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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο επενδυτικός οδηγός που έχετε στα χέρια σας είναι το αποτέλεσμα της 

πρώτης δράσης του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη και προώθηση της 

επιχειρηματικότητας στο Μοναστήρι (BITOLA) της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

σε συνεργασία με το RESC (REGIONAL ENTERPRISE SUPPORT CENTRE - 

BITOLA) και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο 

της Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  HELLENIC AID.   

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της οικονομικής α-

νάπτυξης- μεγέθυνσης της περιοχής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου 

αναπτύσσονται σπονδυλωτά τρεις δράσεις, των οποίων το περιεχόμενο εί-

ναι: 

• Παροχή υποστήριξης στον τοπικό εταίρο, ώστε να είναι σε θέση 

ενημερώνει επιχειρηματίες και να βοηθά επενδυτικές  πρωτοβου-

λίες (δράση 1) 

• Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο και οι-

κονομική ανάλυσή τους σχετικά με το επίπεδο και τη δομή του ε-

πιχειρηματικού πνεύματος στη χώρα (δράση 2) 

• Εκπαίδευση και παροχή υποστήριξης σε ενδιαφερόμενους επιχει-

ρηματίες για δημιουργία επιχειρήσεων.(δράση 3) 

Στον οδηγό παρουσιάζονται με τρόπο απλό, σύντομο και κατανοητό βα-

σικές πληροφορίες για τη χώρα και για το οικονομικό της περιβάλλον, οι 

οποίες είναι απαραίτητες σε κάθε ξένο που ενδιαφέρεται να επενδύσει στη 

χώρα.  

Συντάκτης του οδηγού είναι ο Αν. Καθηγητής του ΑΠΘ Νίκος Βαρσακέ-

λης συνεπικουρούμενος από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ευαγγελία Ζήκου. 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό προέρχονται από βιβλιο-

γραφικές και διαδικτυακές πηγές, αλλά και από συνεντεύξεις με επιχειρη-

ματίες που αναπτύσσουν, ήδη, επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα. Η 

μέθοδος των συνεντεύξεων και η ενσωμάτωση των απόψεων των επιχει-

ρηματικών στο κείμενο επιλέχθηκε για την επίτευξη μιας ποιοτικής ανάλυ-

σης των δεδομένων και τη μέγιστη εγκυρότητα των παρεχόμενων πληρο-

φοριών. 

 



Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρή-

σεων στο Μοναστήρι για το χώρο που μας διέθεσε για απαραίτητες συνα-

ντήσεις και για το χρήσιμο υλικό που μας παραχώρησε, το οποίο περιλαμ-

βάνεται στο παράτημα αυτού του τεύχους. Ευχαριστώ, ιδιαίτερα τον πρόε-

δρό του συνδέσμου κ. Σπ. Γκίνη για το χρόνο που αφιέρωσε, τις χρήσιμές 

παρατηρήσεις του κατά τη σύνταξη του οδηγού και την γενικότερη υπο-

στήριξη του σε όλη τη διάρκεια επεξεργασίας της παρούσας έκδοσης. Ακό-

μη θα ήθελα να ευχαριστήσω τους έλληνες επιχειρηματίες στο Μοναστήρι 

που μας μετέφεραν, με μεγάλη προθυμία, την πολύτιμη εμπειρία και πρα-

κτική τους στην άσκηση των επιχειρηματικών τους  δραστηριοτήτων.  

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος   

Μωυσής Σιδηρόπουλος  

    Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ  

 





Σύνοψη 

1. Γενικά Στοιχεία 

• Ο συνολικός πληθυσμός της π.Γ.Δ.Μ είναι  2,022,547 κάτοικοι. 

• Η πόλη Μπίτολα (Μοναστήρι) είναι δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 

χώρας, μετά την πρωτεύουσα των Σκοπίων με πληθυσμό 86.176 

κατοίκους. 

• Το κατά κεφαλήν Εθνικό εισόδημα ανέρχεται στα $2.830. 

• Το νόμισμα της χώρας είναι το δηνάριο που είναι συνδεδεμένο με το 

ευρώ. 

• Το Heritage Organization χαρακτηρίζει την οικονομία της χώρας ως 

μερικώς ελεύθερη και την κατατάσσει στην 71η θέση. 

