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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
 

Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής του φράγματος «Konsko» 
Η βασική λειτουργία του φράγματος "Konsko" ως μέρος του υδροηλεκτρικού συστήματος "Gevgelija 
Pole", για την κατασκευή του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί το 80% των κατασκευαστικών εργασιών,   
θα επιτρέψει την άρδευση επιπλέον 4.000 εκταρίων γης. Εκτός από την άρδευση, η δεξαμενή θα 
χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για την ανάπτυξη του τουρισμού, της 
αλιείας, του αθλητισμού και της αναψυχής. Σύμφωνα με κυβερνητικές δηλώσεις, πρόκειται για ένα 
από τα μεγαλύτερα κεφαλαιουχικά έργα του Υπουργείου Γεωργίας, Δασοπονίας και Υδατικής 
Οικονομίας και το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην περιοχή της Γευγελής τα τελευταία 50 χρόνια. 
Το έργο δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής γεωργίας, την 
αύξηση της παραγωγής τροφίμων και την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.  

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate 
 

-Ετήσια αύξηση 12,4% στα διαμερίσματα 
Οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν κατά 12,4% ετησίως 
και τριμηνιαία κατά 2,9%, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Το πρώτο τρίμηνο του 
περασμένου έτους, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,2%, το δεύτερο κατά 4,1%, το τρίτο 
κατά 5,8% και το τέταρτο κατά 11,2%. Η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της ΔΒΜ για τον Μάρτιο 
του τρέχοντος έτους δείχνει ότι τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες κατέγραψαν μηνιαία 
αύξηση 1,5%, με ετήσια αύξηση 15,8%. 

-Αξία κατασκευαστικών εργασιών στο εξωτερικό (Ιανουάριος-Μάρτιος 2022)  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, η συνολική αξία των συμβατικών κατασκευαστικών εργασιών στο 
εξωτερικό ήταν περίπου 2,1 εκ. ευρώ, δηλαδή 15,1% λιγότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχουν ολοκληρώσει κατασκευαστικές 
εργασίες στο εξωτερικό συνολικού ύψους 488 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

-Εκδοθείσες οικοδομικές άδειες (Μάρτιος 2022)  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τον Μάρτιο 
του 2022 εκδόθηκαν συνολικά 373 οικοδομικές άδειες, ήτοι 10,4% περισσότερες σε σχέση με τον 
ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η αναμενόμενη 
συνολική αξία των κατασκευών ανέρχεται περίπου σε 75 εκ. ευρώ, κατά 12,1% μειωμένη σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Από το σύνολο των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί, οι 
182 (48,8%) αφορούν οικοδομές, οι 69 (18,5%) έργα πολιτικού μηχανικού και οι 122 (32,7%) είναι 
για ανακατασκευές/ανακαινίσεις. Από το σύνολο των 373 αδειών, οι 195 (52,3%) αφορούν ιδιώτες 
επενδυτές και οι 178 (47,7%) επιχειρηματικές οντότητες. Κατά την περίοδο αναφοράς, 
προγραμματίζεται η ανέγερση 501 κατοικιών, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 45.333 m2.  

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  
 

-Έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας ΔΒΜ για τον «Πράσινο Δανεισμό» 
Σχεδόν το 90% όλων των τραπεζών και των ταμιευτηρίων στη χώρα πιστεύουν ότι η κλιματική 
αλλαγή είναι μια σημαντική πηγή κινδύνου για την οικονομική σταθερότητα. Αυτό δείχνει η τελευταία 
Έρευνα Κινδύνων για την Κλιματική Αλλαγή της Κεντρικής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 
αρχές του 2022. Σύμφωνα με την Τράπεζα, αν και οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες 
αναγνωρίζουν τη σημασία των κλιματικών κινδύνων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, εξακολουθεί 
να υπάρχει μικρός αριθμός τραπεζών και ταμιευτηρίων που περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή 
στα αναπτυξιακά τους σχέδια. Επίσης, μόνο το 40% των τραπεζών και των ταμιευτηρίων έχουν 
εισαγάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, το 80% των  
ερωτηθέντων είπαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο εισαγωγής τέτοιων προϊόντων. Σημειώνεται ότι, τα 
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πράσινα δάνεια που χορηγήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα το 2021 αυξήθηκαν κατά 2,7% σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. 

-Μνημόνιο συνεργασίας με τη φορολογική διοίκηση της Κροατίας 
Οι επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημοσίων Εσόδων της Βόρειας Μακεδονίας (UJP) και της 
Φορολογικής Διοίκησης της Κροατίας, Sanja Lukarevska και Božidar Kutleša, υπέγραψαν μνημόνιο 
συνεργασίαςμε σκοπό τη συνεργασία τη βελτίωση της λειτουργίας των δύο φορολογικών 
διοικήσεων, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας. 
 

