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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙA 
 

Α1. Γενικά χαρακτηριστικά χώρας 

Α1.1. Στοιχεία Γεωγραφίας 

Γεωγραφικά, η πΓΔΜ είναι μια περίκλειστη χώρα βορείως της Ελλάδος, μικρή σε έκταση (25.713 

τ.χλμ.), η οποία συγκροτείται από την κεντρική κοιλάδα του Αξιού (Vardar) ποταμού και τους ορεινούς όγκους 

που την πλαισιώνουν. Στα νότια σύνορά της υπάρχουν τρεις μεγάλες λίμνες (Αχρίδα, Πρέσπα και Δοϊράνη). 

Το κλίμα της χώρας είναι μεταβατικό, από μεσογειακό σε ηπειρωτικό. Υπάρχουν τρεις κλιματικές ζώνες, ήτοι 

ήπια μεσογειακή, ορεινή και ήπια ηπειρωτική. Η ετήσια βροχόπτωση κυμαίνεται από 500 χιλιοστά στην 

ανατολική ζώνη έως 1.700 χιλιοστά στις δυτικές ορεινές περιοχές.  

Α1.2. Πληθυσμός   

Σύμφωνα με κατ’ εκτίμηση στοιχεία που στηρίζονται στην τελευταία επίσημη απογραφή πληθυσμού, η 

οποία έλαβε χώρα το 2002 και σε νεότερους υπολογισμούς της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ (εκτίμηση 

31.12.2016), ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 2.073.702   κατοίκους1. Οι δύο μεγαλύτερες πληθυσμιακές 

ομάδες (βάσει της απογραφής του 2002) είναι οι «Σλαβομακεδόνες» (64%) και οι Αλβανοί (25%). 

Ακολουθούν, με μικρότερα ποσοστά, οι Τούρκοι (4%), οι Ρομά (3%), οι Σέρβοι (2%) κ.ά.. 
 

Η πΓΔΜ αποτελείται από 8 διοικητικές περιφέρειες: Pelagonija, Vardar, Northeast, Southwest, Skopje, 

Southeast, Polog και East. Πρωτεύουσα της χώρας είναι τα Σκόπια (περίπου 550.000 κάτοικοι – βάσει 

απογραφής 2002, 506.926), ενώ σημαντικές πόλεις είναι το Μοναστήρι (Μπίτολα), το Τέτοβο, με πλειοψηφία 

του αλβανικού στοιχείου, το Βέλες, το Κουμάνοβο, το Πρίλεπ, η Στρούμιτσα, η Γευγελή και το Στιπ. 
 

Όσον αφορά στη θρησκεία, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, οι «Σλαβομακεδόνες» είναι στην 

πλειοψηφία τους Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ ο αλβανόφωνος και τουρκόφωνος πληθυσμός ασπάζεται, κατά 

βάση, το Ισλάμ. Αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είναι άθεο ή ανήκει σε άλλα δόγματα. 

Α1.3. Πολιτικό σύστημα – Πολίτευμα 

Το πολίτευμα της πΓΔΜ είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η χώρα απέκτησε την 

ανεξαρτησία της στις 8.9.1991, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Το 1992, απέκτησε τη νομισματική της 

ανεξαρτησία με την εισαγωγή του νέου εθνικού της νομίσματος, του Δηναρίου. 

  Το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ αποτελείται από 120 έδρες και προκύπτει από εκλογές που λαμβάνουν 

χώρα κάθε τέσσερα έτη, περίοδος ωστόσο η οποία κατά τα τελευταία έτη δεν τηρείται, λόγω της προκήρυξης 

πρόωρων εκλογών. Υπάρχει διάκριση των τριών εξουσιών, με τη δικαστική εξουσία να περιλαμβάνει τη 

λειτουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου. Οι τελευταίες εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου 

                                                           
1 Σημειώνεται ότι το 2011 έγινε προσπάθεια νέας απογραφής του πληθυσμού, η οποία όμως δεν κατέστη 

δυνατόν να ολοκληρωθεί.  
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2016, ενώ ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης (συνεργασία SDSM με DUI και Alianza za Albancite) κατέστη 

εφικτός στα τέλη Μαΐου 2017. 

Α2. Γενική Οικονομική Επισκόπηση & βασικά μακροοικονομικά 

μεγέθη χώρας 

H οικονομία της πΓΔΜ συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως «υπό μετάβαση», μολονότι η περίοδος της 

ανεξαρτησίας της και της αποσύνδεσής της από το μοντέλο του κρατικού σχεδιασμού αριθμεί πλέον των 20 

ετών. Κατά τα πρώτα πέντε χρόνια μετά την ανεξαρτησία, το ΑΕΠ της χώρας βρισκόταν σε πτωτική πορεία, 

ενώ για πρώτη φορά σημείωσε αύξηση (1,2%) το 1996. Η τάση αυτή διατηρήθηκε μέχρι το 2000, όταν ο 

ρυθμός ανάπτυξης ανήλθε στο 4,5%. Η εθνοτική σύγκρουση του 2001 οδήγησε, ωστόσο, την οικονομία της 

χώρας σε οπισθοδρόμηση. Το 2002 η οικονομία άρχισε να ανακάμπτει και αυτή η θετική τάση συνεχίστηκε 

έως το 2008, όταν ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Το 2010, η οικονομία επανήλθε σε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ εν τω μεταξύ είχε επιτευχθεί σταθεροποίηση του εμπορικού ισοζυγίου με αύξηση 

τόσο των εξαγωγών, όσο και των εισαγωγών. H ανοδική πορεία συνεχίσθηκε το 2011, αλλά το 2012 έκλεισε 

με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-0,5%). Το 2013 κατεγράφη θετικός ρυθμός ανάπτυξης 2,9%, το 2014 η 

οικονομία μεγεθύνθηκε κατά 3,6% και το 2015 κατά 3,9%. Το 2016, παρά την παρατεταμένη πολιτική 

αστάθεια, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,9%. Ωστόσο, το πρώτο τρίμηνο του 2017 σημειώθηκε μηδενικός ρυθμός 

ανάπτυξης και το δεύτερο αρνητικός (-1,3%). Η οικονομία επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το τρίτο 

και το τέταρτο τρίμηνο (0,2% και 1,2%). Ως αποτέλεσμα, όμως, των δύο πρώτων τριμήνων, το 2017 ο ρυθμός 

ανάπτυξης ήταν μηδενικός (στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών πΓΔΜ). Για το 2018, προβλέπεται από το εδώ 

Υπουργείο Οικονομικών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανάπτυξη της τάξης του 3,2%. 
 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τα πρώτα έτη μετά την ανεξαρτησία της χώρας, το 

ποσοστό ανεργίας γνώρισε μεγάλη αύξηση. Το 1997 ανήλθε στο 36%, ενώ σταδιακά μειώθηκε, έως το 2012, 

στο 31%. Το 2013, για πρώτη φορά μετά από μία εικοσαετία, έπεσε κάτω από το 30% (29%), ποσοστό που 

μειώθηκε περαιτέρω το 2014, στο 28%, το 2015, στο 26,1% και το 2016 στο 23,7%. Το 2017, το ποσοστό 

ανεργίας διαμορφώθηκε στο 22,4% (στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών πΓΔΜ).  
 

Οι μισθοί έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση, καθώς από 3.783 δηνάρια, μετά την ανεξαρτησία, ο 

μέσος καθαρός μισθός ανέρχεται, πλέον, στα 24.025 δηνάρια (περίπου 391 ευρώ – στοιχεία Στατιστικής 

Υπηρεσίας πΓΔΜ). Παραμένουν, ωστόσο, πολύ χαμηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.  
 

Όσον αφορά στις ΑΞΕ, θα πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές από τις επενδύσεις αφορούν στη 

δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών εντός των Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Αναπτυξιακών Ζωνών (ΤΒΑΖ), 

στις οποίες ισχύει ειδικό καθεστώς ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επενδύσεις. Ωστόσο, τα οφέλη της πραγματικής 

οικονομίας από τις ΑΞΕ εντός των ανωτέρω ζωνών είναι αμφίβολα. Η κυβέρνηση της πΓΔΜ έχει καταρτίσει 

νέο Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης, το οποίο, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, στοχεύει 

στον εξορθολογισμό των παρεχόμενων ενισχύσεων και στην τόνωση και του εγχώριου επιχειρείν.    
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Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη 2015-2017 

Οικονομικός Δείκτης 2015 2016 2017* 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

( τρέχουσες τιμές - δισ. ευρώ) 
9,1 9,7 10,1 

ΑΕΠ Μεταβολή % 

 (σε πραγματικούς όρους) 
3,9 2,9 0,0 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ευρώ) 4.382 4.691 4.853 

Ανεργία (%) 26,1 23,7 22,4 

Πληθωρισμός (%) -0,3 -0,2 1,4 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  

(σε εκατ. ευρώ) 
-177 -265 -134 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

(ως  ποσοστό του ΑΕΠ) 
-2,0 -2,7 -1,3 

Δημοσιονομικό ισοζύγιο  

(% ΑΕΠ) 
-3,5 -2,7 -2,7 

Δημόσιο Χρέος   

(% ΑΕΠ) 
46,6 48,5 

I II III IV 

46,3 46,0 45,8 46,7 

Ακαθάριστο εξωτερικό χρέος  

 (% ΑΕΠ) 
69,3 74,2 

I II III IV 

76,7 76,7 75,9 73,6 

Εξαγωγές  

(σε εκατ. ευρώ) 
4.087,6 4.329,3 5.007,2 

Εισαγωγές  

(σε εκατ. ευρώ) 
5.801,1 6.106,7 6.824,9 

Εμπορικό ισοζύγιο  

(σε εκατ. ευρώ) 
-1.713,5 -1.777,4 -1.817,7 

Εξαγωγές προς Ελλάδα 

(ΣΤ.ΥΠ. πΓΔΜ σε εκατ. ευρώ) 
150,1 147,7 180,0 

Εισαγωγές από Ελλάδα 

(ΣΤ.ΥΠ. πΓΔΜ σε εκατ. ευρώ) 
461 449,7 546,1 

ΑΞΕ στην πΓΔΜ  

(ροές - σε εκατ. ευρώ) 
216,7 338,4 227,5 

Ελληνικές ΑΞΕ στην πΓΔΜ  

(ροές – σε εκατ. ευρώ) 
43,75 -15,7 5,5 

Μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός  

(σε ευρώ) 
357 364 391 

Μέση τιμή συναλλαγματικής ισοτιμίας 

Δηναρίου/ευρώ 
61,5 61,6 61,5 

Μέση τιμή συναλλαγματικής ισοτιμίας 

Δηναρίου/Δολαρίου 
50,6 56,6 58,3 

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα πΓΔΜ / Υπουργείο Οικονομικών πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων  
*Προκαταρκτικά στοιχεία 



Επιχειρηματικός Οδηγός για την αγορά της πΓΔΜ 2018 

 

Γραφείο Συνδέσμου της Ελλάδος στην πΓΔΜ 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

6 

 

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Β1. Θεσμικό πλαίσιο 

Β1.1.  Εργατική Νομοθεσία - Κοινωνική Ασφάλιση 

Γενικά 

Οι σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ρυθμίζονται από τον εργατικό κώδικα και την ετήσια 

συλλογική σύμβαση εργασίας. Επιπλέον, υπάρχουν ιδιαίτερες διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες 

προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η ασφάλιση του 

εργαζομένου, οι διακοπές, οι ώρες εργασίας κλπ..  

Εργατική νομοθεσία 

 

O εργατικός νόμος κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ελαστικότητας της αγοράς 

εργασίας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ελαστικών και διαφορετικών μορφών εργασίας, καθώς και 

ελαστικοποίηση του ωραρίου.  
 

Οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη ρυθμίζονται με ατομική σύμβαση. Υφίσταται, πάντως και 

ο θεσμός της συλλογικής σύμβασης εργασίας (συλλογικές διαπραγματεύσεις). Η απασχόληση των 

αλλοδαπών πολιτών ρυθμίζεται από το νόμο περί αλλοδαπών. Η σύμβαση εργασίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι γραπτή και να διατηρείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, οφείλει να καλύπτει τις ακόλουθες 

διατάξεις: περιγραφή των καθηκόντων του εργαζομένου, διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ορισμένου ή 

αορίστου χρόνου), ημερομηνίες έναρξης και λήξης, θέση στον χώρο εργασίας, ώρες εργασίας και ανάπαυσης 

και περίοδοι διακοπών, προσόντα και κατάρτιση του εργαζομένου, μισθό και χρονοδιάγραμμα πληρωμών. 
 

Ο νόμος είναι σχετικά ελαστικός όσον αφορά στις ώρες εργασίας. Κανονικά οι  ώρες εργασίας για τον 

εργαζόμενο είναι οκτώ ημερησίως, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ένας 

εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε 20-26 εργάσιμες ημέρες ετήσιας άδειας με αποδοχές, κατά τη διάρκεια ενός 

ημερολογιακού έτους.  
 

Για τους ξένους υπηκόους απαιτείται άδεια εργασίας. Οι διαδικασίες έκδοσης της άδειας έχουν 

απλουστευτεί με την ίδρυση ειδικής Υπηρεσίας έκδοσης σχετικών αδειών. Δεν ισχύει κάποιος περιορισμός 

στον αριθμό των απασχολούμενων αλλοδαπών ή στη διάρκεια της παραμονής τους. 

Μισθοί 

 

Ο μέσος καθαρός μισθός ανέρχεται, σήμερα, στα 24.025 δηνάρια (περίπου 391 ευρώ). Οι 

ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος προσωπικού εισοδήματος παρακρατούνται από τον εργοδότη κατά την 

καταβολή του καθαρού  μισθού στους εργαζομένους. Η κυβέρνηση προέβη στην αύξηση του βασικού μισθού 

στα 12.000 δηνάρια (περί τα 200 ευρώ) από τα 10.000 δηνάρια (περί τα 165 ευρώ), από τον Σεπτέμβριο 

2017.  
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Σύστημα καταβολής μισθών 

 

Το 2008 η κυβέρνηση της πΓΔΜ, οι εργαζόμενοι και τα εργατικά συνδικάτα αποδέχθηκαν και 

υιοθέτησαν την έννοια του ακαθάριστου μισθού ως βάση υπολογισμού των αποδοχών τους με έναρξη ισχύος 

την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 

Βάσει του νέου συστήματος καταβολής μεικτών μισθών στην πΓΔΜ που ισχύει από την ανωτέρω 

ημερομηνία:  
 

 Οι μισθοί που καταβάλλονται στους εργαζόμενους στην πΓΔΜ υπολογίζονται στη μεικτή τους 

μορφή. Ο σκοπός της εφαρμογής του μέτρου αυτού είναι ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους που 

καταβάλλουν οι εργοδότες και το ακριβές ποσό που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.  

 Το σύνολο του μισθού ενσωματώνει πλέον τα επιδόματα, προκειμένου να αυξηθεί η 

ασφαλιστική και φορολογική βάση.  

 Ο κάθε εργαζόμενος καθίσταται υπεύθυνος για την καταβολή των εισφορών. Ωστόσο, η 

πληρωμή τους γίνεται από τον εργοδότη για λογαριασμό των εργαζομένων. 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

Το συνολικό ποσοστό των εισφορών, οι οποίες βαραίνουν πλήρως τους εργαζομένους, ανέρχονται 

συνολικά στο 27% και κατανέμονται ως εξής:  

 

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

Εισφορά για ασφάλεια σύνταξης 18% 

Εισφορά για το Ασφαλιστικό Ταμείο  Υγείας 7,3% 

Εισφορά για το Ταμείο Απασχόλησης 1,2% 

Εισφορά για το Ασφαλιστικό Ταμείο Αναπηρίας 0,5% 
    

Όσον αφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα αυτό περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: 
 

1ος πυλώνας: Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους και στηρίζεται σε 

ανταποδοτική βάση (pay as you go). 

2ος πυλώνας: Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όσους άρχισαν για πρώτη φορά να εργάζονται από 

1ης Ιανουαρίου 2003 και εθελοντική για όσους άρχισαν να εργάζονται προ της ημερομηνίας αυτής. Στο 

πλαίσιο του πυλώνα αυτού δραστηριοποιούνται ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων (δύο μέχρι 

στιγμής, το Nov Penziski Fond KB και το Prv Otvoren Penziski Fond). 