2. Νομικό Καθεστώς 

• Ο χρόνος για τη δημιουργία μιας επιχείρησης ανέρχεται σε 18 ημέ-

ρες. 

• Λειτουργεί αντιμονοπωλιακός νόμος. 

• Οι περισσότερες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών λειτουργούν ε-

λεύθερα. 

• Λειτουργεί νόμος προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευμα-

τικών δικαιωμάτων. 

• Υπάρχουν δασμοί που κυμαίνονται μεταξύ  0% και 60%. Πρόβλεψη 

για κατάργηση μέχρι το 2011. 

• Λειτουργούν δύο ελεύθερες οικονομικές ζώνες με αρκετά προνόμια 

για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκεί. 

3. Φορολογικό Πλαίσιο 

• Ο φορολογικός συντελεστής εταιρειών και φυσικών προσώπων είναι 

ενιαίος και ανέρχεται στο 12% με πρόβλεψη μείωσης στο 10% για 

το 2008. 

• Ο φόρος ιδιοκτησίας  κυμαίνεται από 0.1% έως 0.2%. 

• Ο παρακρατούμενος φόρος ανέρχεται στο 15%. 

• Ο γενικός ΦΠΑ ανέρχεται στο 18% ενώ υπάρχει και προνομιακό 

ποσοστό ΦΠΑ που ανέρχεται στο 5% (τρόφιμα, πόσιμο νερό, έντυ-

πα). 
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πΓΔΜ- Οδηγός για τον Ξένο Επενδυτή 
 

• Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα , προϊόντα καπνού, οινό-

πνευμα και οινοπνευματώδη ποτά, οχήματα. 

• Φορολογικά κίνητρα για τις ξένες επενδύσεις: 

4. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 

• Το τραπεζικό σύστημα μπορεί να στηρίξει τις επενδυτικές πρωτο-

βουλίες των επιχειρηματιών. (Ειδικά οι ελληνικές τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται στην χώρα). 

• Η αγορά συναλλάγματος είναι ελεύθερη. 

• Τα επιτόκια κυμαίνονται αυτήν την περίοδο μεταξύ 7% και 13%. 

• Λειτουργούν εταιρείες leasing. 

• 5. Παραγωγική Διάρθρωση 

• Ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει μεγάλο ποσοστό στην παραγωγή 

της χώρας. 

• Υπάρχουν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν σε παλαιά κρα-

τικά αγροκτήματα και αναμένουν την αξιοποίηση. 

• Η χώρα διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους για τη μεταλλουργί-

α, όπως ψευδάργυρο, χαλκό, χάλυβα κλπ. 

• Στον ενεργειακό τομέα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζε-

ται κυρίως στο λιγνίτη. 

• Η χώρα είμαι συνδεδεμένη με τον αγωγό φυσικού αερίου, αλλά μέ-

χρι σήμερα μικρό μέρος των παραγωγικών μονάδων χρησιμοποιούν 

αυτήν την ενέργεια. 

• Η κλωστοϋφαντουργία αποτελεί τον σημαντικότερο μεταποιητικό 

κλάδο της χώρας και ειδικά στην περιοχή των Μπιτόλων. 

• Πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στον κλωστοϋφα-

ντουργικό κλάδο. 

• Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι σχετικά ανεπτυγμένος: 

6. Υποδομές 

• Το οδικό δίκτυο δεν είναι πλήρως αναπτυγμένο. 

• Κατασκευάζονται ορισμένοι οδικοί άξονες. 

• Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι απηρχαιωμένο, εκτός από τη διεθνή 

σύνδεση της χώρας. 

• Δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση με την Ελλάδα. 

• Οι τηλεπικοινωνίες είναι σχετικά αναπτυγμένες:  
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πΓΔΜ- Οδηγός για τον Ξένο Επενδυτή 

7. Εργασιακές Σχέσεις 

• Οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται με ιδιωτικά επιχειρησιακά συμ-

βόλαια. 

• Υπάρχουν δύο μεγάλα εργατικά  συνδικάτα.  

• Υπάρχει υψηλή ανεργία.  

• Ο μέσος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 220 ευρώ. 