-Έγκριση πιστωτικής γραμμής της EBRD για τη “Stopanska Banka” προς στήριξη ΜμΕ 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ενέκρινε πιστωτική γραμμή για τη 
“Stopanska Banka” σχετικά με την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη Βόρεια 
Μακεδονία. Το ύψος της πιστωτικής γραμμής ανέρχεται στα τέσσερα εκατ. ευρώ . Η εν λόγω 
πιστωτική γραμμή είναι μέρος του νέου προγράμματος της EBRD, που αποσκοπεί στην ενίσχυση 
των ΜμΕ και στην ανάκαμψή τους από την επιβράδυνση της ανάπτυξης στον καιρό της πανδημίας. 
Οι ΜμΕ θα επωφεληθούν και από τη στήριξη μέσω επιδότησης αξίας 15% επί του ύψους της 
πίστωσης. Οι επιδοτήσεις χρηματοδοτούνται από το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία και τις ΗΠΑ, ενώ 
και άλλοι χορηγοί αναμένεται να συμμετέχουν στη στήριξη.  

1.4 Τομέας Μεταφορών & Υποδομών  
 

Συνεργασία ΣΒΜ-Σερβίας για την κατασκευή του Διαδρόμου 10 
Οι Πρωθυπουργοί της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, Dimitar Kovacevski και Ana Brnabic, 
ανακοίνωσαν στο πλαίσιο της περιφερειακής Συνόδου Κορυφής «Μακεδονία (sic) 2025» στα Σκόπια 
τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου κατά μήκος του Διαδρόμου 10. Σύμφωνα με τον 
κ. Kovachevski, πρέπει να γίνουν επενδύσεις στη σιδηροδρομική υποδομή του Διαδρόμου 10, ώστε 
να αυξηθούν οι ικανότητες και οι ταχύτητες μεταφοράς, ενώ, όπως ανέφερε η κ. Brnabic από την 
πλευρά της, μία από τις επόμενες προτεραιότητες της σερβικής κυβέρνησης είναι ο σιδηρόδρομος 
υψηλής ταχύτητας από το Βελιγράδι μέχρι τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή ο πλήρης 
εκσυγχρονισμός του. Η Πρωθυπουργός της Σερβίας, Ana Brnabic, επισήμανε ότι η διασύνδεση των 
υποδομών και η κατασκευή δρόμων και σιδηροδρόμων για την καλύτερη σύνδεση της περιοχής 
αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της περιφερειακής συνεργασίας.  

1.5 Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας 
 

-Το FITD παρέχει 6 εκατ. ευρώ σε ΜΜΕπιχειρήσεις  
Το Ταμείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FITD) δημοσίευσε την πρώτη δημόσια 
πρόσκληση που παρέχει κονδύλι 6 εκατ. ευρώ για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) για τεχνολογική και επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη. Από το FITD αναφέρουν ότι στόχος 
αυτής της δημόσιας πρόσκλησης είναι η παροχή υποστήριξης σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν  τις 
συνέπειες από την κρίση του COVID-19 και την τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία. Τα κεφάλαια θα 
κατευθυνθούν σε εταιρείες που θα δημιουργήσουν και θα εισαγάγουν νέες καινοτόμες ψηφιακές και 
πράσινες τεχνολογίες ή θα εισάγουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες εργασίας. Οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κεφάλαια έως 2,5 εκατ. δηνάρια,  οι μικρές 
έως 5 εκατ. και οι μεσαίες έως 7,5 εκατ., αλλά όχι περισσότερο από το 70% της αξίας του έργου ή 
της επένδυσης. Με αυτές τις δραστηριότητες, το FITD είχε μέχρι στιγμής χορηγήσει πάνω από 100 
εκατ. ευρώ για περισσότερα από 800 έργα διαφορετικών εταιρειών. 

1.6 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων 
 

-68,5 εκατ. δηνάρια για τη στήριξη της πτηνοτροφίας 
Μέσω του Ταμείου Παρέμβασης οι αγρότες λαμβάνουν 4.000 δηνάρια/ στρέμμα, επιπλέον ενίσχυση 
για την προμήθεια λιπασμάτων τεχνητού καλαμποκιού και σιταριού, καθώς και 2.500 δηνάρια/ 
στρέμμα για σόγια και κριθάρι. Στόχος είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής στρατηγικών 
καλλιεργειών και μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές.  

-Αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων  (α΄ τρίμηνο 2022).  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, οι 
αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε περίπου 13, 9 εκ. 
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ευρώ και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους αυξήθηκαν κατά 3,4%. Η 
αξία των αγορασθέντων αγροτικών προϊόντων από μεμονωμένους παραγωγούς μειώθηκε κατά 
1,8%, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 18,8%. Αύξηση παρατηρήθηκε σε όλα τα προϊόντα, εκτός 
από τις βιομηχανικές καλλιέργειες, τα φρούτα και την κατηγορία «άλλα αγροτικά προϊόντα». 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας  
 

-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία (Απρίλιος 2022) 
Η κατάσταση στον τρέχοντα όγκο παραγγελιών παραγωγής υπήρξε πιο ευνοϊκή σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο του 2022. Οι προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής των επόμενων τριών μηνών, είναι 
λιγότερο ευνοϊκές, ενώ τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν. Η εκτίμηση της οικονομικής 
κατάστασης είναι λιγότερο ικανοποιητική σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς και σε 
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021. Ο αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να αυξηθεί.  
 

-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (Μάρτιος 2022) 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών στις κύριες βιομηχανικές κατηγορίες κατά τον ίδιο μήνα, σε σύγκριση 
με τον Μάρτιο του 2021, ήταν υψηλότερος στα «Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας» κατά 39,5%, 
«Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 3,8%, «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 21,4% και «Μη διαρκή 
Καταναλωτικά αγαθά» κατά 12,0%. Ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον 
Μάρτιο 2022, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022, ήταν 112,3, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-
Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, ο συνολικός δείκτης κύκλου 
εργασιών στη βιομηχανία ήταν 116,8. 

1.8 Τομέας Τουρισμού 
 

-Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΒΜ-Κοσσόβου για τον τουρισμό 
Ο Διευθυντής του Οργανισμού Προώθησης και Υποστήριξης Τουρισμού της ΔΒΜ και ο Πρόεδρος 
της Ένωσης για τον Τουρισμό του Κοσσόβου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη 
και την προώθηση του τουρισμού μέσω κοινών δραστηριοτήτων και τουριστικών προσφορών. 
Σκοπός του Μνημονίου, όπως αναφέρεται, είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Βόρειας 
Μακεδονίας και του Κοσσόβου προκειμένου να αναπτυχθεί από κοινού ο τουριστικός τομέας και οι 
νέες επενδύσεις στον τουρισμό. Οι δύο πλευρές τάσσονται υπέρ του συντονισμού και της 
συνεργασίας σε αμοιβαίες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση και την ενθάρρυνση 
τουριστικών ομάδων να επισκεφθούν τις δύο χώρες. 

-Τουρισμός, (Μάρτιος 2022) 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας  της Βόρειας Μακεδονίας, ο αριθμός 
των τουριστών τον Μάρτιο του 2022 ήταν 39.786, εκ των οποίων το 43,1% ήταν εγχώριοι και το 
56,9% ήταν ξένοι τουρίστες. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων τον Μάρτιο του 2022 ήταν 87.074, εκ 
των οποίων το 44,1% ήταν από εγχώριους τουρίστες και το 55,9% από ξένους τουρίστες. Την 
περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός των 
τουριστών αυξήθηκε κατά 45,9%: Οι εγχώριοι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 21,0%, και οι ξένοι 
τουρίστες αυξήθηκαν κατά 79,5%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 41,6%. 

1.9 Τομέας Εμπορίου 
 

-Η Κυβέρνηση αίρει την απαγόρευση των εξαγωγών ηλιέλαιου 
Η Κυβέρνηση της ΔΒΜ αποφάσισε στις 10.5.2022 να άρει την απαγόρευση που επέβαλε στις 
εξαγωγές ηλιέλαιων. Η απόφαση ελήφθη με βάση την τρέχουσα εγχώρια παραγωγή ηλιέλαιου που 
ανταποκρίνεται στις εγχώριες ανάγκες, καθώς υπάρχουν ποσότητες και δεν υπάρχει ανάγκη 
αποθήκευσης. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι εξαγωγές ηλιέλαιου από τη Βόρεια Μακεδονία στην 
Αλβανία. Σημειώνεται ότι, λόγω της έλλειψης μαγειρικού λαδιού στην Αλβανία, το οποίο κοστίζει 3,1 
ευρώ, πολλοί Αλβανοί πολίτες από τις παραμεθόριες περιοχές με τη Βόρεια Μακεδονία αγοράζουν 
λάδι κυρίως από Debar, Struga, Ohrid και Resen. 