3ος πυλώνας: Η διαφορά του με τον 2ο πυλώνα έγκειται στο ότι λειτουργεί πλήρως σε εθελοντική 

βάση. 
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Β1.2.  Κανονιστική Συμμόρφωση2 

         Στην πΓΔΜ δεν υπάρχει ενιαίος νόμος για τις ξένες επενδύσεις αλλά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο 

περιέχει διάφορους επιμέρους νόμους, όπως ο εταιρικός νόμος, ο νόμος για τα αξιόγραφα, ο νόμος για τη 

φορολόγηση των κερδών, η τελωνειακή νομοθεσία, ο νόμος για τον ΦΠΑ, ο εμπορικός νόμος, ο νόμος για την 

ίδρυση μετοχικών επιχειρήσεων, ο νόμος για τον έλεγχο του συναλλάγματος – για τη ρύθμιση 

συναλλαγματικών θεμάτων, ο νόμος για τη διαδικασία πληρωμών, ο νόμος για τον εξωτερικό δανεισμό, ο 

νόμος για την ιδιωτικοποίηση κρατικού κεφαλαίου, ο νόμος για τα επενδυτικά ταμεία και ο τραπεζικός νόμος. 

Ο εταιρικός νόμος 

Συνιστά το πρωτογενές δίκαιο που διέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην πΓΔΜ. Καθορίζει τις 

μορφές των εταιρειών που μπορούν να λειτουργούν στη χώρα, καθώς και τις διαδικασίες και τους 

κανονισμούς για την ίδρυση και τη λειτουργία τους. Όλοι οι ξένοι επενδυτές τυγχάνουν εθνικής μεταχείρισης 

και έχουν το δικαίωμα να ιδρύουν και να διαχειρίζονται όλα τα είδη των ιδιωτικών ή των μετοχικών εταιρειών. 

Οι ξένοι επενδυτές δεν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν ειδική άδεια από εξουσιοδοτημένους κρατικούς φορείς 

πέραν αυτής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση από το νόμο. Από το 2008, οι αλλοδαποί έχουν δικαίωμα 

απόκτησης γης στη χώρα και μπορούν να επενδύσουν ή να κατέχουν πάγια στοιχεία του ενεργητικού και 

ακίνητα. Σε περίπτωση κρατικοποίησης, οι ξένοι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τη μορφή 

αποζημίωσης.  
 

Θετικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τον τροποποιητικό εταιρικό νόμο του 2012. Οι σχετικές 

τροποποιήσεις προβλέπουν ότι το ελάχιστο υποχρεωτικό γενικό αποθεματικό για τις επιχειρήσεις μειώνεται 

από το 15% στο 5%, ενώ το συνολικό ποσό των αποθεματικών μειώνεται από το ένα πέμπτο στο ένα δέκατο 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων τους. Αυτό σημαίνει ότι, αντί οι εταιρείες να διαθέτουν ετησίως το 15% 

των καθαρών κερδών τους για τα αποθεματικά τους, θα δεσμεύουν πλέον για το σκοπό αυτό μόνον το 5%.  
 

Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, προτού προβούν σε υπογραφή συμβολαίων που 

υπερβαίνουν σε αξία το 10% των στοιχείων του ενεργητικού τους, υποχρεούνται να ζητήσουν τη 

γνωμοδότηση εξουσιοδοτημένου ορκωτού λογιστή. 
 

Νόμος για την ιδιωτικοποίηση κρατικού κεφαλαίου  

Για τους ξένους επενδυτές διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα με τους εγχώριους επενδυτές κατά την 

υποβολή προσφορών για την απόκτηση μετοχών κρατικών εταιρειών. Επίσης, δεν υπάρχουν νομικά 

κωλύματα για τους ξένους επενδυτές που συμμετέχουν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των εγχώριων 

επιχειρήσεων.  

Νόμος για τον εξωτερικό δανεισμό  

Ο νόμος αυτός ρυθμίζει τις πιστωτικές σχέσεις των εγχώριων φορέων με τους αντίστοιχους φορείς του 

εξωτερικού. Ειδικότερα, ρυθμίζει τους όρους με τους οποίους οι ξένοι επενδυτές μπορούν να μετατρέψουν τις 

απαιτήσεις τους σε καταθέσεις, μετοχές ή επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο στην εταιρία ή στην τράπεζα - 

οφειλέτη. Η Επιτροπή Εξωτερικού Δανεισμού επίσης επιτρέπει τη μετατροπή του αναδιαρθρωμένου χρέους 

σε ξένες επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς ή σε δευτερογενείς αγορές κεφαλαίων.  

                                                           
2
 Συνοπτική καταγραφή της κυριότερης νομοθεσίας για τις εταιρείες, τις τράπεζες και τη φορολογία 

στην πΓΔΜ βπεριλαμβάνεται σε σχετικό Πίνακα στο Παράρτημα 
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Νόμος για τα επενδυτικά ταμεία 

Ο νόμος για τα επενδυτικά ταμεία (Investment Funds) διέπει τις προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση 

των επενδυτικών  ταμείων, καθώς και των εταιρειών διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, τον εποπτικό 

έλεγχο της λειτουργίας τους, καθώς και τη διαδικασία επιλογής της τράπεζας - θεματοφύλακα. Ο νόμος δεν 

κάνει διακρίσεις σε βάρος των ξένων επενδυτών για τη δημιουργία ανοικτού ή κλειστού τύπου επενδυτικών 

ταμείων.  

Νόμος για το συνάλλαγμα 

Ο νόμος ρυθμίζει τις τρέχουσες και κεφαλαιουχικές συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, τη 

μεταφορά κεφαλαίων πέραν των συνόρων, καθώς και όλες τις πράξεις συναλλάγματος. Επιτρέπονται όλες οι 

τρέχουσες συναλλαγές αλλοδαπών φορέων. Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να επαναπατρίζουν τόσο τα κέρδη, 

όσο και τα κεφάλαια που αποκτήθηκαν από την πώληση των μετοχών μετά την καταβολή των φόρων και 

κοινωνικών εισφορών.  

Λοιπά Νομικά Θέματα 

Οι ξένες επενδύσεις μπορούν να γίνονται με τη μορφή κεφαλαίων, εξοπλισμού ή πρώτων υλών. 

Σύμφωνα με το νόμο, οι ξένοι επενδυτές έχουν το δικαίωμα να αποζημιωθούν με την πλήρη αξία της 

επένδυσής τους σε περίπτωση κρατικοποίησης, μια διάταξη η οποία δεν ισχύει για τους εγχώριους 

επενδυτές. Οι ξένοι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν άμεσα σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και των 

επιχειρήσεων εκτός εκείνων για τους οποίους υπάρχουν περιορισμοί από το νόμο, όπως οι επενδύσεις στον 

τομέα της παραγωγής όπλων και ναρκωτικών ουσιών (για φαρμακευτική χρήση) οι οποίες απαγορεύονται 

χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της κυβέρνησης.  

Β.1.3. Λογιστικό Σύστημα 

Το λογιστικό σύστημα της πΓΔΜ ρυθμίζεται από τον Νόμο Λογιστικής για τον Προϋπολογισμό και τους 

Αποδέκτες του Προϋπολογισμού. 
 

Η υιοθέτηση του νέου λογιστικού συστήματος στην πΓΔΜ επιχειρεί την εναρμόνιση των λογιστικών 

κανόνων της πΓΔΜ με το κεκτημένο της ΕΕ και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης -ΔΠΧΠ/ International financial reporting standard - IFRS). Το 2009 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πΓΔΜ (αριθ. 159/09) εγχειρίδιο κανόνων (rulebook) για 

την τήρηση λογιστικών βιβλίων, το οποίο περιέχει τα ανωτέρω πρότυπα (ΔΠΧΠ), εφαρμοζόμενα από την 1η 

Ιανουαρίου 2010. 

Β1.4. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας 

Ιδιωτική και κρατική ιδιοκτησία 

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας προστατεύεται από το νόμο και το Σύνταγμα της πΓΔΜ. Σύμφωνα με το 

νόμο που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η απόκτηση ιδιοκτησιακού δικαιώματος είναι δυνατή από όλα τα 

εγχώρια και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
 

Τα εγχώρια νομικά πρόσωπα που ιδρύονται από ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με καταχωρημένη 

έδρα στην πΓΔΜ μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα ιδιοκτησίας σε κινητά και ακίνητα στοιχεία (ακίνητη 
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περιουσία) χωρίς περιορισμούς. Η από το κράτος εκμίσθωση, παραχώρηση και πώληση ακίνητης 

περιουσίας που έχει χαρακτηρισθεί ως κρατική ιδιοκτησία είναι δυνατή υπό ορισμένους όρους. 
 

Με το νόμο περί οικοδομήσιμης γης που υιοθετήθηκε το 2008, παρέχεται πλέον το δικαίωμα σε ξένα 

νομικά και φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν δικαίωμα ιδιοκτησίας οικοδομήσιμης γης στη χώρα. Ο νόμος 

επίσης προβλέπει τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης (από 5 έως 99 έτη) και βραχυπρόθεσμης μίσθωσης της 

οικοδομήσιμης γης, καθώς και εκχώρησής της. Οι ξένοι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα αγοράς 

διαμερισμάτων, σπιτιών και οικοδομήσιμης γης ως φυσικά πρόσωπα και όχι μέσω της ίδρυσης νομικού 

προσώπου, όπως ίσχυε έως της ψηφίσεως του  νέου νόμου.  
 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αγορά κρατικών οικοπέδων και κτιρίων υπήρξε, μέχρι τώρα, 

προβληματική και μπορούσε να οδηγήσει και σε καθυστερήσεις έως και πέντε ετών, διότι δεν υπήρχε 

Κτηματολόγιο και ως εκ τούτου το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν ασαφές. Σύμφωνα με παλαιότερες 

κυβερνητικές δηλώσεις, το Κτηματολόγιο καλύπτει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας της χώρας. 

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, το πρόβλημα της χωροταξίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος συνεχίζει να 

υφίσταται, με συνέπεια να αναφύονται διαρκώς εμπόδια, ιδίως σε ό,τι αφορά την απόκτηση γης από ξένους 

επενδυτές. 
 

Η πΓΔΜ είναι η τρίτη χώρα στην περιοχή μετά το Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία που απελευθέρωσε 

την αγορά ακινήτων για τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ. Οι επιχειρηματίες της χώρας αξιολόγησαν 

θετικά το συγκεκριμένο κυβερνητικό μέτρο θεωρώντας ότι είναι πιθανό να συμβάλει στην αύξηση των ΑΞΕ. 

Επιπλέον, ειδικοί εκτιμούν ότι με την απόφαση της κυβέρνησης να επιτραπεί σε ξένους πολίτες η αγορά 

ακίνητης περιουσίας, πολλοί επιχειρηματίες της χώρας οι οποίοι διαθέτουν offshore επιχειρήσεις, θα έχουν 

την ευκαιρία να επαναφέρουν στην πΓΔΜ κεφάλαια που εξήλθαν απ’ αυτήν πριν κάποια χρόνια. Ωστόσο, 

ξένοι οικονομικοί αναλυτές σχολιάζουν ότι η απόφαση της κυβέρνησης της πΓΔΜ να επιτρέψει σε ξένους την 

αγορά ακινήτων στη χώρα ενδέχεται να διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος μέσω της πΓΔΜ. 
 

Εγγυήσεις τίτλου ιδιοκτησίας  
 

Σύμφωνα με το σχετικό νόμο περί κτηματολογίου, το κράτος εγγυάται την ισχύ του τίτλου ιδιοκτησίας 

κατά την εγγραφή του. Το δημόσιο υποθηκοφυλακείο απεικονίζει την πραγματική και νομική κατάσταση της 

ακίνητης περιουσίας και, συνεπώς, ο πολίτης ο οποίος, καλή τη πίστη, βασίσθηκε στο δημόσιο 

υποθηκοφυλακείο απολαμβάνει της προστασίας του συγκεκριμένου δικαιώματος. Διαγραφή της εγγραφής, 

εξαιτίας λάθους ή ανακρίβειας προηγούμενης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί εντός τριών ετών από την ημέρα 

της καταχώρησης και το ζημιωμένο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει αποζημίωση τόσο από το 

κράτος, όσο και από όποιον ωφελήθηκε από το συγκεκριμένο λάθος. 

Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία μη-κατοίκων της πΓΔΜ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 242 - 252 του νόμου περί ιδιοκτησίας (ΦΕΚ της ΠΓΔΜ 18/2001), 

υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων στην πΓΔΜ, μπορούν να αποκτήσουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα στο 

έδαφος της πΓΔΜ, βάσει των όρων χωριστού νόμου ή επικυρωμένων διεθνών συμφωνιών. Υποχρεούνται 

εντός 60 ημερών από την ημέρα της νομικής κατοχύρωσης του ιδιοκτησιακού δικαιώματος να υποβάλουν 

έκθεση περιγραφής του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε ακίνητη περιουσία και όλων των μεταβολών των 

επενδύσεων στο κεντρικό υποθηκοφυλακείο. Το κεντρικό υποθηκοφυλακείο καταχωρεί την επένδυση 
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ακίνητης περιουσίας και όλες τις μεταβολές των επενδύσεων στο αρχείο επενδύσεων ακίνητης περιουσίας 

και εκδίδει πιστοποιητικό για τη διενεργηθείσα εγγραφή και για κάθε περαιτέρω αλλαγή. 

  Προστασία ιδιοκτησίας 

H πΓΔΜ κατατάσσεται 91η στον διεθνή δείκτη για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα  (International Property 

Rights Index – IPRI 2017) του αμερικανικού οργανισμού Property Rights Alliance. Η θέση αυτή σημαίνει ότι η 

προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη χώρα εξακολουθεί να παραμένει μειωμένη. Ο διεθνής 

δείκτης συγκρίνει αφενός τη φυσική και την πνευματική ιδιοκτησία και αφετέρου την οικονομική σταθερότητα 

σε 130 χώρες.   

Β1.5. Καθεστώς εισαγωγών  

Μετά την είσοδο της πΓΔΜ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), το 2003 και την υπογραφή 

της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ (σε ισχύ από το 2004), η κυβέρνηση καταβάλλει 

προσπάθειες απελευθέρωσης του τελωνειακού καθεστώτος της χώρας. Ως μέλος του ΠΟΕ, η πΓΔΜ έχει 

δεσμευθεί σε τρεις βασικούς κανόνες εμπορικής συμπεριφοράς: τη διαφάνεια στους νόμους, την ίση και μη 

διακριτική μεταχείριση εγχώριων και ξένων εταιρειών και την εφαρμογή της ρήτρας του «μάλλον ευνοούμενου 

κράτους» (Μost Favoured Nation treatment). Δεδομένων των ανωτέρω και καθώς η πΓΔΜ μεταβάλλει 

συνεχώς την τελωνειακή νομοθεσία της, ώστε να ευθυγραμμιστεί με το κεκτημένο της ΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι 

θα πρέπει να ενημερώνονται συνεχώς για τα ισχύοντα. 
 

Οι τελωνειακοί δασμοί επιβάλλονται στα εισαγόμενα προϊόντα σύμφωνα με τη δασμολογική τους 

κλάση και τη χώρα προέλευσής τους. Για την κωδικοποίηση των προϊόντων χρησιμοποιείται η Ονοματολογία 

της Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων 

και η Συνδυασμένη Ονοματολογία της ΕΕ. Τα προϊόντα, τα οποία προέρχονται από χώρες με τις οποίες η 

πΓΔΜ έχει υπογράψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, επιβαρύνονται με μειωμένους δασμούς ή δεν 

επιβαρύνονται καθόλου με δασμούς, ανάλογα με την περίπτωση.  
 

Από το 2011 ετέθη σε ισχύ το νέο τελωνειακό καθεστώς, βάσει του οποίου μειώθηκαν οι δασμοί 

κάποιων κατηγοριών προϊόντων από 11% σε 9%, ενώ για τα προϊόντα από κράτη μέλη ΕΕ και EFTA 

μειώθηκαν στο 0%, με την εξαίρεση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Συγκεκριμένα, όσον αφορά 

στις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ, η Συμφωνία Σταθερότητας και Σύνδεσης ΕΕ - πΓΔΜ προβλέπει την 

ελεύθερη δασμών εμπορική ανταλλαγή των βιομηχανικών προϊόντων ανάμεσα στα δύο μέρη. Τα προϊόντα 

της πΓΔΜ που εξάγονται στην αγορά της ΕΕ, για να τύχουν της ανωτέρω ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό προέλευσης (EUR 1). 
 

