτήσεων AEGEAN με Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Κροατία  
Σύμφωνα με στοιχεία του προγράμματος πτήσεων του ελληνικού αερομεταφορέα Aegean Airlines, οι πτήσεις 
προς Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Κροατία θα επανεκκινήσουν τον Σεπτέμβριο τ.ε.. Συγκεκριμένα, οι 
πτήσεις Αθήνας-Σκοπίων στις 2 Σεπτεμβρίου τ.ε, ενώ οι πτήσεις Αθήνα-Ποντγκόριτσαστις 3 Σεπτεμβρίου τ.ε., 
ενώ οι πτήσεις Αθήνας-Σπλιτ την 1η Σεπτεμβρίου, Αθήνας-Ζάγκρεμπ στις 2 Σεπτεμβρίου και Αθήνας-
Ντουμπρόβνικ στις 3 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι, η αεροπορική εταιρεία ανέστειλε όλες τις διεθνείς πτήσεις 
της στις 26 Μαρτίου λόγω της εμφάνισης της νέας νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) στην Ευρώπη. 
 

6. Εκδηλώσεις, εκθέσεις, επισκέψεις  
 
-Λόγω της πανδημίας COVID-19 και της ακύρωσης όλων των εκδηλώσεων στη Βόρεια Μακεδονία, το εν λόγω 
κεφάλαιο αντικαθίσταται με πληροφορίες ως προς τα μέτρα που έχει λάβει, μέχρι σήμερα, η Κυβέρνηση της 
χώρας, για τον περιορισμό της εξάπλωσης.   
 

COVID-19 : Μέτρα της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας 
για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού 

 
Είσοδος επενδυτών και επιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία 

 
  Α. Οι ρυθμίσεις σχετικά με την είσοδο επενδυτών και επιχειρηματιών στη Βόρεια Μακεδονία αφορούν 

αποκλειστικά όσους ήδη δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Μακεδονία (π.χ. στελέχη επιχειρήσεων, 
Διευθυντές, επενδυτές, συνεργάτες). 
 
Β. Το αίτημα εισόδου στη χώρα υποβάλλεται από τις εταιρείες (νομικά πρόσωπα) εκ μέρους των 
ενδιαφερόμενων στελεχών-συνεργατών, απευθείας στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης της Βόρειας 
Μακεδονίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails): 
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- info@vlada.gov.mk 
- Dejan.jakimovski@gs.gov.mk 

  
Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να κοινοποιείται στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας (grcon.sko@mfa.gr), 
καθώς η Πρεσβεία καλείται να αποστείλει Ρηματική Διακοίνωση προς διευκόλυνση διέλευσης από τα σύνορα. 

  
Γ. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:  

 Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή την ταυτότητα, που θα 
χρησιμοποιηθεί,  

 Αριθμός και ημερομηνία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου ή ταυτότητας,  
 Στοιχεία οχήματος - τύπος, μάρκα και πινακίδες και  
 Ημερομηνία εισόδου στη χώρα/ διέλευσης από τα σύνορα),  
 Επωνυμία και έδρα εταιρείας 
 Στοιχεία που αποδεικνύουν την εδώ δραστηριοποίηση της εταιρείας (π.χ. ΑΦΜ/Tax No)  
 Τίτλος ενδιαφερόμενου και θέση απασχόλησης στην εταιρεία 
 Στο αίτημα θα πρέπει να ζητείται η εξαίρεση από τον 14ημερο κατ` οίκον περιορισμό (κατ` οίκον 

καραντίνα). 
 
Επισημαίνεται ότι το αίτημα (περιλαμβανομένων όλων των στοιχείων σε αυτό) αποστέλλεται από την εταιρεία 
στην αγγλική γλώσσα. 
 
Δ. Η αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Βόρειας Μακεδονίας εξετάζει το αίτημα και αναλόγως το 
εγκρίνει (ή το απορρίπτει). Η έγκριση αποστέλλεται απευθείας στην εταιρεία που υπέβαλε το αίτημα. Η 
εταιρεία καλείται να κοινοποιεί την έγκριση στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας, καθώς η Πρεσβεία καλείται 
να αποστείλει Ρηματική Διακοίνωση προς διευκόλυνση διέλευσης από τα σύνορα. 
 
Ε. Κατόπιν εγκρίσεως εισόδου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβληθεί σε μοριακό τεστ για τον κορωνοϊό 
(PCR test), τις τελευταίες 72 ώρες, πριν από την είσοδό του στο έδαφος της χώρας, και το αποτέλεσμα να είναι 
αρνητικό. Το τεστ και τα αποτελέσματά του θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να επιδεικνύεται στα 
σύνορα κατά την είσοδο. Σημειώνεται ότι, το τεστ (αρνητικό) είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 
εξαιρεθεί ο ενδιαφερόμενος από την υποχρεωτική 14ημερη καραντίνα.  
 
ΣΤ.  Επίσης, για τους Έλληνες επιχειρηματίες/ επενδυτές που βρίσκονται στη Βόρεια Μακεδονία και 
επιθυμούν να εξέλθουν και να επανέλθουν στη χώρα, η εδώ πλευρά ζητεί από τις εταιρείες να αποστείλουν 
σχετικό αίτημα στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας (βλ. ανωτέρω emails), στην 
αγγλική γλώσσα. Το αίτημα θα πρέπει να κοινοποιείται στο Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στα 
Σκόπια, καθώς η εδώ πλευρά επιθυμεί στη συνέχεια αποστολή Ρηματικής Διακοίνωσης από την Ελληνική 
Πρεσβεία. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να επανέλθει στη Βόρεια 
Μακεδονία και, ει δυνατόν, να προσδιορίζεται η ημερομηνία επιστροφής (άλλως, κατά προσέγγιση). 
Σημειώνεται ότι, κατά την επανείσοδό του, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει ανωτέρω 
περιγραφείσα διαδικασία (ήτοι, εκ νέου αίτημα στη Γ.Γ. της Κυβέρνησης και εφόσον εγκριθεί η είσοδός του, 
μοριακό τεστ κορωνοϊού). 
 
 Σημείωση: Ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν προς το παρόν (12.6.2020) 
 
Η Προϊσταμένη 
 
Παγώνα Λάρδα 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
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