-Εξωτερικό εμπόριο (Ιανουάριος - Μάρτιος 2022) 
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η συνολική αξία των 
εξαγόμενων αγαθών από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
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2022 ανήλθε σε 1,939 δισ.  ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, ενώ η αξία των εισαγόμενων αγαθών για την ίδια περίοδο ήταν 2,833 δισ. ευρώ, ή 29,3% 
αυξημένα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το εμπορικό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου-, 
σημείωσε αύξηση 16,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Από το εξωτερικό 
εμπόριο ανά κατηγορία προϊόντων προκύπτει ότι, στις εξαγωγές τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: 
καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων ως δραστική ουσία, σετ καλωδίων 
ανάφλεξης που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, και σιδηρονικέλιο. Στις 
εισαγωγές, τα σημαντικότερα προϊόντα είναι: ηλεκτρική ενέργεια, πετρελαιοειδή και διάφορα λάδια, 
μέταλλα της ομάδας της πλατίνας και κράματά τους, πλατίνα, ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, 
πολύτιμων μετάλλων και αμαλγάματα πολύτιμων μετάλλων. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, 
σύμφωνα με τον συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της 
Δημοκρατίας Βόρεια Μακεδονία ήταν κατά σειρά η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελλάδα, η 
Βουλγαρία και η Σερβία. Ειδικά, το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας ανήλθε κατά το 
πρώτο τρίμηνο του 2022 σε  362,8 εκ. ευρώ σημειώνοντας πολύ μεγάλη αύξηση 231,2% σε σχέση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2021 (170,2 εκ. ευρώ). Οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Βόρεια Μακεδονία 
ανήλθαν σε 296,98 εκ. ευρώ (αύξηση 225,6% σε σχέση με το 2021) και οι εισαγωγές σε 65,8 εκ. 
ευρώ (αύξηση 70,7%).   

-3.920 εταιρείες έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2022  
Στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας Business.Network.mk αποκαλύπτουν ότι 3.920 εταιρείες στη 
Βόρεια Μακεδονία έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο του 2022, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ του αριθμού των 
εταιρειών που έκλεισαν όλο το 2021, 6.995. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Business.Network.mk, 
σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των εταιρειών προέρχεται από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (1.264 
εταιρείες). Ακολουθούν οι εταιρείες του κλάδου της βιομηχανίας (467), οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας 
(442), οι κατασκευαστικές εταιρείες (315), οι μεταφορές και οι αποθήκες (287) κ.λπ. Ανά περιφέρεια, 
το 39,5% των εταιρειών που έκλεισαν βρίσκονται στα Σκόπια και ακολουθούν το Τέτοβο, το 
Μοναστήρι, το Κουμάνοβο και το Γκόστιβαρ. 
 
-Αύξηση στις τιμές καυσίμων και βασικών ειδών διατροφής 
Στις 31.5.2022 έληξε η ισχύς των μέτρων που είχε αποφασίσει τον περασμένο Μάρτιο η Κυβέρνηση 
για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων και των βασικών ειδών διατροφής (εκμηδένιση του 
ΦΠΑ για βασικά αγαθά διατροφής, όπως ψωμί, ζάχαρη, αλεύρι, ηλιέλαιο, γάλα μακράς διαρκείας, 
κρέας, ρύζι και αυγά και τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα). 
Τούτο σημαίνει επιστροφή του συντελεστή ΦΠΑ 5% για τα βασικά είδη διατροφής (από 0% που 
ισχύει από τον Μάρτιο), ενώ για τα καύσιμα θα επανέλθει συντελεστής ΦΠΑ 18% (από 10% που 
είχε αποφασιστεί τον Μάρτιο), όπως και ο προηγούμενος ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα 
καύσιμα. 

1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους 
No.37/2022 από 16 Μαΐου 2022, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - 
Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:  
https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20No%2037_2022%20mk.pdf  
  

-Μνημόνιο Συνεργασίας AMCHAM ΔΒΜ και AMCHAM Βουλγαρίας 
Το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Βόρεια Μακεδονία και το  Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο στη Βουλγαρία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας που προβλέπει στοχευμένες 
δραστηριότητες προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών, την προώθηση του εμπορίου και της επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. 

-Ενδιαφέρον της καναδικής Magna Mechatronics για επενδύσεις στη ΔΒΜ 
Η Magna Mechatronics, που δραστηριοποιείται στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, σκοπεύει να 
ανοίξει εργοστάσιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και διερευνά την εγκατάστασή της στη Βόρεια 
Μακεδονία. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από 340 παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 28 
διαφορετικές χώρες, με περισσότερους από 158.000 υπαλλήλους. 
 