Οι υψηλότερες δασμολογικές επιβαρύνσεις και ποσοστώσεις επιβάλλονται με σκοπό την προστασία 

της τοπικής παραγωγής. Ενδεικτικά, οι δασμοί για εισαγωγές, εκτός ποσόστωσης, κυμαίνονται για φρούτα 

και λαχανικά από 25% έως 50% και για το κρασί από 45% έως 50%, ενώ για το ρύζι ο δασμός ανέρχεται σε 

35%. Πληροφορίες για το ύψος του δασμού, του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά προϊόν 

μπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο της εδώ Τελωνειακής Υπηρεσίας: 

http://www.customs.gov.mk/index.php/en/biznis-zaednica-mk-2/presmetka-na-davacki-en/558-tarifa-en 
 

Εκτός των δασμών, ορισμένα εμπορεύματα, τα οποία εισάγονται στην πΓΔΜ, επιβαρύνονται με ειδικό 

φόρο κατανάλωσης (akciza). Τα εμπορεύματα αυτά είναι τα αλκοολούχα ποτά (εκτός του οίνου), ο καπνός, τα 
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ορυκτέλαια και τα οχήματα. Ο φόρος κατανάλωσης μπορεί να οριστεί ως ποσοστό ή ως απόλυτο ποσό ανά 

μονάδα μέτρησης ή ως συνδυασμός των δύο. Επιπλέον, από 1ης  Ιανουαρίου 2008, έχει διαμορφωθεί νέο 

τελωνειακό καθεστώς στα καύσιμα diesel με προδιαγραφές Εuro 4 και Euro 5. Ως εκ τούτου, τα καύσιμα Euro 

5 εισάγονται ατελώς, ενώ στα καύσιμα Euro 4 επιβάλλεται δασμός 8%. Τα καύσιμα με προδιαγραφές Euro 3 

δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν πλέον στην αγορά. 

Β1.6. Διαδικασίες εισαγωγής 

Τα εισαγόμενα στην επικράτεια της πΓΔΜ εμπορεύματα πρέπει να δηλώνονται στις τελωνειακές Αρχές 

της χώρας και ο εκτελωνισμός τους μπορεί να γίνεται στους μεθοριακούς τελωνειακούς σταθμούς, αλλά και 

στην ενδοχώρα, καθώς και στο χώρο των ίδιων των επιχειρήσεων (κυρίως όταν πρόκειται για μεγάλες 

επιχειρήσεις). Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τη δήλωση των εμπορευμάτων 

(εκτελωνιστής), οφείλει να έχει την έδρα του εντός της πΓΔΜ, εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα 

αγαθά δηλώνονται για τράνζιτ μεταφορά, προσωρινή εισαγωγή ή κατόπιν ειδικής έγκρισης των τελωνειακών 

Αρχών. 

Β1.7. Καθεστώς παθητικής τελειοποίησης 

Στην πΓΔΜ ισχύει το καθεστώς παθητικής 

τελειοποίησης, το οποίο επιτρέπει σε μια επιχείρηση 

μεταποίησης στη χώρα να εισάγει, να επεξεργαστεί και να 

εξάγει εμπορεύματα, χωρίς αυτά να επιβαρύνονται με 

τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ. 
 

Το καθεστώς παθητικής τελειοποίησης λειτουργεί με δύο 

τρόπους: 
 

 Το σύστημα επιστροφής δασμών (‘drawback 

system’), σύμφωνα με το οποίο οι τελωνειακοί δασμοί και ο 

ΦΠΑ εισαγωγής προκαταβάλλονται όταν τα εμπορεύματα 

τεθούν σε διαδικασία τελωνειακής εισαγωγής για παθητική 

τελειοποίηση. Οι προκαταβεβλημένοι δασμοί επιστρέφονται όταν τα αγαθά εξαχθούν στη χώρα προορισμού 

και υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία πιστοποιούν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγωγής. 

 Το σύστημα αναστολής πληρωμής (‘suspension system’), σύμφωνα με το οποίο                η 

πληρωμή των τελωνειακών δασμών και του ΦΠΑ αναστέλλεται όταν τα εμπορεύματα υπαχθούν στο 

καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης. Οι δασμοί και η φορολογία θα πρέπει, παρά ταύτα, να 

διασφαλιστούν με την υποβολή τραπεζικής εγγύησης ή κατάθεσης μετρητών.  

Β1.8. Δασμολογητέα αξία εισαγόμενων προϊόντων  

Η δασμολογητέα αξία των εισαγόμενων προϊόντων καθορίζεται από την αναγραφόμενη στο τιμολόγιο 

τιμή, την οποία ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον πωλητή. Στον αντίστοιχο τελωνειακό νόμο 

διατυπώνεται σειρά προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ισχύει η παραπάνω αρχή.   

Στο πλαίσιο της τελωνειακής 

εναρμόνισης, ετέθη σε εφαρμογή η 

δυνατότητα της από πριν δήλωσης 

(μέσω διαδικτύου στον σύνδεσμο 

http://www.customs.gov.mk/index.php/en

/e-carina-2) της εισόδου των 

εμπορευμάτων στην πΓΔΜ, προ της 

ελεύσεώς τους, δηλαδή, στους 

μεθοριακούς σταθμούς, προκειμένου να 

μειωθεί ο χρόνος παραμονής τους σε 

αυτούς.  
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Β1.9.  ΦΠΑ και περιορισμοί κατά την εισαγωγή 

Κατά την εισαγωγή των προϊόντων, επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ύψους 18%. Ο εν λόγω 

ΦΠΑ μπορεί να επιστραφεί ως προκαταβληθείς φόρος, υπό προϋποθέσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών 

διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει ποσοστώσεις (quotas) για την προστασία εγχωρίως παραγομένων, 

κυρίως γεωργικών, προϊόντων (καπνός, κρασί, φρούτα). Οι ποσοστώσεις εφαρμόζονται με χρονολογική 

σειρά προτεραιότητας ‘first come - first served’.  

Β1.10. Εφαρμογή νομοθεσίας περί σήμανσης συσκευασμένων τροφίμων –             

Έλεγχοι εισαγόμενων προϊόντων 

Οι ετικέτες των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά της πΓΔΜ, πρέπει να αναγράφουν στη 

γλώσσα της χώρας όνομα προϊόντος, συστατικά (αλλεργιογόνα που ενδεχομένως περιλαμβάνουν), ποσότητα 

συστατικών, χώρα καταγωγής, καθαρό βάρος, ποσότητα ή όγκο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης, τρόπο 

διατήρησης, σχετικές προειδοποιήσεις για τον καταναλωτή, όνομα και πλήρη διεύθυνση του εισαγωγέα και 

οδηγίες χρήσης (εφόσον είναι απαραίτητες για την ορθή χρήση του προϊόντος). Για τα ποτά με περιεκτικότητα 

αλκοόλ άνω του 1,2% κατ’ όγκο θα πρέπει να αναγράφεται ο αλκοολικός βαθμός του προϊόντος.    

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να αναγράφονται, είτε στην αρχική ετικέτα, είτε σε αυτοκόλλητη ετικέτα 

πάνω από την αρχική. Επίσης, το ελάχιστο μέγεθος της γραμματοσειράς προβλέπεται να είναι 1,2 χιλιοστά. 

Μη εφαρμογή των κανονισμών επισύρει πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ.   

Δίδεται η δυνατότητα (όχι όμως υποχρέωση) της χρήσης και της δεύτερης γλώσσας της χώρας, της 

αλβανικής, σε περιοχές όπου ο αλβανόφωνος πληθυσμός ξεπερνά το 20% (το αίτημα μπορεί ενδεχομένως να 

τεθεί από κάποιον τοπικό εισαγωγέα). 

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για την ορθή σήμανση των 

προϊόντων με τους εισαγωγείς ή τους αντιπροσώπους, μέσω των οποίων εισάγεται το προϊόν στη χώρα.  

Μεγάλος αριθμός εισαγομένων προϊόντων (τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, αυτοκίνητα, ηλεκτρικές 

συσκευές και γενικότερα προϊόντα, τα οποία, εάν είναι χαμηλής ποιότητος, μπορεί να προκαλέσουν 

προβλήματα υγείας στους καταναλωτές) υποβάλλονται σε ποιοτικούς ελέγχους. Προϊόντα φυτικής και ζωικής 

προέλευσης υπόκεινται, επίσης, σε φυτοϋγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους ανάλογα με την 

περίπτωση. Αναγνωρίζονται, ωστόσο, τα σχετικά συνοδευτικά πιστοποιητικά κρατών μελών της ΕΕ.  

Β1.11. Ειδικές διατάξεις διέλευσης  

Για τη διέλευση φορτίων οινοπνευματωδών ισχύουν περιορισμοί ως προς το ωράριο λειτουργίας των 

μεθοριακών τελωνειακών σταθμών της πΓΔΜ, καθώς η διαδικασία τελωνειακού έλεγχου για την είσοδο 

ξεκινά καθημερινώς στις 7:00 και για την έξοδο λήγει στις 19:00. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η διέλευση 

φορτίων οινοπνευματωδών κατά τις νυχτερινές ώρες. Επίσης, η ισχύουσα νομοθεσία στην πΓΔΜ, όπως 

εξάλλου συμβαίνει και σε άλλες χώρες, δίδει στις τελωνειακές Αρχές της χώρας τη δυνατότητα ελέγχου ακόμη 

και φορτίων που δεν έχουν ως τελικό προορισμό την ενδοχώρα (διέλευση transit), σε οποιοδήποτε σημείο της 

επικράτειας και όχι μόνον στους τελωνειακούς σταθμούς. 
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Για την εισαγωγή και τη διέλευση χημικών, όπλων, πυρομαχικών, εντομοκτόνων και λοιπών 

κατηγοριών επικίνδυνων προϊόντων η νομοθεσία είναι αυστηρή. Απαιτείται εκ των προτέρων ενημέρωση, 

έκδοση ειδικής άδειας και σε ορισμένες περιπτώσεις αστυνομική συνοδεία κατά τη διέλευση. 

Β2. Στρατηγική εισόδου 

 

O καλύτερος τρόπος προσέγγισης και ανάπτυξης συνεργασίας με εταιρείες της πΓΔΜ είναι, πέρα από 

την επίσκεψη στην όποια εταιρική ιστοσελίδα ή την ανταλλαγή ηλεκτρονικών επιστολών,  η προσωπική 

επαφή με τον αντίστοιχο επιχειρηματία, ώστε να διαμορφωθεί επαρκώς η πρώτη εντύπωση. Ο μέσος 

επιχειρηματίας της χώρας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τον 

μελλοντικό συνεργάτη του. Επιπροσθέτως, στην έναρξη επιχειρηματικών συνεργασιών δύνανται να 

συμβάλουν οι επαφές μεταξύ των επιχειρηματιών των δύο χωρών που λαμβάνουν χώρα μέσα από 

συμμετοχές σε εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές.  

Λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας, δεν υπάρχουν εκτεταμένα δίκτυα διανομής, ούτε αντίστοιχοι 

αποθηκευτικοί χώροι, ενώ παρατηρείται συχνά το φαινόμενο ο εισαγωγέας να είναι συγχρόνως και 

χονδρέμπορος ή λιανοπωλητής. Τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής βρίσκονται υπό συνεχή διαμόρφωση, ενώ 

τα μερίδια αγοράς των λιανοπωλητών, χονδρεμπόρων, μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων και υπαίθριων 

αγορών φαίνεται ότι θα μεταβληθούν στο άμεσο μέλλον, λόγω μεταξύ άλλων και της παρουσίας μεγάλων 

εμπορικών κέντρων. 

Στην πΓΔΜ υπάρχουν δύο τύποι δικτύων διανομής: μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και δίκτυα 

εξειδικευμένων καταστημάτων. Οι κυριότερες αλυσίδες υπεραγορών στην πΓΔΜ είναι οι εξής: Kam, Tinex, 

Vero-Veropoulos (ελληνικών συμφερόντων), Ramstore (τουρκικών συμφερόντων), Skopski Pazar και Tediko. 

Τα γνωστότερα δίκτυα εξειδικευμένων καταστημάτων και franchise είναι τα: Replek, Zegin, Zitoluks, Zlatara 

Rubin, Vegera, Specijal, Fornetti και Fashion Group.  
 

Ενδιαφέρουσες, επιχειρηματικά, γεωγραφικές περιοχές για την παρουσία των ελληνικών προϊόντων 

είναι τα Σκόπια που συγκεντρώνουν όλους τους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητος, καθώς και άλλες πόλεις 

μικρότερης οικονομικής σημασίας όπως το Κουμάνοβο, το 

Τέτοβο, η Στρούμιτσα και το Μοναστήρι (Bitola). 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Ελλήνων 

επιχειρηματιών, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, το 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) 

του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στην πΓΔΜ 

παρέχει τη δέουσα πληροφόρηση σε όλους τους 

ενδιαφερομένους, προκειμένου αφενός, να έχουν μια πρώτη εικόνα της αγοράς στους τομείς που τους 

αφορούν και αφετέρου, να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τις σημαντικότερες εταιρείες 

συγκεκριμένων κλάδων, τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας των οποίων τους αποστέλλονται.  

Σημειώνεται ότι οι συνθήκες λειτουργίας των ξένων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

ελληνικών, δεν είναι πάντα εύκολες και απαιτείται απόλυτη συμμόρφωση με τους νόμους της πΓΔΜ, 

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αντιπαραθέσεις με τις Αρχές της χώρας.  

Πληροφορίες για τη διοργάνωση εκθέσεων 

στην πΓΔΜ μπορεί να αντλήσει κανείς στον 

ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της Έκθεσης 

Σκοπίων: 

http://www.eragrupa.mk/index2.aspx. 

http://www.eragrupa.mk/index2.aspx
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Επίσης, σημαντική είναι η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι οι κυρώσεις που 

επιβάλλονται στους παραβάτες είναι εξαιρετικά αυστηρές.  

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

Γ1. Είδη φόρων 

Από το 2008 ισχύει ενιαίος φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων, κερδών επιχειρήσεων και 

μερισμάτων 10%, ενώ ο φορολογικός συντελεστής για τα αδιανέμητα κέρδη και τα επανεπενδυόμενα είναι 

0%. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης προβλέπει την εισαγωγή και δεύτερου συντελεστή 18% για υψηλότερα 

εισοδήματα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, το όριο για τον δεύτερο συντελεστή 

σχεδιάζεται να είναι τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Υπάρχουν, ωστόσο, αντιδράσεις τόσο από τον επιχειρηματικό 

κόσμο, όσο και από άλλα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς θεωρείται ότι το όριο είναι ιδιαιτέρως χαμηλό και 

θα επηρεάσει περίπου 74.000 φορολογουμένους.    

Γ2. Φορολογία επί των κερδών 

α) Υποκείμενο φόρου: 

Υποκείμενο φόρου είναι νομικό πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητα (όπως έχει καταχωρηθεί), έχει 

έδρα στην πΓΔΜ και πραγματοποιεί κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στη χώρα ή στο εξωτερικό. 

Φορολογούνται επίσης και τα νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός πΓΔΜ, για κέρδη που πραγματοποιούνται 

μέσω των δραστηριοτήτων τους στο έδαφος της πΓΔΜ. 

β) Φορολογική βάση: 

Βάση για τον υπολογισμό του φόρου επί των κερδών αποτελεί το κέρδος, όπως καθορίζεται στον 

ισολογισμό, βάσει των λογιστικών κανόνων και προτύπων. 

Γ3. Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται και αποδίδεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής και εμπορίου, σε ολόκληρο τον 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, με την επιφύλαξη νομικών εξαιρέσεων. Έχει καθορισθεί σε 18% γενικώς, 

αλλά εφαρμόζεται προτιμησιακό ποσοστό 5% στην αγορά των ακόλουθων αγαθών: 
 

- τρόφιμα -ακατέργαστα βρώσιμα έλαια 

-ζωοτροφές και ζώντα ζώα -μηχανήματα και λογισμικό για την αυτόματη 
επεξεργασία δεδομένων και οι μονάδες τους 

(ηλεκτρονικοί υπολογιστές) -φάρμακα 

-φαρμακευτικές και ιατρικές συσκευές -εκδόσεις (με ορισμένες εξαιρέσεις) 

-ιατρικός εξοπλισμός και άλλες συσκευές που 
αφορούν αποκλειστικά στη χρήση από άτομα με 

ειδικές ανάγκες 

-βρεφικά προϊόντα και σχολικά είδη 
 

-ηλιακοί θερμοσίφωνες 

-σπόροι και φυτευτικό υλικό -μεταφορές προσώπων 

-λιπάσματα -νερό από το δημόσιο σύστημα ύδρευσης 

-αγροτικά μηχανήματα -υπηρεσίες δημοσίας καθαριότητας 

-φύλλα πλαστικού για αγροτικές χρήσεις 
-διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 

-πέλλετ/ καυστήρες πέλλετ 
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α) Υποκείμενο του ΦΠΑ 

Σε ΦΠΑ υπόκειται ο κύκλος εργασιών των αγαθών και των υπηρεσιών, όπως διαμορφώνεται από τον 

φορολογούμενο κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή κατά την εισαγωγή προϊόντων. 