• Οι εισφορές των εργοδοτών ανέρχονται στο 33.5% του συνόλου 

της μισθοδοσίας του εργαζόμενου. 
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Γενικά Στοιχεία για την Χώρα 

1. Γενικά Στοιχεία για την Χώρα  

Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.M.) βρί-

σκεται στο κέντρο της Βαλκανικής χερσονήσου καταλαμβάνοντας έκταση 

25.333  τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα σύνορά της, είναι μήκους 850 χιλι-

ομέτρων  και είναι τα εξής: 

• 232 τ.χλμ. εκτείνονται σε μήκος με Σερβία και Μαυροβούνιο 

• 191 τ.χλμ. εκτείνονται σε μήκος με Αλβανία 

• 165 τ.χλμ. εκτείνονται σε μήκος με Βουλγαρία 

• 262 τ.χλμ. εκτείνονται σε μήκος με Ελλάδα. 

1.1. Δημογραφικά Στοιχεία 

Ο συνολικός πληθυσμός της Π.Γ.Δ.Μ είναι  2,022,547 κάτοικοι εκ των 

οποίων: 

• το 64,2% είναι  Σλαβομακεδόνες  (κατοικούν σε όλη την περιοχή 

πλην του βορειοδυτικού τμήματος) 

• το 25,2%  είναι Αλβανοί (κατοικούν κυρίως στο βορειοδυτικό τμή-

μα) 

• το 3,9% είναι  Τούρκοι (κατοικούν σε όλη την περιοχή πλην του 

βόρειου τμήματος) 

• το  2,7% είναι  Ρομ (κατοικούν σε όλη την περιοχή πλην του δυτι-

κού τμήματος) 

• το  1,8% είναι  Σέρβοι (κατοικούν σε όλη την περιοχή πλην του 

δυτικού τμήματος) 

• το  2,2% είναι οι  λοιπές εθνότητες δηλ. βλάχοι (οι οποίες είναι 

διάσπαρτες σε όλη τη χώρα). 

• Το 52,4% του πληθυσμού είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ανήκουν 

στην Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας (Ohridska Arhiepiskopija) που α-

ποκόπηκε από την Ορθόδοξη εκκλησία της Σερβίας και 

αυτoανακηρύχθηκε αυτοκέφαλη το 1967. 

• Το 29% του πληθυσμού είναι Μουσουλμάνοι 

• Το 0,2% είναι μια μικρή μειονότητα Ρωμαιοκαθολικών  

• Το 18,4% δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν σε καμία θρησκεία ή ότι 

ανήκουν σε άλλα θρησκευτικά δόγματα. 
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Η κύρια γλώσσα που γράφεται και ομιλείται είναι η Σλαβομακεδoνική, 

ενώ σημαντικό μέρος του πληθυσμού και ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες (ει-

δικά στα δυτικά) χρησιμοποιούν την Αλβανική. Οι μειονότητες μιλούν τη 

μητρική τους γλώσσα.  

1.2. Φυσικά Χαρακτηριστικά 

Διαμόρφωση του εδάφους.  

Η περιοχή χωρίζεται σε δύο γεωλογικές ανάγλυφες περιοχές, εκτεταμένες 

πεδινές εκτάσεις (πεδιάδες-κοιλάδες) και ορεινές εκτάσεις (βραχώδεις, λό-

φοι, βουνά). 

Οι πεδιάδες καλύπτουν το 80% της χώρας και διαιρούνται σε έξι κύριες 

περιοχές. Τις πεδιάδες των Σκοπίων, του Τετόβου, του Κουμάνοβο, του Μο-

ναστηριού (Μπίτολα), της  Κότσανη και της  Στρούμνιτσα. 

Τα υψώματα έχουν κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανα-

τολικά με σημαντικότερα όρη τα Σαρ, Μπίστρα, Πλακένσκα και Μπαμπά.  

Δύο ποταμοί διατρέχουν το έδαφος της χώρας, ο Αξιός ο οποίος συνεχί-

ζει στην Ελλάδα και ο Στρώμνιτσα.  

Δύο σημαντικά λιμνιακά συγκροτήματα υπάρχουν στην χώρα, η Οχρίδα 

(είναι η μεγαλύτερη της χώρας και καλύπτει έκταση 265 τετρ. χλμ) η οποία 

αποτελεί και σημαντικό τουριστικό πόλο και η Πρέσπα η οποία βρίσκεται 

στο συνοριακό τρίγωνο Αλβανίας, Ελλάδας και ΠΓΔΜ και αποτελεί σημείο 

διασυνοριακής συνεργασίας κατά τα τελευταία χρόνια. 