-Η Alkaloid ανοίγει νέες εγκαταστάσεις για την παραγωγή διαλυμάτων αιμοκάθαρσης 

https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20No%2037_2022%20mk.pdf
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Νέα μονάδα παραγωγής διαλυμάτων για αιμοκάθαρση έθεσε σε λειτουργία η φαρμακευτική εταιρεία 
Alkaloid. Η μονάδα καλύπτει επιφάνεια 2.600 τ.μ. μέτρων και πληροί όλες τις διεθνείς 
προδιαγραφές, κόστισε δε στην εταιρεία περίπου 1,8 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Διευθυντής και 
ιδιοκτήτης της Alkaloid κ. Zivko Mukaetov είπε ότι τα διαλύματα αιμοκάθαρσης παράγονται στην 
εταιρεία από το 1990 και ότι η νέα επένδυση παρέχει σύγχρονη τεχνολογία που βελτιώνει σημαντικά 
τη διαδικασία παραγωγής τους. Πρόσθεσε επίσης ότι η Alkaloid εξάγει το 65% της συνολικής 
παραγωγής της σε ξένες αγορές σε περισσότερες από 40 χώρες. 
 

-Δείκτης φτώχειας στη Βόρεια Μακεδονία Laaken (2020 – τελικά στοιχεία) 
Η Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της Βόρειας Μακεδονίας, βάσει της Έρευνας Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με  τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στη Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας το 2020 ανήλθε σε 21,8%. Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας σε νοικοκυριά δύο 
ενηλίκων με δύο εξαρτώμενα παιδιά το 2020 ήταν 20,7% ενώ για τους απασχολούμενους ήταν 
7,9%. Τέλος, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας για τους συνταξιούχους ανήλθε σε 7,0%. Σημειώνεται 
ότι ο συντελεστής Gini (μέτρο ανισότητας κατανομής εισοδήματος) άγγιξε το 31,4%. 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Έκθεση Παγκόσμια Τράπεζας για την οικονομία της ΔΒΜ 
 Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2022, με το πραγματικό ΑΕΠ να 
φθάνει στο προ πανδημίας επίπεδο μέχρι τα μέσα του έτους, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα στην 
εξαμηνιαία έκθεσή της για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές στα Δυτικά 
Βαλκάνια. Το βασικό σενάριο σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, βασίζεται στην υπόθεση ότι η 
οξεία φάση της κρίσης υποχωρεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Οι τομείς της ενέργειας, της 
γεωργίας και της παραγωγής αυτοκινήτων θα επηρεαστούν περισσότερο από τους άλλους. Ωστόσο, 
ο πόλεμος της Ουκρανίας, εάν παραταθεί, θα μειώσει περαιτέρω την εξωτερική ζήτηση, θα αυξήσει 
τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων και της ενέργειας, και θα είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις 
στις επενδύσεις, αναφέρει ο διεθνής οργανισμός, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα 
υπήρχε ακόμη χαμηλότερη ανάπτυξη και δημοσιονομική έσοδα, καθώς και αυξανόμενα αιτήματα για 
δημοσιονομική στήριξη και αύξηση του κόστους χρηματοδότησης . Το δημοσιονομικό έλλειμμα 
αναμένεται να παραμείνει υψηλό το 2022, λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης προς τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά για την άμβλυνση των επιπτώσεων των ενεργειακών και των κρίσεων που 
σχετίζονται με τον πόλεμο. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές, αλλά οι κίνδυνοι 
κλίνουν σε μεγάλο βαθμό προς τα κάτω λόγω των διαταραχών που σχετίζονται με τις παρενέργειες 
της πανδημίας, τον πόλεμος στην Ουκρανία, τις δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 
εξελισσόμενης ενεργειακής κρίσης. Μεσοπρόθεσμα, η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει ότι η χώρα 
θα πρέπει να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και να στρέψει το ενδιαφέρον της 
στην επίλυση διαρθρωτικών προκλήσεων, όπως το μειούμενο ανθρώπινο κεφάλαιο, τα αδύναμα 
ρυθμιστικά πλαίσια και το δικαστικό σύστημα. 

-Χρέος κράτους στον ιδιωτικό τομέα 
Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του 
κράτους προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στο εξωτερικό, σε ενώσεις πολιτών και άλλους μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο αριθμός των εκκρεμών υποχρεώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα-
επιχειρηματίες ανέρχεται στα  197 εκατ. ευρώ. Το συνολικό εσωτερικό χρέος στο τέλος του πρώτου 
τριμήνου του έτους ανήλθε σε 392 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ήταν παρόμοιο για το τελευταίο τρίμηνο 
του περασμένου έτους – 393 εκατ. ευρώ. Ενδεικτική είναι η σημαντική αύξηση του χρέους προς τον 
ιδιωτικό τομέα, κατά 43 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Αντίθετα, στο πρώτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους παρατηρείται μείωση του χρέους προς το δημόσιο τομέα κατά 47 εκατ. 
ευρώ. 