Φορολογείται κάθε πρόσωπο, το οποίο, μόνιμα ή προσωρινά, διενεργεί επιχειρηματική δραστηριότητα, 

ανεξάρτητα από τους στόχους και τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. 
 

β) Φορολογική βάση: 

Φορολογική βάση θεωρείται το συνολικό ποσό της αμοιβής που εισπράττεται ή που πρέπει να 

εισπραχθεί για τον κύκλο εργασιών, στον οποίο ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν συμπεριλαμβάνεται. 

Φορολογική βάση για την εισαγωγή των εμπορευμάτων θεωρείται η αξία των εισαγόμενων αγαθών, η οποία 

καθορίζεται βάσει των τελωνειακών εγγράφων. 
 

γ) Εγγραφή στο ΦΠΑ: 

Όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν διενεργήσει συνολικό κύκλο εργασιών 1.000.000 Δηνάρια (16.254 

ευρώ) στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή που προβλέπουν κύκλο εργασιών υψηλότερο από το ποσόν 

αυτό, είναι υποχρεωμένοι να καταχωρηθούν ως φορολογούμενοι ΦΠΑ. Τα πρόσωπα / κάτοικοι της πΓΔΜ, τα 

οποία δεν υποχρεούνται να καταχωρηθούν ως πληρωτές ΦΠΑ, δεν υποχρεούνται να δηλώσουν ΦΠΑ για τον 

κύκλο εργασιών των αγαθών-υπηρεσιών που διενήργησαν και επομένως δεν υποχρεούνται να δηλώσουν 

ΦΠΑ σε τιμολόγια χωριστά.  

Γ4. Φορολογικές ελαφρύνσεις 

 Η φορολογική βάση του φορολογούμενου μειώνεται αναλόγως του ποσού της επένδυσής του 

σε πάγια ενεργητικά που αναλαμβάνονται, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Οι 

μειώσεις δεν ισχύουν όταν τα κεφάλαια επενδύονται σε αυτοκίνητα, έπιπλα, τάπητες, πολύτιμα και 

διακοσμητικά αντικείμενα εξοπλισμού των γραφείων. Η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% της 

φορολογικής βάσης. 

 Ο φορολογούμενος δικαιούται να επιταχύνει την απόσβεση των παγίων ενεργητικών σε 

περιπτώσεις τεχνολογικής ανακαίνισης ή σε περίπτωση προμήθειας μέσων προστασίας του περιβάλλοντος, 

έως και 25% της απόσβεσης. 

 Η φορολογική βάση του φορολογούμενου μειώνεται κατά το ποσό των επενδεδυμένων 

κεφαλαίων για σκοπούς προστασίας περιβάλλοντος. Η μείωση φθάνει μέχρι και 100%. 

 Η φορολογική βάση του φορολογούμενου που έχει επανεπενδύσει το κέρδος του σε 

καθυστερημένες οικονομικά περιοχές μειώνεται από το ποσό επένδυσής του, αλλά όχι περισσότερο από 50% 

της φορολογικής βάσης. 

 50% μείωση για τις πρόσφατα εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις στο πρώτο έτος λειτουργίας τους. 

 Μειωμένη φορολογική βάση, για επένδυση €100.000 σε κινητά ή ακίνητα διαθέσιμα. 

Γ5. Φορολογικές απαλλαγές 

 Ο φορολογούμενος που έχει καταβάλει φόρο σε ξένη χώρα για κέρδος που πραγματοποιήθηκε 

από εργασία του στο εξωτερικό, απολαμβάνει δικαιώματος μειωμένης φορολογίας στην πΓΔΜ, εφόσον 

υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών χωρών συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας.   
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 Ο «δικαιούχος» χρήσης ελεύθερης οικονομικής ζώνης για βιομηχανικές επενδύσεις 

απαλλάσσεται από φορολόγηση επί των κερδών για δέκα έτη, ενώ επίσης μειώνεται κατά το 50% 

(φορολογικός συντελεστής 5%) η φορολόγησή του για το προσωπικό του εισόδημα για τα πέντε πρώτα έτη.  

Γ6. Κεφαλαιουχικά κέρδη και ζημίες εταιρειών  

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που πραγματοποιούνται από την πώληση τίτλων, εξοπλισμού και ακίνητης 

περιουσίας συμπεριλαμβάνονται στη φορολογική βάση έως και 70%. Τα κεφαλαιουχικά κέρδη που 

πραγματοποιούνται από την πώληση τίτλων δεν φορολογούνται, με στόχο την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς 

της πΓΔΜ. Επιτρέπεται η μεταφορά ζημιών μέχρι τριών ετών που μπορούν να αντισταθμισθούν από κέρδη 

της εταιρείας. 

 

Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δ1. Γενικά χαρακτηριστικά επενδυτικού περιβάλλοντος: 

Σύμφωνα με τις εδώ αρμόδιες Αρχές, την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business» και 

αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα θετικά χαρακτηριστικά:  

 Ταχεία εγγραφή των εταιρειών στο εμπορικό μητρώο της χώρας (απαιτούμενος χρόνος μίας 

ημέρας) 

 Χαμηλό κόστος εργατικού δυναμικού  

 Σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του δηναρίου σε σχέση με το ευρώ 

 Σταθερό φορολογικό σύστημα 

 Ευνοϊκή γεωγραφική θέση – επικείμενη ολοκλήρωση εντός τ.έ. των έργων στο τμήμα του 

Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου 10 που βρίσκεται εντός πΓΔΜ (Tabanovce - Γευγελή) 

 Κατάταξη της χώρας στην 10η θέση σε σύνολο 190 χωρών σύμφωνα με την έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2017» 

 Υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ 

 Παρεχόμενα προνόμια εντός των Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Αναπτυξιακών Ζωνών  

 Φορολογικά κίνητρα (βλ. ανωτέρω)  

 

Δ2. Τεχνολογικές και Βιομηχανικές Αναπτυξιακές Ζώνες (ΤΒΑΖ) 

Στην πΓΔΜ λειτουργούν ή είναι υπό ίδρυση οι ακόλουθες Τεχνολογικές και Βιομηχανικές Αναπτυξιακές 

Ζώνες: Skopje 1 (στην περιοχή του Bunardziκ), Skopje 2 (σε περιοχή βορείως των Σκοπίων), Skopje 3 (10 

χλμ. εκτός Σκοπίων), Tetovo, Štip, Prilep, Radovis, Berovo, Delcevo, Rankovce, Vinice, Γευγελή, Struga, 

Strumica και Kicevo.  
 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Αναπτυξιακών Ζωνών της πΓΔΜ, τα 

προσφερόμενα κίνητρα στους επενδυτές εντός των εν λόγω ζωνών είναι τα ακόλουθα:  
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 Φορολογικές απαλλαγές:  

 

Είδος φόρου Φόρος εκτός Ζώνης Φόρος εντός Ζώνης 

ΦΠΑ 
18%  

(5% στις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις) 

0% 

Ειδικός Φόρος 

Κατανάλωσης 
5% - 62% 0% 

Εταιρικός φόρος 10% 0% έως 10 έτη 

Φόρος εισοδήματος 10% 0% έως 10 έτη 

     
    Τελωνειακές απαλλαγές:  

 

Προϊόντα Δασμοί εκτός Ζώνης Δασμοί εντός Ζώνης 

Εξοπλισμός, μηχανήματα 

και ανταλλακτικά 
5% - 20% 0% 

Απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για παραγωγή που προορίζεται για εξαγωγή. 

                 Πηγή: Υπηρεσία Τεχνολογικών και Βιομηχανικών Αναπτυξιακών Ζωνών 

Άλλες παροχές: 

 Ελεύθερη πρόσβαση στις υπάρχουσες υποδομές (φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, ύδρευση και 

αποχέτευση). 

 Εύκολη πρόσβαση στο κύριο οδικό δίκτυο  

 Τα οικόπεδα εντός των βιομηχανικών ζωνών διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση για 

περίοδο έως και 99 ετών. 
 

  Εντός των ΤΒΑΖ δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν εγχώριες εταιρείες, καθώς και επιχειρήσεις, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς που προκαλούν εσωτερικό ανταγωνισμό (επί παραδείγματι 

κλωστοϋφαντουργίες). Κυρίως αδειοδοτούνται εταιρείες, των οποίων η παραγωγή προορίζεται για εξαγωγή 

(λ.χ. ανταλλακτικά αυτοκινήτων).  
   

  Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι υπάρχει διάκριση των λεγόμενων βιομηχανικών ζωνών της πΓΔΜ σε 

δύο κατηγορίες: 
 

 Τις επίσημες ΤΒΑΖ, οι οποίες ιδρύονται κατόπιν αποφάσεως της κυβέρνησης, προσφέρουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα και λειτουργούν αυστηρά στο πλαίσιο των διεθνών προδιαγραφών ως 

ελεύθερες ζώνες 
 

 Τις βιομηχανικές ζώνες, τις οποίες ιδρύουν και λειτουργούν κάποιοι δήμοι της χώρας, όπως 

λ.χ. ο δήμος του Μοναστηρίου (Bitola), οι οποίες ωστόσο δεν προσφέρουν κίνητρα φορολογικού 

χαρακτήρα, αλλά αποτελούν απλώς χώρο εκτός πόλεων, όπου συγκεντρώνεται η βιομηχανική 

δραστηριότητα. 
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Δ3. Σχεδιαζόμενο Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης  

Η κυβέρνηση της πΓΔΜ έχει καταρτίσει νέο Πρόγραμμα Οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο 

περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, και του 

εγχώριου επιχειρείν.  

Το ανακοινωθέν Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης έχει ως στόχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό 

της πΓΔΜ, την ενίσχυση των επενδύσεων από αλλοδαπούς και εγχώριους επιχειρηματίες και την αύξηση των 

εξαγωγών. Διέπεται, δε, από έξι βασικές αρχές: την αποσύνδεση του επιχειρείν από πολιτικές επιρροές, τη 

διαφάνεια στην άσκηση πολιτικής, την εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης σε εγχώριους και αλλοδαπούς 

επιχειρηματίες, τον συντονισμό στην εφαρμογή βιομηχανικών πολιτικών, την αποτελεσματικότητα στην 

άσκηση πολιτικής και τη συνεχή μέτρηση των αποτελεσμάτων της ασκούμενης πολιτικής. 

Η δέσμη μέτρων που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: (α) Προσέλκυση 

πρωτογενών (‘greenfield’) επενδύσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, (β) ενίσχυση 

εξαγωγών και (γ) υποστήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 

μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι, πρώτον, τα έσοδά της να κινούνται ανοδικά και δεύτερον, να μην έχει 

προβεί σε μειώσεις προσωπικού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για τις εταιρείες που θα πληρούν τις εν 

λόγω προϋποθέσεις, οι ενισχύσεις θα λαμβάνουν τη μορφή απευθείας κρατικών επιδοτήσεων ανάλογα με τις 

επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων. 

Ειδικότερα, βάσει του υφιστάμενου σχεδίου, επιχειρήσεις που καταβάλλουν μισθούς άνω των 300 

ευρώ (18.000 δηναρίων) θα δικαιούνται επιδότησης της μισθοδοσίας ύψους 10%, ενώ για εταιρείες που 

προσλαμβάνουν προσωπικό υψηλής κατάρτισης με μισθό άνω των 750 ευρώ (45.000 δηνάρια), η σχετική 

επιδότηση θα ανέρχεται στο 20%. Επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων που καλύπτουν άνω του 10% των 

αναγκών τους από εγχώριους προμηθευτές, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, θα έχουν 

δικαίωμα στήριξης ύψους 1% επί του συνολικού κόστους των προμηθειών, ενώ όσες επενδύσεις συνδέονται 

με μεταφορά Κέντρων Ανάπτυξης στην πΓΔΜ θα λαμβάνουν στήριξη ύψους 20% επί της μισθοδοσίας και 

30% επί του κόστους του εξοπλισμού. Μεγάλες πολυεθνικές με έσοδα άνω του 1 δισ. δολ. θα μπορούν να 

διεκδικήσουν στοχευμένες επιδοτήσεις, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς πτωχευμένων εταιρειών το 10% του 

σχετικού κόστους θα επιστρέφεται από το κράτος. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα δικαιούνται στήριξης 

30% επί του κόστους λειτουργίας τους, πέραν της μισθοδοσίας.  

Δ4. Προβλήματα 

Το Συμβούλιο Ξένων Επενδυτών που λειτουργεί στο πλαίσιο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

πΓΔΜ, έχει θέσει στην κυβέρνηση της χώρας, μέσω της έκδοσης Λευκής Βίβλου (διαθέσιμη στον σύνδεσμο 

http://www.fic.mk/download-the-white-book.nspx), τα ακόλουθα προβλήματα ως τα σημαντικότερα που 

αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές: 

 Την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

 Διοικητικά και θεσμικά εμπόδια 

 Τις δυσκολίες και την καθυστέρηση που μερικές φορές παρουσιάζονται, κατά τη διαδικασία 

απόκτησης άδειας παραμονής και εργασίας για τους ξένους εργαζομένους. 

 Την καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, γεγονός που στερεί την αναγκαία 

ρευστότητα για την εύρυθμη λειτουργία τους. 
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Επιπλέον, σύμφωνα με εδώ δραστηριοποιούμενες αλλοδαπές και εγχώριες εταιρείες, στα 

προβλήματα του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας περιλαμβάνονται: 
 

 Οι ελλείψεις σε υποδομές  

 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες  

 Οι περιπτώσεις αυθαίρετων διοικητικών αποφάσεων  

 Η σημαντική καθυστέρηση στην επίλυση δικαστικών διαφορών  

 Οι περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού  

 Η περιορισμένη διείσδυση της καινοτομίας στο επιχειρείν  

 Οι συχνές νομοθετικές αλλαγές  

 Η γκρίζα οικονομία  

 Το χαμηλό επίπεδο των υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση (after sales)  

 Οι καθυστερήσεις πληρωμών  
 

Σημειώνεται, τέλος, ότι δεν υφίσταται διμερής Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδος - 

πΓΔΜ. 

 

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ πΓΔΜ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ - πΓΔΜ 

Ε1. Οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες 

Η πΓΔΜ είναι μέλος του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 

ενώ έχει υπογράψει τις κάτωθι 

πολυμερείς/ διμερείς συμφωνίες 

ελευθέρων συναλλαγών: 

 CEFTA (Αλβανία, 

Μολδαβία, Κροατία, Σερβία, 

Μαυροβούνιο, Βοσνία και 

Ερζεγοβίνη, Κόσοβο / UNMIK) 

 EFTA (Ελβετία, 

Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενσταϊν) 

 SAA - Συμφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με 

την Ε.Ε. (κράτη-μέλη Ε.Ε.) 

 με την Τουρκία και την Ουκρανία, με τις οποίες ισχύει καθεστώς ελευθέρου εμπορίου 

Ε2. Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου 

Η δομή των εξαγωγών της χώρας έχει μεταβληθεί, σε σημαντικό βαθμό, τα τελευταία χρόνια 

(σύμφωνα με ανάλυση της εδώ Κεντρικής Τράπεζας), καθώς ενώ κατά το χρονικό διάστημα 2004-2010 το 

μερίδιο των παραδοσιακών προϊόντων (κυρίως κλωστο-ϋφαντουργικών) επί του συνόλου ανερχόταν, κατά 

μέσον όρο, σε 70%, τα τελευταία χρόνια έχει περιορισθεί στο 36%.  

Εξωτερικό Εμπόριο πΓΔΜ  2015-2017 (σε εκατ. ευρώ) 

 
2015 2016 2017 

Μεταβολή 
2016-17 

Εξαγωγές 4.087,6 4.329,3 5.007,2 15,7% 

Εισαγωγές 5.801,1 6.106,7 6.824,9 11,8% 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

-1.713,5 -1.777,4 -1.817,7 2,3% 

Όγκος 
εμπορίου 

9.888,7 10.436 11.832,1 13,4% 

         

      Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (προερχόμενες 

κυρίως από Τεχνολογικές, Βιομηχανικές και Αναπτυξιακές Ζώνες), το ποσοστό των οποίων ξεπερνά το 50% 

επί του συνόλου των 

εξαγωγών. Επιπροσθέτως, οι 

εξαγωγές της πΓΔΜ σε κράτη 

μέλη της ΕΕ καταγράφουν 

σημαντική αύξηση. 

Ειδικότερα, μόνον η 

Γερμανία απορροφά το 47% 

των εξαγωγών της πΓΔΜ.  
 

Σύμφωνα με στοιχεία 

της Στατιστικής Υπηρεσίας 

της πΓΔΜ, ο συνολικός όγκος 

του εξωτερικού εμπορίου της 

χώρας, το 2017, ανήλθε σε 

11.832 εκατ. ευρώ, 

καταγράφοντας σημαντική 

αύξηση της τάξης του 13,4% 

έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 5.007 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 15,7% 

έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ οι εισαγωγές άγγιξαν τα 6.825 εκατ. ευρώ, με αύξηση 11,8%. Το 

έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

της χώρας διαμορφώθηκε στα 

1.817,7 εκατ. ευρώ.                               

Οι σημαντικότεροι 

εμπορικοί εταίροι της πΓΔΜ, το 

2017, ήταν η Γερμανία (όγκος 

εμπορίου: 3,1 δισ. ευρώ), το 

Ηνωμένο Βασίλειο (ο.ε.: 758,6 

εκατ. ευρώ), η Ελλάδα (ο.ε.: 

726,1 εκατ. ευρώ), η Σερβία 

(ο.ε.: 708,3 εκατ. ευρώ) και η 

Βουλγαρία (ο.ε.: 586,7 εκατ. 

ευρώ).  

Η κυριότερη χώρα 

προορισμού των εξαγωγών της 

πΓΔΜ ήταν με διαφορά και το 

2017 η Γερμανία (2.351 εκατ. 

ευρώ). Αυτό συμβαίνει διότι 

πολλές γερμανικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στις τεχνολογικές και βιομηχανικές αναπτυξιακές ζώνες 

της χώρας, παράγουν προϊόντα που απευθύνονται αποκλειστικά στις γερμανικές αυτοκινητο-βιομηχανίες. 

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 294 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Σερβία (219 εκατ. ευρώ), το 

Σημαντικότερες αγορές για εξαγωγές πΓΔΜ 2016-2017  

Χώρα 2016 2017 Μεταβολή % 

Γερμανία 2.033.969.157 2.350.964.970 15,6 

Βουλγαρία 222.986.134 293.543.606 31,6 

Σερβία 194.253.211 219.167.525 12,8 

Κόσοβο 188.578.734 198.787.781 5,4 

Ελλάδα 147.743.929 180.048.161 21,9 

Βέλγιο 170.936.617 177.709.043 3,9 

Ιταλία 158.419.695 163.445.604 3,2 

Ρουμανία 121.803.070 155.671.081 27,8 

Ισπανία 106.218.568 95.076.503 -10,5 

Τουρκία 63.911.993 77.949.318 21,9 

      Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
 

 

Σημαντικότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών πΓΔΜ  

2016-2017  
 

Χώρα 2016 2017 Μεταβολή % 

Γερμανία 750.195.212 803.686.299 7,1 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

654.677.221 690.720.769 5,5 

Ελλάδα 449.727.542 546.098.096 21,4 

Σερβία 459.753.151 489.137.671 6,4 

Κίνα 381.530.472 392.450.375 2,9 

Ιταλία 347.990.927 377.445.831 8,5 

Τουρκία 315.796.242 324.455.221 2,7 

Βουλγαρία 281.632.576 293.188.789 4,1 

Ν. Αφρική 156.823.052 221.981.134 41,5 

Ρουμανία 192.858.235 218.474.729 13,3 

          Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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Κόσοβο (199 εκατ. ευρώ) και η Ελλάδα (180 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι το 78,1% των εξαγωγών της πΓΔΜ 

αντιστοιχεί σε μόλις δέκα χώρες. 

Οι εξαγωγές προς κράτη μέλη ΕΕ, ύψους 4.061,1 εκατ. ευρώ (από 3.459 εκατ. ευρώ το 2016), κάλυψαν 

το 81,1% των συνολικών εξαγωγών της πΓΔΜ (από 79,9% το 2016), ενώ οι εξαγωγές σε χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων ανήλθαν σε 586,5 εκατ. ευρώ (από 538,6 εκατ. ευρώ το 2016),  αντιστοιχώντας στο 11,7% της 

συνολικής αξίας των εξαγωγών (από 12,4% το 2016).  

Τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της πΓΔΜ είναι: ενισχυμένοι με πολύτιμα μέταλλα καταλύτες, 

χρησιμοποιούμενες σε οχήματα καλωδιώσεις, μέρη αεροσκαφών ή πλοίων, μέρη οχημάτων (άνω των δέκα 

ατόμων) και ενδύματα.  

Όσον αφορά στις εισαγωγές προϊόντων στην πΓΔΜ, η κατανομή εμφανίζεται πιο ισορροπημένη, με τη 

συνολική αξία των εισαγωγών από τις δέκα πρώτες χώρες να καλύπτει το 63,8% των συνολικών εισαγωγών. 

Κυριότερος προμηθευτής της πΓΔΜ, το 2016, ήταν η Γερμανία, με αύξηση 7,1% έναντι της προηγούμενης 

χρονιάς και μερίδιο επί του συνόλου των εισαγωγών 11,8%, ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, του 

οποίου οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,5% το 2017 (μερίδιο 10,1% επί του συνόλου). Η Ελλάδα βρίσκεται 

στην τρίτη θέση, με τις ελληνικές εξαγωγές προς την πΓΔΜ να καταγράφουν αξιοσημείωτη άνοδο της τάξης 

του 21,4% (μερίδιο 8,0% επί του συνόλου) και έπεται η Σερβία με αύξηση 6,4% (μερίδιο 7,2% επί του 

συνόλου).  

Οι εισαγωγές από κράτη μέλη ΕΕ ανήλθαν σε 4.292,2 εκατ. ευρώ (από 3.783,6 εκατ. ευρώ το 2016), με 

μερίδιο 63% επί του συνόλου των εισαγωγών της πΓΔΜ (από 62% to 2016). Αντιστοίχως, οι εισαγωγές από 

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων άγγιξαν τα 653,6 εκατ. ευρώ (από 599 εκατ. ευρώ το 2016), ήτοι 9,6% επί του 

συνόλου (από 9,8% το 2016). 

Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της πΓΔΜ αφορά σε: λευκόχρυσο και κράματα αυτού, 

πετρελαιοειδή και άλλα μέταλλα που ανήκουν στην κατηγορία του λευκόχρυσου. 

Ε3. Διμερές Εμπόριο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, η Ελλάδα ήταν, το 2017, ο τρίτος 

σημαντικότερος εμπορικός εταίρος 

της χώρας μετά τη Γερμανία και τη 

Μεγάλη Βρετανία,  με μερίδιο 6,1% 

(από 5,7% το 2016) επί του συνόλου 

των εμπορικών συναλλαγών της. Η 

αξία του διμερούς όγκου εμπορίου 

ανήλθε σε 726,1 εκατ. ευρώ (από 

597,5 εκατ. ευρώ το 2016). 

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ 

των προμηθευτών της πΓΔΜ, έχοντας 

καλύψει το 8,0% των εισαγωγών της, 

το 2017 (από 7,4% το 2016) και στην 

πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών 

Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος – πΓΔΜ 2015-2017  
 (εκατ. ευρώ) 

 

 2015 2016 2017 Μεταβολή %  

Ελληνικές 
Εξαγωγές  

451 449,7 546,1 21,4 

Ελληνικές 
Εισαγωγές 

150,1 147,7 180,0 21,9 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

300,9 302 366,1 21,2 

Όγκος 
Εμπορίου  

601,1 597,4 726,1 21,5 

          Πηγή: Στατ. Υπηρεσία πΓΔΜ - επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 
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προορισμού των εξαγωγών της πΓΔΜ (με ποσοστό 3,6% επί του συνόλου των εξαγωγών, από 3,4% το 2016).  

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την πΓΔΜ κινήθηκαν ανοδικά το 2017, μετά από μία τριετία πτωτικής 

πορείας. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι σταθερά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδος, με ανοδική τάση του 

πλεονάσματος.  

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η χώρα μας στην πΓΔΜ είναι: πετρελαιοειδή, σίδηρος, χάλυβας και 

προϊόντα αυτών, κλωστοϋφαντουργικά, ηλεκτρική ενέργεια, φρούτα και λαχανικά. 

 

Οι ελληνικές εισαγωγές από την πΓΔΜ αφορούν, κυρίως, σε ακατέργαστα καπνά, προϊόντα σιδήρου 

και χάλυβα και ενδύματα. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών ενδυμάτων αφορά σε 

προϊόντα παθητικής τελειοποίησης κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην 

πΓΔΜ, τα οποία εξάγονται στην Ελλάδα για να τελειοποιηθούν και να επανεξαχθούν, εν συνεχεία, στις 

αγορές του εξωτερικού. 

 

ΣΤ. ΠΕΔΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΕ 

ΣΤ1. Τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για επιχειρηματική συνεργασία 

Οι τομείς που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συνεργασία είναι οι ακόλουθοι: 

 Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

 Λατομείων, μεταλλείων και μεταλλοβιομηχανιών 

 Δομικών υλικών  

 Κατασκευαστικός  

 Υποδομών - εκσυγχρονισμός και βελτίωση μεταφορικών υποδομών 

 Τροφίμων   

 Φαρμάκων  

 Αγροτικών μηχανημάτων  

 Διαγνωστικών ιατρικών κέντρων και εν γένει ιατρικών υπηρεσιών 

 Μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα του τουρισμού, κυρίως του ιαματικού και εκμετάλλευσης 

των φυσικών θερμών πηγών της χώρας 

ΣΤ2.   Τουρισμός  

Πέραν των ανωτέρω, ένα πεδίο που παρουσιάζει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης είναι ο τουρισμός. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο αριθμός των αφίξεων 

κατοίκων πΓΔΜ στην Ελλάδα ανήλθε, το πρώτο εξάμηνο 2016, σε 574.625, καταγράφοντας μείωση της τάξης 

του 27,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2015 (794.648). Στην πΓΔΜ αναλογεί το 7,7% επί του 

συνόλου των αφίξεων στην Ελλάδα, το πρώτο εξάμηνο 2016 (από 10,5% την ίδια περίοδο του 2015).  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της πΓΔΜ, ο αριθμός των διελεύσεων πολιτών της 

χώρας από τις συνοριακές διόδους με την Ελλάδα, το 2017, διαμορφώθηκε ως εξής: Bogorodica (Εύζωνοι): 

696.869 (από 652.522 το 2016), Medjitlija (Νίκη): 250.499 (από 218.620 το 2016) και Dojran (Δοϊράνη): 
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125.514 (από 103.419 το 2016). Το σύνολο των διελεύσεων πολιτών της πΓΔΜ από τις ως άνω συνοριακές 

διόδους ανήλθε σε 1.072.882, από 974.561 το 2016.  

Οι πολίτες της πΓΔΜ επισκέπτονται τη χώρα μας τόσο τα σαββατοκύριακα ή τα εορταστικά τριήμερα, 

όσο και το καλοκαίρι, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο κύριος προορισμός τους είναι οι ακτές της 

Βορείου Ελλάδος (Χαλκιδική και Πιερία). Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια επιλέγουν ολοένα και περισσότερο 

και άλλες περιοχές της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων και νησιών.   

 Σημαντικά, κυρίως για την αγορά της Θεσσαλονίκης, είναι τα μονοήμερα ή ολιγοήμερα ταξίδια των 

κατοίκων της πΓΔΜ για ψώνια. Οι αγορές αυτές αποτελούν έμμεσες εξαγωγές για τη χώρα μας και ασφαλώς 

συντελούν στην τόνωση της εγχώριας οικονομίας. 

Το τουριστικό ρεύμα που κατευθύνεται στη χώρα μας από την πΓΔΜ είναι σημαντικό, εάν λάβει κανείς 

υπ’ όψιν του τον συνολικό αριθμό κατοίκων της χώρας που ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια.  
 

Με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται στην πΓΔΜ ο αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι διαθέτουν αρκετά 

υψηλό εισόδημα προκειμένου να πραγματοποιούν ταξίδια σε νέους προορισμούς στη χώρα μας. Αυξάνεται, 

δε, συνεχώς το ενδιαφέρον αυτών για τα ελληνικά νησιά του Ιονίου, αλλά πλέον και του Αιγαίου. Επιπλέον, οι 

παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου αναδεικνύονται σε νέο τουριστικό προορισμό για τους κατοίκους της 

πΓΔΜ, λόγω της Εγνατίας Οδού. 

Συχνά, λόγω χαμηλού κόστους, προβάλλονται στην εδώ αγορά, κυρίως από τα τοπικά τουριστικά 

γραφεία, πακέτα διακοπών εκτός κύριας καλοκαιρινής περιόδου. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην παράταση 

του χρόνου λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει, ωστόσο, 

περιθώριο και για πακέτα υψηλότερων προδιαγραφών που να απευθύνονται στο αντίστοιχο εισοδηματικό 

κοινό της πΓΔΜ.  

ΣΤ3. Προγράμματα ΕΕ 

Πέραν του πεδίου των οικονομικών – εμπορικών σχέσεων, δυνατότητες διμερούς συνεργασίας 

προσφέρονται και στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων: 

 

Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (IPA ΙΙ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του IPA II (προγραμματική περίοδος 2014-2020) για την πΓΔΜ 

ανέρχεται σε 664,2 εκατ. ευρώ, από 622,5 εκ ευρώ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (IPA I – 

2007-2013).  

Οι τομείς της προενταξιακής βοήθειας και η ενδεικτική κατανομή πόρων, στο πλαίσιο του IPA II, 

διαμορφώνονται ως εξής: «Δημοκρατία και Διακυβέρνηση» (122,9 εκατ. ευρώ), «Κράτος Δικαίου και 

Θεμελιώδη Δικαιώματα» (83 εκατ. ευρώ), «Περιβάλλον και Προστασία από κλιματική αλλαγή» (112,9 εκατ. 

ευρώ), «Μεταφορές» (112,9 εκατ. ευρώ) «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (73 εκατ. ευρώ), «Εργασία, 

Κοινωνικές πολιτικές, Εκπαίδευση» (53,2 εκατ. ευρώ) και «Γεωργία και Αγροτική ανάπτυξη» (106,3 εκ ευρώ).   

Το Πρόγραμμα Δράσης 2017 για την πΓΔΜ επικεντρώνεται στις ακόλουθες τέσσερις δράσεις: 

(α) Υποστήριξη της συμμετοχής σε Προγράμματα της ΕΕ (Τομέας 1 Δημοκρατία και  Διακυβέρνηση): 

Αφορά στη χρηματοδοτική στήριξη της συμμετοχής της πΓΔΜ σε προγράμματα, όπως τα Horizon 2020, 
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COSME, Customs, Fiscalis και PROGRESS. Τα προϋπολογιζόμενα κονδύλια ΙPA ανέρχονται σε 7,24 εκατ. 

ευρώ και η εθνική συμμετοχή σε 5,26 εκατ. ευρώ. 

(β) EUIF (EU Integration Facility - Τομέας 1 Δημοκρατία και Διακυβέρνηση): Αφορά στην ενίσχυση των 

δημοκρατικών θεσμών, στην περαιτέρω ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της ΕΕ και στη βελτίωση της 

διαχείρισης των κονδυλίων ΕΕ. Η δράση, τη διαχείριση της οποίας θα αναλάβει απευθείας η εδώ 

Αντιπροσωπεία ΕΕ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους IPA ύψους 2,45 εκατ. ευρώ.  

(γ) Υποστήριξη της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση και στον στατιστικό τομέα (Τομέας 1 

Δημοκρατία και  Διακυβέρνηση): Αφορά στη βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου, στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς 

και στη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων και της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτά. Ο 

προϋπολογισμός ΙΡΑ της δράσης, την οποία επίσης θα διαχειρίζεται απευθείας η εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ, 

ανέρχεται σε 11,2 εκατ. ευρώ και η εθνική συμμετοχή είναι 250.000 ευρώ. 

(δ) Υποστήριξη για την ενίσχυση της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής 

(Τομέας 6 Εκπαίδευση, Απασχόληση και Κοινωνικές Πολιτικές): Αφορά στην ενίσχυση της πρόσβασης σε 

υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, στη μείωση της ανεργίας κυρίως των νέων και των γυναικών, στον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής προστασίας και στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Ο 

προϋπολογισμός ΙΡΑ της δράσης ανέρχεται σε 23,7 εκατ. ευρώ, ενώ η εθνική συμμετοχή είναι 1,45 εκατ. 

ευρώ. Η εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ πρόκειται να διαχειριστεί απευθείας 11,05 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η πΓΔΜ συμμετέχει επίσης στο Πρόγραμμα πολλαπλών Δικαιούχων (2014-2020) για 

περιφερειακά έργα, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,9 δισ. ευρώ.    