-Δείκτης τιμών των υπηρεσιών εστίασης  
Ο δείκτης τιμών των υπηρεσιών εστίασης τον Απρίλιο του 2022, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 
2022, αυξήθηκε κατά 2,5%. Αύξηση καταγράφηκε στις ομάδες Τρόφιμα κατά 3,2%, Αλκοολούχα 
ποτά κατά 1,4% και Μη αλκοολούχα ποτά κατά 4,6%, σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία. Ο δείκτης τιμών των υπηρεσιών εστίασης τον Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 
πέρυσι, αυξήθηκε κατά 9,8%. Ο σωρευτικός δείκτης τιμών των υπηρεσιών εστίασης για την περίοδο 
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Ιανουάριος –Απρίλιος 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξήθηκε κατά 6,3%, 
ενώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 αυξήθηκε κατά 4,5%. 

-Αύξηση του κόστους ζωής στη ΔΒΜ 10,5% 
Το κόστος ζωής τον Απρίλιο του 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του περασμέ νου έτους, 
αυξήθηκε κατά 10,5%, σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία. Σε μόλις ένα μήνα, τον 
Απρίλιο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον Μάρτιο - ο πληθωρισμός είναι 2,2%. Το κόστος 
των τροφίμων τον Απρίλιο, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, αυξήθηκε έως και 14,8%, με τη 
μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις τιμές της κατηγορίας "λίπη και έλαια" μέχρι και 31,9%. Η 
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 9,5%, το φυσικό αέριο 46,5% και τα υγρά καύσιμα κατά 
53,3%. Σε ένα χρόνο, η τιμή των επίπλων αυξήθηκε κατά 3,5%, καθώς επίσης και των οικιακών 
συσκευών κατά 5,6%. 
 

-Finance Think: έρευνα για την γκρίζα οικονομία 13 Μαΐου 2022  
Πάνω από 2,5 δισ. ευρώ ετησίως ρέουν μέσω άτυπων καναλιών – χρήματα που καταλήγουν σε 
ιδιωτικές τσέπες αντί για ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας και 
Πολιτικής Finance Think σημειώνει ότι  η δυσπιστία στο σύστημα, η υψηλή διαφθορά και οι 
αναποτελεσματικοί θεσμοί είναι οι κύριοι λόγοι που οι πολίτες προσπαθούν να κερδίσουν χρήματα 
με μη νόμιμους τρόπους. Ωστόσο, η τάση είναι πτωτική. Η γκρίζα οικονομία από το 2006 έως το 
2020 έχει μειωθεί από 31,6% σε 23,2%. Η μεγαλύτερη πτώση οφείλεται στην καθιέρωση του ενιαίου 
φόρου, και την αύξηση του κατώτατου μισθού.  
 

-Αναθεώρηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2022  
Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ενέκρινε τον συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό για το 2022, με στόχο την εξασφάλιση του απαιτούμενου δημοσιονομικού χώρου 
για την εφαρμογή νέων μέτρων στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για το 2022 αφορούν, από την πλευρά των δαπανών, στον 
περιορισμό των μη παραγωγικών δαπανών του προϋπολογισμού και την υποστήριξη της 
οικονομίας με επενδύσεις σε έργα υποδομής, επανασχεδιασμό της δομής των δημόσιων 
οικονομικών αναφορικά με τη συμμετοχή στις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Ειδικότερα, προβλέπονται 
επιπλέον 76 εκατ. ευρώ (4,7 δισ. δηνάρια) για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων, 
επιπλέον 52 εκατ. ευρώ (3,2 δισ. δηνάρια για επιδοτήσεις) για τους αγρότες, αύξηση των συντάξεων 
και των μισθών των εκπαιδευτικών, καθώς και επιδοτήσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού.   
Με βάση τα προγραμματισμένα έσοδα και δαπάνες, το έλλειμμα έχει προγραμματιστεί στα 42,7 δισ. 
δηνάρια, δηλαδή στο 5,3% του ΑΕΠ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προγραμματίζονται στα 32,2 δισ. 
δηνάρια ή περίπου 6 δισ. δηνάρια χαμηλότερες από το αρχικό σχέδιο. Ωστόσο, το ποσό αυτό είναι 
κατά 8,8 δισ. ευρώ υψηλότερο από πέρυσι ή κατά 16,1 δισ. ευρώ, δηλαδή διπλάσιο, σε σχέση με το 
2020. Από πλευράς επενδύσεων στον τομέα των οδικών υποδομών, καταγράφονται: η επέκταση 
του αυτοκινητόδρομου Tetovo-Gostivar, η κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου Trebenishta - Struga - 
Kafasan, η κατασκευή του τμήματος Gostivar - Bukojcani, Rankovce - Kriva Palanka και Kriva 
Palanka μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και του δυτικού τμήματος του οδικού Διαδρόμου 
VIII που αφορά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Kicevo - Bukojcani και Kicevo - Ohrid. Το τμήμα 
Prilep - Bitola σχεδιάζεται στον Διάδρομο X. Περαιτέρω σχεδιάζονται η κατασκευή του δρόμου 
Tetovo-Prizren (η Δημόσια Επιχείρηση για τους Κρατικούς Δρόμους/ PESR πρόκειται να εκπονήσει 
σχετική μελέτη σκοπιμότητας) και τμήματος του αυτοκινητόδρομου Skopje – Blace. Στον τομέα της 
σιδηροδρομικής υποδομής, σχεδιάζεται η χρηματοδότηση των τριών φάσεων κατασκευής και 
αποκατάστασης του ανατολικού τμήματος του σιδηροδρόμου κατά μήκος του Διαδρόμου VIII, καθώς 
και της σιδηροδρομικής γραμμής Kitchevo - σύνορα με την Αλβανία. Προβλέπεται επίσης η 
κατασκευή σιδηροδρομικής συνοριακής διέλευσης με εγκαταστάσεις στο «Tabanovce», μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας , με δάνεια από το 
Επενδυτικό Πλαίσιο των Δυτικών Βαλκανίων. Στον τομέα της αεριοποίησης, σημειώνονται: η 
κατασκευή κεντρικών αγωγών φυσικού αερίου τμήματος Skopje-Tetovo, Gostivar-Kitchevo και 
τμήματος Sveti Nikole-Veles, η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου διασύνδεσης μεταξύ της 
Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας του Κοσσόβου, η κατασκευή αγωγού 
φυσικού αερίου διασύνδεσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Δημοκρατίας 
της Σερβίας, καθώς και διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδας. Πολλά κεφαλαιουχικά έργα σχεδιάζονται επίσης για 
την προστασία του περιβάλλοντος (κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στα Σκόπια και 
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σταθμών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στις περιοχές Polog, Vardar, Pelagonia και Σκοπίων 
και στη νοτιοδυτική και νοτιοανατολική περιοχή), της υγείας και της παιδείας (κατασκευή και 
ανακατασκευή σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανακατασκευή κοιτώνων 
κ.λπ). 