Για πρώτη φορά, το 2016, επελέγησαν ελληνικοί φορείς για την υλοποίηση έργου Τwinning-light, με 

αντικείμενο την περαιτέρω εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας της πΓΔΜ με το κεκτημένο της ΕΕ. Από 

ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν στο έργο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, ενώ από πλευράς πΓΔΜ, το Υπουργείο Οικονομικών. Η συνεργασία 

ανάμεσα στα στελέχη των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών των δύο χωρών ήταν κατά κοινή ομολογία εξαιρετική, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Την καταληκτική εκδήλωση 

(Σκόπια, 30.05.2017) που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της εδώ Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης χαιρέτισαν o πρώην Υπουργός Οικονομικών της πΓΔΜ, Κ. Minoski, ο Επικεφαλής του Γραφείου 

Συνδέσμου, Πρέσβης Δ. Γιαννακάκης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων και 

Διασυνοριακής Συνεργασίας της εδώ Αντιπροσωπείας της ΕΕ, J. Levíček.  

Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – πΓΔΜ 2014 - 2020 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ελλάδος – πΓΔΜ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. 

ευρώ, έχει δύο άξονες προτεραιότητας: (α) την «Ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας» και (β) την 

«Προστασία του Περιβάλλοντος - Μεταφορές». Μέχρι στιγμής έχει διενεργηθεί μία πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 40 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 

(βάσει των αρχικών προτάσεων) 44,18 εκατ. ευρώ.  

Σύμφωνα με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, το συγκεκριμένο ποσό αναμένεται να 

μειωθεί σημαντικά, μέσω της αναθεώρησης προς τα κάτω του προϋπολογισμού, επιτρέποντας τη 

δημοσίευση και δεύτερης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  
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Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013), στο πλαίσιο του προγράμματος 

διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος – πΓΔΜ 2007-2013 (συνολικού προϋπολογισμού 31,5 εκατ. ευρώ) 

υλοποιήθηκαν 57 έργα, με το ποσοστό απορρόφησης κονδυλίων να ανέρχεται στο 82%. Τα έργα 

αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σε υποδομές, στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, σε 

υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης και στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για κοινές επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες και επιχειρηματική δικτύωση.  

Οι δικαιούχοι του ως άνω Προγράμματος είναι 5 περιφερειακές ενότητες από ελληνικής πλευράς 

(Φλώρινα, Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες και Θεσσαλονίκη) και 4 από την πλευρά της πΓΔΜ. 

Διαχειριστής του Προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,  με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ 

και διαφόρους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: 

Ι. Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(COSME 2014-2020), το οποίο διαδέχθηκε, το 2014, το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και 

την καινοτομία (CIP – 2007-2013), με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ. Στόχο του 

προγράμματος αποτελεί η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ, η δημιουργία 

ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση επιχειρήσεων και την ανάπτυξή τους, η ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη, η αύξηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

της ΕΕ και η ενίσχυση των ΜΜΕ, προκειμένου να επεκταθούν εκτός των συνόρων της χώρας τους και να 

αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Μία από τις δράσεις κλειδιά που προβλέπονται στο εν λόγω 

πρόγραμμα, είναι η λειτουργία του Enterprise Europe Network, ως «one-stop shop» για τις επιχειρηματικές 

ανάγκες των ΜΜΕ τόσο εντός της ΕΕ όσο και εκτός αυτής. 

ΙΙ. Το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας Business Advisory Services, το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).  

IΙΙ. Το επενδυτικό μέσο Western Balkans Sustainable Energy Financing Facility (WeBSEFF), το 

οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την EBRD και παρέχει χρηματοδότηση για επενδύσεις 

στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πραγματοποιούνται 

από ιδιωτικούς φορείς στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Το WeBSEFF έχει σχεδιαστεί και για την 

παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις επιχειρήσεις και τις τοπικές εμπορικές τράπεζες που αξιολογούν τα 

υποβληθέντα από τις επιχειρήσεις προγράμματα προς χρηματοδότηση.  

IV. Επενδυτικό Πλαίσιο για τα Δυτικά Βαλκάνια (Western Balkans Investment Framework - WBIF)  

Το WBIF αποτελεί πρωτοβουλία, η οποία εξασφαλίζει χρηματοδότηση για τις χώρες των Δυτικών 

Βαλκανίων, μέσω δωρεών που συνδυάζονται με επενδυτικά δάνεια για έργα υποδομών (με προτεραιότητα 

στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του κοινωνικού τομέα).   

Για το εν λόγω Επενδυτικό Πλαίσιο έχει αναπτυχθεί μία εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των τριών ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: της Τράπεζας Ανάπτυξης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ). Οι εταίροι αυτοί συνεργάζονται στενά με τις Αρχές των 

δικαιούχων χωρών, με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης της περιοχής και των υποδομών της. 
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Για το σύνολο των Δυτικών Βαλκανίων, το πρόγραμμα έχει συγκεντρώσει κεφάλαια που υπερβαίνουν 

τους αρχικούς στόχους, καθώς έχει εξασφαλίσει από πλευράς των ανωτέρω χρηματοδοτικών οργανισμών 

δάνεια ύψους € 9,6 δισ., τα οποία υποστηρίζουν συνολικές επενδύσεις περίπου € 15,3 δισ., για 144 έργα 

υποδομών σε όλες τις χώρες της περιοχής.  

Η πΓΔΜ έχει εξασφαλίσει, έως τώρα, από διάφορες πηγές χρηματοδότηση ύψους 40,3 εκατ. ευρώ (εκ 

των οποίων 17,7 εκατ. ευρώ από την ΕΕ). Έχει, δε, λάβει δάνεια από τους προαναφερθέντες 

χρηματοδοτικούς οργανισμούς ύψους 511 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που 

υποστηρίζονται από τα εν λόγω κεφάλαια ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ και φορούν σε δεκαπέντε έργα, μεταξύ 

των οποίων: κατασκευή εναέριας γραμμής ηλεκτρικής μετάδοσης πΓΔΜ - Σερβίας, ισχύος 400kV, μελέτη 

σκοπιμότητας για την πιλοτική ανάπτυξη αιολικού πάρκου, ανακατασκευή φυλακών, ανακατασκευή 

νοσοκομείων, τεχνική βοήθεια για την εκπόνηση μελέτης για το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου, ανάπτυξη 

μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή του φράγματος Zletovica και την εξασφάλιση άρδευσης, εκπόνηση 

μελέτης σκοπιμότητας για τη γραμμή ηλεκτρικής μετάδοσης μεταξύ Μοναστηρίου (Bitola - ΠΓΔΜ) και 

Ελμπασάν (Αλβανία), ισχύος 400 kV και κύριος σχεδιασμός για τη σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος του 

Διαδρόμου VIII (τμήμα Kumanovo – Beljakovce).  

 Δυνατότητες διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

Στο πλαίσιο του ΙΡΑ ΙΙ παρουσιάζονται διάφορες δυνατότητες για διμερείς συνεργασίες, κυρίως μέσω 

των προγραμμάτων Τwinnings. Τις μεγαλύτερες, ωστόσο, δυνατότητες προσφέρει η διασυνοριακή 

συνεργασία (Cross Border Cooperation - CBC) που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των όμορων περιοχών των 

δύο χωρών. Ήδη, όπως προαναφέρθηκε, έχουν ολοκληρωθεί 57 έργα διμερούς συνεργασίας στο 

Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα - πΓΔΜ 2007-2013 και έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση άλλων 40 

έργων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 

Ζ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Το Γραφείο ΟΕΥ – Σκοπίων εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικό δελτίο που αφορά στις 

τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών, το οποίο αναρτάται στον διαδικτιακό τόπο «AGORA» 

(www.agora.mfa.gr - επιλογή Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων) και αποστέλλεται σε ελληνικά Επιμελητήρια και φορείς. 

 Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνονται άμεσα για τους διαγωνισμούς και της προμήθειες στην πΓΔΜ 

μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία “Newsletter” του “AGORA” και να ζητήσουν να λαμβάνουν τη δική 

τους προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση : 

http://www.agora.mfa.gr/component/users/?view=registration&Itemid=949 

 

Προσωποποιημένη ενημέρωση μπορούν να έχουν για οποιοδήποτε οικονομικό και εμπορικό θέμα 

αγορά στην αγορά της πΓΔΜ με τον ίδιο τρόπο. 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/
http://www.agora.mfa.gr/component/users/?view=registration&Itemid=949
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Η. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η1. Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ προς το δηνάριο είναι 1 προς 61,5 και του δολαρίου προς το 

δηνάριο είναι 1 προς 49,9. 

Η συναλλαγματική ισοτιμία δηναρίου – ευρώ είναι σταθερή και δεν φαίνεται, με τα έως τώρα δεδομένα, 

ότι πρόκειται να μεταβληθεί.  

Η2. Είσοδος στη χώρα 

Για την είσοδο στην πΓΔΜ έχει θεσπιστεί, από το 2008, για τους πολίτες της ΕΕ η άδεια εισόδου στη 

χώρα μόνο με ταυτότητα (για τους Έλληνες η νέου τύπου). Φυσικά, για την είσοδο στη χώρα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και το διαβατήριο, χωρίς να απαιτείται κάποια θεώρηση (visa). 

Η3. Ωράριο εργασίας και αργίες 

Ωράριο Εργασίας 
 

Υπουργεία –Δημόσιες Υπηρεσίες Δευτέρα-Παρασκευή: 08:30-16:30  

Τράπεζες Καθημερινά: 08:00-16:00 (08:00-18:00 ορισμένα καταστήματα) 

Σάββατο: 09:00-14:00 (ορισμένα καταστήματα) 

Ιδιωτικές Εταιρείες Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-18:00 

Μεγάλα Καταστήματα Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-21:00, Σάββατο: 09:00-17:00 

Εμπορικά Κέντρα Καθημερινά  

(συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου): 10:00-22:00 
 

Σημειώνεται ότι στην πΓΔΜ ισχύει η ώρα Κεντρικής Ευρώπης (GMT+1), ήτοι μια ώρα πίσω από την 

Ελλάδα (ώρα Ελλάδος μείον 1). 
 

Ετήσιες αργίες 
 

Η πΓΔΜ ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο (13 ημέρες καθυστέρηση σε σχέση με τις εορτές στην 

Ελλάδα, εκτός από την Πρωτοχρονιά). 

Νέο έτος 1 Ιανουαρίου 

Χριστούγεννα 7 Ιανουαρίου 

Μ. Παρασκευή – κινητή σύμφωνα με το Ορθόδοξο Πάσχα 

Δευτέρα του Πάσχα – κινητή σύμφωνα με το Ορθόδοξο Πάσχα 

Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 

Κυρίλλου και Μεθοδίου 24 Μαΐου 

Ημέρα επανάστασης 1903 2 Αυγούστου 

Ημέρα ανεξαρτησίας  8 Σεπτεμβρίου 

Ημέρα αντίστασης 1941  11 Οκτωβρίου 

Ημέρα επανάστασης (VMRO) 23 Οκτωβρίου 

Αγ. Κλήμεντος Αχρίδας 8 Δεκεμβρίου 

Ραμαζάνι (Μπαϊράμι) - κινητή σύμφωνα με το Κοράνι 
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Η4. Συγκοινωνιακή σύνδεση Ελλάδας - πΓΔΜ και αποστάσεις  

 

Υπάρχει οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της πΓΔΜ με την Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει αεροπορική 

σύνδεση. H χώρα διαθέτει ελάχιστους αυτοκινητοδρόμους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά προβλέπεται η 

σταδιακή αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου. 

 

Αποστάσεις μεγαλυτέρων πόλεων σε χλμ. από Σκόπια 

Πόλη Απόσταση σε χλμ. Πόλη Απόσταση σε χλμ. Πόλη Απόσταση σε χλμ. 

Μοναστήρι 170 Kocani 116 Mavrovo 94 

Γευγελή 161 Kriva 100 Sapka 62 

Gostivar 66 Prilep 134 Stip 91 

Kavadarci 105 Tetovo 42   

Kicevo 108 Veles 54   

 

Ενδεικτικές αποστάσεις των Σκοπίων από ευρωπαϊκές πόλεις: Αθήνα: 735 χλμ., Θεσσαλονίκη: 270 

χλμ., Βιέννη: 1.400 χλμ, Φρανκφούρτη: 2.100 χλμ, Άμστερνταμ: 2,600 χλμ, Λουμπλιάνα: 1.000 χλμ, Βελιγράδι: 

480 χλμ.. 

 

Η5. Τηλεπικοινωνίες 

 

Η πΓΔΜ διαθέτει τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (κατά τάξη μεγέθους): T-Mobile (Deutsche 

Telekom), VIP-ΟΝΕ και Lycamobile. Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν εισέλθει και στη σταθερή τηλεφωνία μετά 

την απελευθέρωσή της (T-Home, Telekabel). 

 

Κωδικοί τηλεφωνικών κλήσεων εντός της χώρας 

Σκόπια: 02 Μοναστήρι: 047 Δοϊράνη: 034 

Κουμάνοβο: 031 Γευγελή: 034 Κρούσεβο: 048 

Βέλες: 043 Γκόστιβαρ: 042 Αχρίδα: 046 

Πρίλεπ: 048 Τέτοβο: 044 Στιπ: 032 

Πληροφορίες καταλόγου (Σκόπια): 188 

Διεθνής Κωδικός ΠΓΔΜ: 00389 
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Η6. Στοιχεία επικοινωνίας 

 

1. Ελληνικές Αρχές 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 

Borka Taleski 6, 1000 Skopje, Τηλ. 003892-3219.260 – Φαξ: 003892-3115.718 

E-mail: grskopje@mfa.gr 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 

Borka Taleski 6, 1000 Skopje, Τηλ. 003892-3219.260 – Φαξ: 003892-3130.419  

E-mail: grcon.sko@mfa.gr 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Ο.Ε.Υ.) ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 

Borka Taleski 6, 1000 Skopje, 

Τηλ. 003892-3129.456, 3129.458 – Φαξ: 003892-3129.441 

E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr  / web: www.agora.mfa.gr  

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 

Borka Taleski 6, 1000 Skopje, Τηλ. 003892-3213.514 – Φαξ: 003892-3213.501 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 

Tomaki Dimitroski 39, 7000 Bitola, Τηλ. 0038947-237.340, 237.350 – Φαξ: 0038947-220.310 

E-mail: grofficebitola@mfa.gr 

 

2. Αρχές της πΓΔΜ 

 

KEΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ πΓΔΜ (NATIONAL BANK, SKOPJE) 

Kuzman Josifovski Pitu 1, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3108.108 - Φαξ: +389.2.3108.357 

Web: www.nbrm.mk 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (CUSTOMS ADMINISTRATION) 

Str. Lazar Licenoski 13, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3224.342 - Φαξ: +389.2.3237.832 

Web: www.customs.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje, Τηλ. 003892-3093485– Φαξ: 03892. 3093486 

Web: www.economy.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Dame Gruev 12, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3255300- Φαξ: +389.2.3255721 

Web: www.finance.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Dame Gruev 6, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3123.292; 3145 497 – Φαξ: 00389.2.3126.228 

Web: www.mtc.gov.mk 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Aminta Treti 2, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3134.477 – Φαξ: 00389.2.3239.429 

Web: www.mzsv.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Filip Vtori M. 7, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3115.266– Φαξ: 00389.2.3115.790, Web: www.mfa.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Orce Nikolov 116, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3282042– Φαξ: 00389.2. 3283991 

Web: www.morm.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ πΓΔΜ 

50 Divizija 14, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3112.500, 3126.206 – Φαξ: 00389.2.3113.014 

Web: www.zdravstvo.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Dame Gruev 14, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3106.212 – Φαξ: 00389.2-3220.408 

Web: www.mtsp.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Sv. Kiril I Metodij 54, 1000 Skopje, Τηλ. 0389.2.3117 896 – Φαξ: 00389.2. 3118 414 

Web: www.mon.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Gjuro Gjakovik 61, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3240.500 – Φαξ: 00389.2.3240 920 

Web: www.kultura.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Dimitrie Cupovski 9, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3116493– Φαξ: 00389.2.3226975 

Web: www.pravda.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Dimce Mircev 9, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2.3117.222 – Φαξ: 00389.2.3112.468 

Web: www.mvr.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Goce Delcev 18, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2. 3215503– Φαξ: 00389.2. 3220165 

Web: www.moepp.gov.mk 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ πΓΔΜ 

Kiril I Metodij 54, 1000 Skopje, Τηλ. 00389.2. 3253921 – Φαξ: 003892. 3253920  

Web: www.mls.gov.mk 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ πΓΔΜ (STATISTICS OFFICE) 

Str. Dame Gruev 4, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3295.600 - Φαξ: +389.2.3111.336 

Web: www.stat.gov.mk 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Kej Dimitar Vlahov 4, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3120.132 – Φαξ: +389.2.3135.494 

Web: www.apprm.gov.mk 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Str. 11 Oktomvri No.25, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3103 601– Φαξ: +389.2.3137.149 

Web:www.ippo.gov.mk 

 

 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 

OIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ πΓΔΜ (ECONOMIC CHAMBER) 

Str. Dimitrije Cupovski 13, 1000 Skopje, Τηλ: +389.2.150.15 / +389.2. 3244.000- Φαξ: +389.2.3244.088 

E-mail: ic@mchamber.mk; Web: www.mchamber.mk 

 

ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE) 

Teodosij Gologanov 1, 1000 Skopje, Τηλ.: +389.2.3091.440 - Φαξ: +389.2.3091.440 

E-mail: info@chamber.mk; Web: www.chamber.mk 

 

OIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Β.Δ. πΓΔΜ (NORTH-WEST ECONOMIC CHAMBER) 

Str. Dimitrije Cupovski 13, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3239.252 - Φαξ: +389.2. 3226 388 

E-mail: info@oemvp.org; Web: www.oemvp.org 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE IN BITOLA) 

Str.1 Maj bb, 7000 Bitola, Τηλ. +389.47.225.088 - Φαξ: +389.47.202.614 

E-mail: regiobt@mchamber.mk 

 

4. Τράπεζες 

 

STOPANSKA BANKA AD (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 

Mr. Diomidis Nikoletopoulos 

Str. 11 Oktomvri 7, 1000 Skopje, P.O. BOX 582, Τηλ.: 00389.2.3295295  

Web: http:// www.stb.com.mk - E-mail: sbank@stb.com.mk 

 

SILK ROAD BANK 

Str. Dame Gruev 1, 1000 Skopje, Τηλ.: 00389.2.3251 901 - Φαξ: 3251911  

E-mail: contact@alphabank.com.mk, Web: www.alphabank.com.mk 

 

KOMERCIJALNA BANKA A.D.  

Orce Nikolov 3, 1000 Skopje; Tel. (+389 2) 3168-168, Web: www.kb.com.mk 

 

NLB TUTUNSKA BANKA A. D.  

Str. Majka Tereza 1, 1000 Skopje; Τηλ.: (+389 2) 15 600, Φαξ: (+389 2) 310 56 81 Web: 

www.nlbtb.com.mk 

 

mailto:ic@mchamber.mk
mailto:info@chamber.mk
mailto:info@oemvp.org
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OHRIDSKA BANKA AD OHRID 

Blvd. Orce Nikolov 54, 1000 Skopje; Τηλ.: +389 2 3167600, Web: www.ohridskabanka.mk 

 

PROCREDIT BANK 

Jane Sandanski 109a, 1000 Skopje; Τηλ: +389 2 321 99 00, Φαξ: + 389 2 321 99 01  

Web: www.procreditbank.com.mk 

 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΩΝ (SKOPJE FAIR) 

Str.Belasica 2, 1130 Skopje, Τηλ. +389.2.3218.388 - Φαξ: +389.2.3218.375   

E-mail: info@eragrupa.mk; Web: www.eragrupa.mk 

 

6. Ξενοδοχεία 

 

HOTEL PARK & SPA 

Ul.1732 br.4/5, 1000 Skopje; Τηλ.: +389 2 5515151 

E-mail: reservations@parkhotel.mk, www. parkhotel.mk 

 

MARRIOTT 

Makedonija 7, 1000 Skopje; Τηλ.: +389 2 5102510 

E-mail: Skopje.reservations@marriott.com, www. marriotthotels.com 

 

HOTEL RUSSIA 

bul.ASNOM 1, 1000 Skopje; Τηλ.: +389 2 2400030 

E-mail: info@hotelrussia.mk, www.hotelrussia.mk 

 

ALEXANDER PALACE 

Bul. 8-mi Septemvri b.b., 1000 Skopje; Τηλ.: +389 2 30.92.392, Φαξ:  +389 2 30.92.152 

E-mail: info@aleksandarpalace.com.mk, www.aleksandarpalace.com.mk 

 

HOLIDAY INN SKOPJE 

Mosa Pijade 2, Skopje 1000; Τηλ.: +389 2 32.92.929, Φαξ:  +389 2 31.15.503  

E-mail: hiskopje@holiday-inn.com.mk 

 

HOTEL STONEBRIDGE 

Kej Dimitar Vlahov no.1, 1000 Skopje; Τηλ.: + 389 2 32 44 900, Φαξ: + 389 2 32 44 901 

E-mail: info@stonebridge-hotel.com, www.stonebridge-hotel.com 

 

HOTEL VIEW INN 

Todor Aleksandrov, 1000 Skopje; Τηλ.: +389 2 322 8570 

E-mail: theodore@viewinn.mk, Web: www.viewinn.mk 

 

 

http://www.procreditbank.com.mk/
mailto:info@eragrupa.mk
https://zk.mk/hotel-park-spa?lang=en&choice=rj
tel:+38925515151
mailto:reservations@parkhotel.mk
tel:+38925102510
mailto:Skopje.reservations@marriott.com
tel:+38922400030
mailto:info@hotelrussia.mk
mailto:theodore@viewinn.mk
http://www.viewinn.mk/
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HOTEL PANORAMIKA 

Todor Aleksandrov 57, 1000 Skopje; Τηλ.: +389 2 6092222 

E-mail: info@hotel-panoramika.com 

 

7. Διπλωματικές Αποστολές 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ALBANIA 

Slavej Planina 2, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3246 726, Φαξ: +389 2 3246 727, E-mail : embassy.skopje@mfa.gov.al 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA 

Mile Popjordanov 8, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3083 400, Φαξ: + 389 2 3083 350, E-mail: skopje-ob@bmеia.gv.at 

 

EMBASSY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

str. 20 Oktomvri No 15, 1000 Skopje 

Τηλ.: + 389 2 3086 216, Φαξ: + 389 2 3086 221, E-mail: skopje@ambasadabih.org.mk 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

Zlatko Shnajder str. No 3, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3229 444, Φαξ: +389 2 3246 493, E-mail: secretary@bgemb.org.mk 

 

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

,,474'' No.20, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3213 163, Φαξ: +389 2 3212 500 ; E-mail: chinaemb_mk@mfa.gov.cn 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CROATIA 

Bukureshka No.91, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3248 170, Φαξ: +389 2 3246 004 E-mail: croemb.skopje@mvep.hr 

 

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC 

Todor Aleksandrov 35, 1000 Skopje 

Τηλ.: + 389 2 3109 805, Φαξ: + 389 2 3178 380 E-mail: skopje@embassy.mzv.cz, web site: 

www.mzv.cz/skopje 

 

EMBASSY OF THE FRENCH REPUBLIC 

Todor Aleksandrov 165, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3244 300, Φαξ: +389 2 3244 313, Web site: http://www.ambafrance-mk.org/ 

 

EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

Lerinska 59, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3093 900, Φαξ: +389 2 3093 899, E-mail: info@skop.diplo.de  

 

 

tel:+38926092222
mailto:embassy.skopje@mfa.gov.al
mailto:secretary@bgemb.org.mk
mailto:croemb.skopje@mvep.hr
http://www.ambafrance-mk.org/
mailto:info@skop.diplo.de
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LIAISON OFFICE OF THE HELLENIC REPUBLIC 

Borka Taleski 6, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3219 260, Φαξ: +389 2 3115 718, E-mail: grfskopje@mfa.gr 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF HUNGARY 

Mirka Ginova No. 27, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3092 066, Φαξ: +389 2 3063 070, E-mail: mission.skp@mfa.gov.hu 

 

EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Mile PopJordanov 12, 1000 Skopje 

Τηλ/Φαξ: +389 2 3051759, E-mail: iriemb@t.mk 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ITALY 

8 Udarna Brigada 22, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3236 500, Φαξ: +389 2 3236 505 E-mail: segreteria.skopje@esteri.it;  web site: 

www.ambaskopje.esteri.it 

 

LIAISON OFFICE OF JAPAN IN SKOPJE 

Blvd. Partizanski Odredi 15a, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3118 063 or 731, Φαξ: +389 2 3117 440, E-mail: liaisonoffice.japan.skopje@gmail.com 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 

Samoilova 136, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 32 90 320, Φαξ: +389 2 32 90 322, E-mail: embassy.macedonia@rks-gov.net 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO 

Vasil Stefanovski 7, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3227 277, Φαξ: +389 2 3227 254, E-mail: macedonia@mfa.gov.me 

 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 

Aminta III 69 -71, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3129 319, Φαξ: +389 2 3129 309 E-mail: SKO@minbuza.nl, web: www.nlembassy.org.mk 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND 

Dimitar Pandilov 2a, 1000 Skopje 

Τηλ.:   +389 2 324 88 20, Τηλ/Φαξ:  +389 2 3119 744 

E-mail: skopje.amb.sekretariat@msz.gov.pl, website: www.skopje.polemb.net  

 

EMBASSY OF THE STATE OF QATAR 

St Cyril and Methodius str. No. 7, 5th Floor, 1000 Skopje 

Τηλ:  +389 2 3211 500; E-mail: skopje@mofa.gov.qa 

 

EMBASSY OF ROMANIA 

Rajko Zinzifov 42, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2  322 80 55, Φαξ: +389 2  322 80 36, E-mail: skopje@mae.ro 

 

mailto:mission.skp@mfa.gov.hu
mailto:segreteria.skopje@esteri.it
mailto:SKO@minbuza.nl
mailto:skopje.amb.sekretariat@msz.gov.pl
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EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION  

Pirinska 44, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2  3117 160, Φαξ: +389 2  3117 808; E-mail: skopje@mid.ru, web site: 

www.macedonia.mid.ru 

 

EMBASSY OF REPUBLIC OF SERBIA 

Pitu Guli 8, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3129 298, Φαξ: +389 2 3129 427 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA 

Majka Tereza 42, 1000 Skopje 

Τηλ.:  +389 2 317 87 30, Φαξ: 389 2 3176 631, E-mail:  sloembassy.skopje@gov.si 

 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF SPAIN 

27 Mart, 7, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3220 717, Φαξ: +389 2 3215 612, E-mail: emb.skopje@maec.es 

 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF SWEDEN 

8 Udarna  Brigada 2, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3297 880, Φαξ: +389 2 3112 065, E-mail: ambassaden.skopje@gov.se 

 

EMBASSY OF SWITZERLAND 

Maksim Gorki 19, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3103 310, Φαξ: +389 2 3103 341, E-mail: sko.vertretung@eda.admin.ch 

 

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY 

Slavej Planina  bb, 1000 Skopje 

Τηλ.:+389 2  310 47 10, Φαξ: +389 2  3117 024, E-mail: embassy.skopje@mfa.gov.tr 

 

EMBASSY OF UKRAINE 

Albert Shvajcer 7-9, 1000 Skopje 

Τηλ/Φαξ: +389 2 3178 120, +389 2 3179 259 e-mail:emb_mk@mfa.gov.ua 

 

BRITISH EMBASSY 

Todor Aleksandrov 165, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3299 299, Φαξ: +389 2 3179 726 E-mail:britishembassyskopje@fco.gov.uk  

 

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

Str. Smoilova 21, 1000 Skopje 

Τηλ.: +389 2 3102 000, Φαξ: +389 2 3102 499, E-mail: EmbSkoWebM@t-home.mk 

 

8. ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (ΕU DELEGATION) 

Sv. Kiril I Metodij 52 B, 1000 Skopje, Τηλ.: (+389 2) 3248 500 - Φαξ: + (+389 2) 3248 501 

e-mail: delegation-fyrmacedonia@eeas.europa.eu 

mailto:skopje@mid.ru
mailto:emb.skopje@maec.es
mailto:EmbSkoWebM@t-home.mk
mailto:delegation-fyrmacedonia@eeas.europa.eu
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Web: http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΗΕ WORLD BANK OFFICE IN SKOPJE) 

Str. Leninova 34, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3117.159 - Φαξ: +389.2.3117.627 Web: 

www.worldbank.org.mk 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (IMF OFFICE IN SKOPJE) 

Kompleks Banki b.b., 1000 Skopje, Τηλ. +389.2. 3121 034- Φαξ: +389.2.3121.048 Web: www.imf.org 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EBRD) 

Soravia Centar Skopje, Filip Vtori Makedonski no.3,VII floor., 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3297.800 - Φαξ: 

+389.2.3231.238 Web: http://www.ebrd.org 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (USAID) 

U.S.Embassy Samoilova 21, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.310 2000 - Φαξ: +389.2.310 2463 

Web: http://macedonia.usaid.gov/mk/index.html 

 

9. ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (AGENCY FOR FOREIGN INVESTMENTS) 

Nikola Vapcarov 7, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3100.111 - Φαξ: +389.2.3122-098 

E-mail: fdi@investinmacedonia.com 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ (DTIDZ-FREE 

ZONES AUTHORITY) 

Partizanski Odredi Boulevard No.2, P.O.Box 311, 1000 Skopje, Τηλ. +389 2 311 11 66 

E-mail: info@fez.gov.mk, www.fez.gov.mk 
 

10. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Str. Dame Gruev 3-5/8, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3165.409 - Φαξ: +389.2.3212.452 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Str. Dame Gruev 28/V, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3115.816 - Φαξ: +389.2.3239.150 

 

EGNA LAW FIRM - NAVRIDIS & ASSOCIATES (εταιρεία ελληνικών συμφερόντων) 

Κα Μαρίνα Πατιστέλη 

1737 str NR 32-1/39 Zum Palace, 1000 Skopje; Τηλ. 00389 23236000; fax: 00389 23101280 
E-mail: infoskop@navridis.com  
 

IKPR ROKAS & PARTNERS (εταιρεία ελληνικών συμφερόντων) 

Str. Marshal Tito 53/1, 1000 Skopje, Τηλ.: 00389.2.3298.280, Φαξ: 3225.089 

E-mail: skopje@rokas.com, Web: www.rokas.com 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm
http://macedonia.usaid.gov/mk/index.html
mailto:fdi@investinmacedonia.com
mailto:info@fez.gov.mk
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ADVOKATSKO DRUSTVO TRPENOSKI 

Maksim Gorki 18 mezanin lok.8, 1000 Skopje; Τηλ.: 00389.2.3229 807; http://www.adtrpenoski.com.mk/ 
 
LAW OFFICE MR. NENAD JANICEVIK   

bul. Koco Racin 38-1/5, 1000 Skopje; Τηλ. 00389.2.3166629; Mob. +389.75.407210 
 

LAW OFFICE MR. TRAJCE KITANOVSKI  & MR. VLATKO KITANOVSKI 

Aminta III 4/2, 1000 Skopje, Τηλ./Φαξ: +389.2.3225.362 

E-mail: advokat_kitanovski@yahoo.com 

 

LAW OFFICE MR. KRISTIJAN POLENAK 

Str. Orce Nikolov 98, 1000 Skopje, Τηλ. +389 2 3114 737 - Φαξ: +389 2 3120 420  

E-mail: info@polenak.com.mk 

 

LAW OFFICE MARKOVSKA-ANDREVSKI 

Orce Nikolov 75, 1000 Skopje; Τηλ. +389 2 3129 240; 3238724 
http://www.markovska-andrevski.com.mk/ 

 

LAW OFFICE DIMITROV GEORGI 

Ivo Lola Ribar 57-1/6, 1000 Skopje; Τηλ. +389 2 3230 789 

E-mail: info@dimitrov.com.mk; www.dimitrov.com.mk 

 

LAW OFFICE KARANOVIC I NIKOLIC 

Orce Nikolov 68, 1000 Skopje; Τηλ. +389 2 3223 712 

E-mail: KNMacedonia@karanovic-nikolic.com; www.karanovic-nikolic.com  

 

LAW OFFICE BEGOVA - DEANOSKI 

Dimitrije Cupovski 4-1/14, 1000 Skopje; Τηλ. +389 2 3222 325 

E-mail: info@begova.com.mk; www.begova.com.mk 

 

LAW OFFICE VUKSANOVIC 

M.T.Gologanov 149-4/7, 1000 Skopje; Τηλ. +389 71 238 319 

E-mail: oliver_vuksanovic@t-home.mk; www.vuksanovic.mk 

 

11. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

EUROFAST GLOBAL (Εταιρεία Ελληνο-κυπριακών Συμφερόντων) 

Gjuro Gjakovik 20/1-10 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.2400225, Φαξ: +389.2.2400226 

E-mail: skopje@eurofast.eu 

 

ERNST & YOUNG 

Blvd. 8 Septemvri 18/3-4, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3113.310 - Φαξ: +389.2.3113.438  

http://www.ey.com 

 

 