 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

-Διασυνοριακή συνεργασία με την Ελλάδα  
Στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας εγκρίθηκαν 22 έργα συνολικής αξίας 7,6 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά 
αφορούν σε τρεις τομείς προτεραιότητας: ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, πρόληψη και 
προστασία από φυσικές καταστροφές και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 
Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοίνωσε ότι ως συντονιστής του διασυνοριακού 
προγράμματος συνεργασίας IPA καλύπτει το απαιτούμενο από την ΕΕ 15% της δαπάνης. Στην 
ανακοίνωση τονίζεται ως αξιοσημείωτο στοιχείο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας με 
την Ελλάδα η πλήρης ψηφιοποίηση της διαδικασίας μεταξύ του Υπουργείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των χρηστών των κονδυλίων. 

-Μνημόνιο Συνεργασίας WAREG για τη Διατήρηση του Νερού 
Οι Ρυθμιστικές Επιτροπές Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, του Κοσσόβου και του 
Μαυροβουνίου και η Ένωση Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών Υδάτων (WAREG) υπέγραψαν στα Τίρανα 
Μνημόνιο για συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών ύδατος. Οι υπογράφοντες είναι πλέον 
υποχρεωμένοι να συνεργαστούν για την προσαρμογή των εθνικών τους κανονισμών για το νερό σε 
αυτούς που ισχύουν στην ΕΕ. Το Μνημόνιο είναι αποτέλεσμα τρεχόντων και υλοποιημένων 
προγραμμάτων διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της WAREG για την ενίσχυση των θεσμικών 
ικανοτήτων για τη διαχείριση των υδάτων. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής της ΔΒΜ κ. 
Marko Bislimovski, σε ετήσιο επίπεδο, περίπου το 60% του νερού ως φυσικού πόρου στη χώρα 
χάνεται λόγω κακών ή ελλιπών πολιτικών για σωστή διαχείριση των υδάτινων επιφανειών. 

 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

-Επίσκεψη εργασίας Υπουργού Γεωργίας ΔΒΜ στην Ιταλία  
Ο Υπουργός Γεωργίας, κ. Ljupco Nikolovski, πραγματοποίησε στις 27-28 τ.μ. επίσκεψη εργασίας 
στην Ιταλία, προκειμένου συζητήσει νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη της συνεργασίας, δυνατότητες 
ανταλλαγής εμπειριών στον τομέα της γεωργίας και του εμπορίου γεωργικών προϊόντων (ειδικότερα 
αναφορικά με τη χονδρική πώληση τροφίμων), καθώς και πρόσβασης σε χρηματοδοτικά μέσα, 
σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη 2021-2027. Κατά την 
επίσκεψη, κ. Nikolovski υπέγραψε με τον Υπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, κ. Stefano Patuanelli, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, 
της βιολογικής γεωργίας, της παραγωγής οίνου, της φυτοϋγειονομικής συνεργασίας, της ασφάλισης 
και της οικονομικής στήριξης στη γεωργία, στον τομέα της διαχείρισης των αρδευτικών πόρων, 
καθώς και των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων. Το 
Μνημόνιο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας, που θα καθορίσουν τα 
σχέδια δράσης για την υλοποίηση και ανάπτυξη των πεδίων συνεργασίας.  