  

http://zk.com.mk/Pages/Advokatsko-Drustvo-Trpenoski/167179
http://www.adtrpenoski.com.mk/
mailto:advokat_kitanovski@yahoo.com
mailto:info@polenak.com.mk
http://zk.com.mk/Pages/Markovska-Andrevski/300583
http://zk.com.mk/Pages/Markovska-Andrevski/300583
http://zk.com.mk/Pages/Dimitrov%20Georgi/300257
mailto:info@dimitrov.com.mk
http://www.dimitrov.com.mk/
http://zk.com.mk/Pages/Karanovic%20i%20Nikolic/215265
http://KNMacedonia@karanovic-nikolic.com/
http://zk.com.mk/Pages/Lawyer%20office%20Begova%20%20Deanoski/167104
mailto:info@begova.com.mk
http://www.begova.com.mk/
http://zk.com.mk/Pages/Lawyer%20office%20Vuksanovic/181789
mailto:oliver_vuksanovic@t-home.mk
http://www.vuksanovic.mk/
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KPMG 

Vasil Adzilarski street, 7th floor Soravia Center, 1000 Skopje, Τηλ: +389 2 31 35 220, Φαξ: +389 2 31 

11 811 

E-mail: kpmg@kpmg.com.mk 

 

DELOITTE 

Mitropolit Teodosij Gologanov 28-II/19,1000 Skopje, Τηλ: +389 2 311 13 00, Φαξ: +389 2 311 95 44 
 

 

12. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

IDEA PLUS 

Str. Dimce Mircev 18, P.O.Box 161,  1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3109.055 - Φαξ: +389.2.3177.099  

E-mail: info@ideaplus.com.mk 

 

PUBLICIS 

Franklin Ruzvelt 37, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3297.670 - Φαξ: +389.3297.671 - E-mail: 

office@publicis.com.mk 

 

SAATCHI & SAATCHI 

Str. 11 Oktomvri 3/5, 1000 Skopje, Τηλ. +389.2.3297.688 - Φαξ: +389.2.3297.689 

 
 

13. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

GLOBAL LOGISTICS LTD. (Εταιρεία Ελληνικών Συμφερόντων) 

Str. Industriska b.b. 1040, Skopje, Τηλ. +389.2.2550.240, +389.2.2550.984 - Φαξ: +389.2.2550.624 

E-mail: globallogistics@t-home.mk 

 

ORBIT LTD. (Εταιρεία Ελληνικών Συμφερόντων) 

Industriska bb, 1040 Skopje, Τηλ.: +389.2.2550661, Φαξ: +389.2.2551550; E-mail: orbit.sk@t-home.mk 

 

FORSPED LOGISTICS (Εταιρεία Ελληνικών Συμφερόντων) 

50ta Divizija 34/8, 1000 Skopje , Τηλ. +389.2. 3176881, - Φαξ: +389.2.3109715 

E-mail: kiriakosf@fortrans.gr; Web: www.forspedlogistics.com.mk 
 

FERSHPED 

Makedonija 11-a, 1000 Skopje, Τηλ.: +389 2 3149444 

E-mail: i.petrovski@fersped.com.mk, www.fersped.com.mk 
 

DENI INTERNATIONAL  

St. 34 No.22 Ilinden, 1000 Skopje, Τηλ.: + 389 2 2550 960; E-mail: 

zlatko@deniint.com.mk, www.deniint.com.mk 
 

 

mailto:orbit.sk@t-home.mk
mailto:kiriakosf@fortrans.gr
tel:+38923149444
mailto:i.petrovski@fersped.com.mk
https://zk.mk/deni-international-deni-internacional?lang=en&choice=Ng
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14. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ 

 

SKOPJESPED 

Str. 164 br.46, 1000 Skopje 

Τηλ. +389.2.3134.560, Φαξ: +389.2.3134.530 - E-mail: info@skopjesped.com; Web: 

www.skopjesped.com 
 

VIKTORIJA SPED 

Bosna i Hercegovina 3, 1000 Skopje 

Τηλ. +389 2 2600605; E-mail: info@victoriasped.com.mk; Web: www.victoriasped.com.mk 
 

MAKOSHPED 

15-ti Korpus 3, p.fah 533, 1000 Skopje 

Τηλ. +389 2 3171011; E-mail: info@makosped.com.mk; Web: www.makosped.com.mk 
 

BOMI-10 LOGISTIC 

ul.852 br.62 kompleks Gazela, 1000 Skopje 

Τηλ. +389 2 2522200; E-mail: dispo@bomi10.com.mk; Web: www.bomi10.com.mk 
 

 

15. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

VRABOTUVANJE 

Ul. Vasil Gjorgov 24/1-5, 1000 Skopje; Τηλ. +389.2. 3213 065 

E-mail: darkov@vrabotuvanje.com.mk; dimep@vrabotuvanje.com.mk; Web: www.vrabotuvanje.com.mk 

 

HILL INTERNATIONAL  

Anastas Mitrev 26/3, 1000 Skopje, Τηλ. +389 2 3296481 

E-mail: hill@hill-international.com.mk Web: www.hill.mk 

 

DEKRA 

Crvena Voda 7/1, 1000 Skopje; Τηλ. +389 2 3230952 

E-mail: info@dekra.mk Web: www.dekra.mk 

 
 

mailto:info@skopjesped.com
https://zk.mk/viktorija-sped?lang=en&choice=CB
tel:+38922600605
mailto:info@victoriasped.com.mk
https://zk.mk/makoshped?lang=en&choice=Eb
tel:+38923171011
mailto:info@makosped.com.mk
https://zk.mk/bomi-10-logistic-2?lang=en&choice=CB
tel:+38922522200
mailto:dispo@bomi10.com.mk
mailto:darkov@vrabotuvanje.com.mk
https://zk.mk/hill-international-hill-internacional?lang=en&choice=1D
tel:+38923296481
mailto:hill@hill-international.com.mk
https://zk.mk/dekra?lang=en&choice=1D
tel:+38923230952
mailto:info@dekra.mk


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ πΓΔΜ 
 

Α/Α Νόμος Περιγραφή Αριθ. ΕΕΚ Ιστοσελίδα Γλώσσα 

1 

Εταιρικός νόμος 

 

Συνιστά το πρωτογενές δίκαιο που διέπει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα στην πΓΔΜ. Καθορίζει τις μορφές των εταιρειών που 

μπορούν να λειτουργούν στη χώρα, καθώς και τις διαδικασίες και 

τους κανονισμούς για την ίδρυση και τη λειτουργία τους. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 28/2004, 

84/2005, 25/2007 

http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regu

lativa/Zakoni%20ENG/LL_CG_TradeCompanies_Dec_20

04_E.pdf 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=390 

Αγγλική 

 

 

Τοπική 

2 

Νόμος για την 

ιδιωτικοποίηση 

κρατικού 

κεφαλαίου 

 

Για τους ξένους επενδυτές διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα με τους 

εγχώριους επενδυτές κατά την υποβολή προσφορών για την 

απόκτηση μετοχών κρατικών εταιρειών. Δεν υπάρχουν νομικά 

κωλύματα για τους ξένους επενδυτές που συμμετέχουν στη 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης των εγχώριων επιχειρήσεων. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 37/96, 25/99, 

81/99, 49/2000, 6/2002, 31/2003, 

38/2004, 74/2005, 123/2012 

 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=383 

 

Τοπική 

 

3 

Νόμος για τον 

εξωτερικό 

δανεισμό 

 

Ρυθμίζει τις πιστωτικές σχέσεις των εγχώριων φορέων με τους 

αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Ειδικότερα, ρυθμίζει τους όρους 

με τους οποίους οι ξένοι επενδυτές μπορούν να μετατρέψουν τις 

απαιτήσεις τους σε καταθέσεις, μετοχές ή επενδύσεις σε μετοχικό 

κεφάλαιο στην εταιρία ή στην τράπεζα - οφειλέτη. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 

http://www.pravo.org.mk/documentlaws.php?pageNum_

Documents=0&totalRows_Documents=107&name=%D0

%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D

1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&number=&

year=&category=0&keyword=&button=%D0%91%D0%B

0%D1%80%D0%B0%D1%98 

Τοπική 

 

4 

Νόμος για τα 

επενδυτικά 

ταμεία 

 

Ο νόμος διέπει τις προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση των 

επενδυτικών ταμείων, καθώς και των εταιρειών διαχείρισης 

επενδυτικών κεφαλαίων, τον εποπτικό έλεγχο της λειτουργίας τους, 

καθώς και τη διαδικασία επιλογής της τράπεζας – θεματοφύλακα. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 12/2009 

http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regu

lativa/ZIF/Law_on_investment_funds.pdf 

 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=4924 

Αγγλική 

 

 

Τοπική 

http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/LL_CG_TradeCompanies_Dec_2004_E.pdf
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/LL_CG_TradeCompanies_Dec_2004_E.pdf
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/LL_CG_TradeCompanies_Dec_2004_E.pdf
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=390
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=383
http://www.pravo.org.mk/documentlaws.php?pageNum_Documents=0&totalRows_Documents=107&name=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&number=&year=&category=0&keyword=&button=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98
http://www.pravo.org.mk/documentlaws.php?pageNum_Documents=0&totalRows_Documents=107&name=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&number=&year=&category=0&keyword=&button=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98
http://www.pravo.org.mk/documentlaws.php?pageNum_Documents=0&totalRows_Documents=107&name=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&number=&year=&category=0&keyword=&button=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98
http://www.pravo.org.mk/documentlaws.php?pageNum_Documents=0&totalRows_Documents=107&name=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&number=&year=&category=0&keyword=&button=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98
http://www.pravo.org.mk/documentlaws.php?pageNum_Documents=0&totalRows_Documents=107&name=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&number=&year=&category=0&keyword=&button=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98
http://www.pravo.org.mk/documentlaws.php?pageNum_Documents=0&totalRows_Documents=107&name=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5&number=&year=&category=0&keyword=&button=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%98
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/ZIF/Law_on_investment_funds.pdf
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/ZIF/Law_on_investment_funds.pdf
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=4924
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5 

Νόμος για το 

συνάλλαγμα 

 

Καθορίζει τους όρους για την περαιτέρω απελευθέρωση της κίνησης 

κεφαλαίων. Ρυθμίζει τις τρέχουσες και κεφαλαιουχικές συναλλαγές 

μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, τη μεταφορά κεφαλαίων πέραν των 

συνόρων, καθώς και όλες τις πράξεις συναλλάγματος. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 34/01, 49/01, 

103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 

135/11, 188/13, 97/15, 153/15, 

23/16 

http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/WebBuilder_Law_

Foreign_Exchange_Operations_OGofRM_23_16.pdf 

 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=647 

Αγγλική 

 

 

Τοπική 

6 
Νόμος για τα 

αξιόγραφα 

Rυθμίζει τον τρόπο και τους όρους έκδοσης και διαπραγμάτευσης με 

τίτλους, τον τρόπο και τους όρους εγγραφής τίτλων, τον καθορισμό 

και τον διακανονισμό των εμπορικών συναλλαγών και των μη 

εμπορικών μεταβιβάσεων με τίτλους, καθώς και τους περιορισμούς 

των δικαιωμάτων κυριότητας τίτλων, τον τρόπο και τους όρους 

λειτουργίας της αγοράς κινητών αξιών και τους εξουσιοδοτημένους 

συμμετέχοντες στην αγορά, υποχρεώσεις για γνωστοποίηση από 

ανώνυμες εταιρείες με ειδικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, μέλη 

διοικητικών οργάνων, διευθυντές και μεμονωμένους μετόχους,  

απαγορευμένες ενέργειες σε σχέση με συναλλαγές τίτλων, το 

καθεστώς και τις εξουσίες της Επιτροπής, τον τρόπο και τους όρους 

λειτουργίας του εξουσιοδοτημένους συμμετέχοντες στην αγορά σε 

πτώχευση και εκκαθάριση και άλλα σημαντικά θέματα για τίτλους. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 95/2005, 

25/2007, 7/2008, 57/2010 

http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regu

lativa/Zakoni%20ENG/Final%20Law%20on%20Securitie

s.pdf 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=301 

Αγγλική 

 

 

Τοπική 

7 

Νόμος για τη 

φορολόγηση των 

κερδών 

Ρυθμίζει τη μέθοδο φορολόγησης των κερδών, τον συντελεστή 

φορολόγησης των κερδών, τον φόρο εισοδήματος, τη φορολογική 

βάση για τον υπολογισμό του φόρου επί των κερδών, τις προθεσμίες 

πληρωμής του φόρου κέρδους καθώς και άλλα θέματα που είναι 

σημαντικές για τον προσδιορισμό και την καταβολή του φόρου επί 

των κερδών. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 112/2014 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=7073 

 

Τοπική 

8 
Τελωνειακή 

νομοθεσία 
Νόμοι που ρυθμίζουν την λειτουργία των τελωνείων  

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 46/2004, 

39/2005 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=438 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=203 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=365 

Τοπική 

http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/WebBuilder_Law_Foreign_Exchange_Operations_OGofRM_23_16.pdf
http://www.nbrm.mk/WBStorage/Files/WebBuilder_Law_Foreign_Exchange_Operations_OGofRM_23_16.pdf
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=647
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/Final%20Law%20on%20Securities.pdf
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/Final%20Law%20on%20Securities.pdf
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/Final%20Law%20on%20Securities.pdf
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=301
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=7073
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=438
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=203
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=365
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http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=7201 

9 
Νόμος για τον 

ΦΠΑ 

Ο νόμος αυτός εισάγει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και 

ρυθμίζει τον υπολογισμό και την πληρωμή του.  Ο ΦΠΑ ως γενικός 

φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται και καταβάλλεται σε όλα τα στάδια 

παραγωγής και εμπορίου, καθώς και σε ολόκληρο τον τομέα των 

υπηρεσιών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα 

νόμο. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 189/16 

http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0986/Zakon

_za_DDV__Sl_vesnik_na_RM_br_189_od_14.10.2016.p

df 

Τοπική 

10 Εμπορικός νόμος 

Ρυθμίζει τους όρους και τον τρόπο εκτέλεσης του εμπορίου στην 

εσωτερική και εξωτερική αγορά, τα μέτρα περιορισμού των 

εμπορικών επιδόσεων και τα μέτρα προστασίας. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 16/2004 
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=654 Τοπική 

11 

Νόμος για την 

ίδρυση 

μετοχικών 

επιχειρήσεων 

Ο Νόμος περί Εξαγοράς Μετοχικών Εταιρειών ρυθμίζει τον τρόπο και 

τους όρους αγοράς τίτλων από μια ανώνυμη εταιρεία - εκδότη 

κινητών αξιών, από νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει ή 

προτίθεται να αποκτήσει συμμετοχή που παρέχει πάνω από το 25% 

του δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τους τίτλους της εν 

λόγω εταιρείας. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 69/2013 
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=6594 Τοπική 

12 

Νόμος για τη 

διαδικασία 

πληρωμών 

Ρυθμίζει τις πράξεις πληρωμής στη χώρα, τις σχέσεις μεταξύ των 

φορέων πληρωμών και των συμμετεχόντων στις πράξεις πληρωμών, 

τις σχέσεις μεταξύ των φορέων πληρωμών και της Κεντρικής 

Τράπεζας στο τμήμα πληρωμών, τα συστήματα πληρωμών, τα 

χρήματα και την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ. 113/07, 

22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 

35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 

170/13, 153/15,  199/15 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=492 Τοπική 

13 
Τραπεζικός 

νόμος 

Ρυθμίζει τη σύσταση, τη λειτουργία, την εποπτεία και τον τερματισμό 

των εργασιών τραπεζών και υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών, 

καθώς και την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων τραπεζών 

από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την άμεση εκτέλεση 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων από τράπεζες Κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως Αριθ.67/2007 

http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regu

lativa/Zakoni%20ENG/bankin_law_no67_2007.pdf 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/E38C3BB1172C4841

B9E274D04BC00697.pdf 

Αγγλική 

Τοπική 

 

http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=7201
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0986/Zakon_za_DDV__Sl_vesnik_na_RM_br_189_od_14.10.2016.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0986/Zakon_za_DDV__Sl_vesnik_na_RM_br_189_od_14.10.2016.pdf
http://www.ujp.gov.mk/files/attachment/0000/0986/Zakon_za_DDV__Sl_vesnik_na_RM_br_189_od_14.10.2016.pdf
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=654
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=6594
http://www.pravo.org.mk/documentDetail.php?id=492
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/bankin_law_no67_2007.pdf
http://www.mse.mk/Repository/UserFiles/File/Misev/Regulativa/Zakoni%20ENG/bankin_law_no67_2007.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/E38C3BB1172C4841B9E274D04BC00697.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/E38C3BB1172C4841B9E274D04BC00697.pdf