-Ένταξη ΔΒΜ στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΔΝΤ για χώρες με «υγιείς οικονομίες» 
Η Βόρεια Μακεδονία απευθύνθηκε στο ΔΝΤ προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης που αφορά χώρες με «υγιείς οικονομίες» (Γραμμή Πρόληψης και Ρευστότητας/ 
Precautionary and Liquidity Line-PLL), αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Ειδικότερα, το αίτημα αφορά σε 
λήψη δανείου (σύμφωνα με δημοσιεύματα ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ) για την κάλυψη του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού, το οποίο διογκώνεται συνεχώς λόγω των αυξήσεων στις τιμές 
της ενέργειας και των συνεπειών από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το  επιτόκιο θα είναι περίπου 1% 
και είναι εξαιρετικά χαμηλότερο από αυτό που ισχύει επί του παρόντος για την έκδοση 
ευρωομολόγου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.  

-Στρατηγικός διάλογος ΔΒΜ- ΗΠΑ 
Στις 2 Ιουνίου τ.έ. θα ξεκινήσει στην Ουάσιγκτον η διαδικασία στρατηγικού διαλόγου ΔΒΜ-ΗΠΑ, με 
θεματικές προτεραιότητες: το κράτος δικαίου, τις πολιτικές σχέσεις, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς ως χωριστό πεδίο, τη συνεργασία στο πεδίο της άμυνας, την κυβερνοασφάλεια, την 
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οικονομική συνεργασία, τις επενδύσεις, τη δημιουργία οικονομίας της αγοράς, τη συνεργασία στο 
πεδίο της ενέργειας. Στη διμερή ατζέντα περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα 
πεδία του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της μετακίνησης των πολιτών. 

 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Στοιχεία για τη συλλογή αποβλήτων 
Η συλλογή των απορριμμάτων παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις εταιρείες  
στη ΔΒΜ. Το 2021, τα περισσότερα από τα κοινοτικά απόβλητα καταλήγει στις χωματερές σε όλη τη 
χώρα ως ανάμεικτα απόβλητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
522.914 τόνοι ή 82,7% των συλλεγόμενων απορριμμάτων είναι στην πραγματικότητα ανάμεικτα 
κοινοτικά απόβλητα που δεν έχει περάσει από τη διαδικασία επιλογής. Χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, 
οργανικά απορρίμματα, γυαλί και άλλα απόβλητα καταλήγουν στους κάδους από όπου συλλέγονται 
και μεταφέρονται στις χωματερές. Σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, η ευαισθητοποίηση για την 
επιλογή των απορριμμάτων, οδήγησαν σε σταδιακή, αλλά αργή αύξηση του ποσοστού των 
επιλεγμένων απορριμμάτων. Πέρυσι, σε σύγκριση με το 2020, το ποσοστό των μικτών κοινοτικών 
απορριμμάτων έχει μειωθεί κατά 0,7%.  

 

6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 

Δημόσια Εκδήλωση παρουσίασης ελληνικής κουζίνας (Σκόπια, 21.5.2022) 
Με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης και στο πλαίσιο σχετικών δραστηριοτήτων της 
εδώ αντιπροσωπείας ΕΕ, η Πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια διοργάνωσε στις 21.5.2022 
παρουσίαση ελληνικών διατροφικών προϊόντων και παραδοσιακών ελληνικών πιάτων. Στόχος ήταν 
αφενός η ανάδειξη της υψηλής διατροφικής αξίας της ελληνικής κουζίνας, με την προβολή 
παράλληλα ελληνικών προϊόντων (όπως ελαιόλαδο, ελιές, τυριά κλπ), αφετέρου της γνωριμίας και 
εξοικείωσης του εδώ καταναλωτικού κοινού με ιδιαίτερες ελληνικές γεύσεις . Το μήνυμα που 
πλαισίωσε την εν λόγω προωθητική δράση ήταν: “Greek Cuisine -The importance of the Ingredients 
- Turning Great Ingredients into Great Cuisine”. 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Στελέχωση Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων:  
 
- Αναστασία Ζωγράφου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α  ́– Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ 

- Ευτυχία Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

- Βασίλης Γκατζάρας, Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄ 

- Aneta Cvetkovska, Επιστ. Συνεργάτης 