1.3. Γενικά Οικονομικά Στοιχεία 

Η οικονομία της ΠΓΔΜ υπέστη σημαντική οπισθοδρόμηση μετά τη διάλυ-

ση της Γιουγκοσλαβίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προ-

σπάθειες από τις κυβερνήσεις της χώρας για την σταθεροποίηση της οικο-

νομίας και την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας τον πληθωρισμό, καλώ-

ντας ξένους επενδυτές για την εξαγορά  των χρεοκοπημένων και απαρχαι-

ωμένων πρώην κρατικών επιχειρήσεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Development 

Indicators database, April 2007) η οικονομική κατάσταση της χώρας πα-

ρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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 2000 2005 2006

Ανθρώπινο Κεφάλαιο  

Συνολικός Πληθυσμός 2.0 εκατ. 2.0 εκατ. .. 
Αύξηση του Πληθυσμού (ετήσια %)  0.4 0.2  .. 
Προσδόκιμο όριο ζωής (χρόνια)  72.9 73.8  .. 
Γεννητικότητα (γεννήσεις ανά γυναίκα)  1.8 1.6  .. 
Ποσοστό  βρεφικής θνησιμότητας  (ανά 1,000 γεν-
νήσεις)  14.0 15.0  .. 

Ποσοστό παιδικής θνησιμότητας κάτω των 5  ετών 
(ανά 1,000)  16.0 17.0  .. 

Εμβολιασμός για ιλαρά   (% παιδιών 12-23 μηνών)  97.0 96.0  .. 

Κρούσματα  HIV, (% πληθυσμού στις ηλικίες 15-49)  .. 0.1  .. 

Ολοκλήρωση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 (% πληθυσμού )  99.4 ..  .. 

Παρακολούθηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (%)  99.6 ..  .. 
Παρακολούθηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (%)  84.1 ..  .. 
Παρακολούθηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (%)  22.5 ..  .. 
Ποσοστό κοριτσιών προς αγόρια στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  (%)  99.8 ..  .. 

Ποσοστό αλφαβητισμού ενηλίκων  (% πληθυσμού 
από 15 ετών και άνω)  .. ..  96.1 

Περιβάλλον 

Επιφάνεια (τετ. χλμ.) 25,710.0 25,710.0  .. 
Δασική έκταση (τετ. χλμ.) 9,060.0 9,060.0  .. 
Αγροτική γή (% της συνολικής επιφάνειας) 48.6 48.8  .. 
CO2 εκπομπές (μετρκοί τόνοι κατά κεφαλήν) 5.7 ..  .. 
Κατανάλωση Ενέργειας (kg ισοδυνάμου πετρελαίου 
κατά κεφαλήν) 1,348.6 ..  .. 
Εισαγωγές Ενέργειας, καθαρές, (% επι της συνολι-
κής κατανάλωσης ενέργειας) 43.5 ..  .. 
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh κατά κε-
φαλήν) 2,932.1 ..  .. 
Οικονομία 

Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI), Atlas method 
(τρέχοντα US$) 3.7 δισ. 5.8 δισ. .. 
GNI κατά κεφαλήν, Atlas method (τρέχοντα US$) 1,850.0 2,830.0  .. 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) (τρέχοντα US$) 3.6 billion 5.8 billion  .. 
GDP μεγέθυνση (ετήσια%) 4.5 4.0  .. 
Πληθωρισμός, αποπληθωριστής GDP (ετήσιο%)  8.2 3.1  .. 
Αγροτική Παραγωγή , προστιθέμενη αξία (% του 
GDP) 12.0 12.9  .. 
Μεταποίηση, προστιθέμενη αξία (% του GDP) 33.7 29.3  .. 
Τριτογενής τομέας., προστιθέμενη αξία  (% του 
GDP) 54.2 57.7  .. 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% του GDP) 48.6 45.1  .. 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών  (% του GDP) 63.5 62.5  .. 
Ακαθάριστός σχηματισμός κεφαλαίου  (% του GDP) 22.3 20.0  .. 
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Κράτος και αγορές 

Χρόνος που απαιτείται για την έναρξη μιας επιχεί-
ρησης  (ημέρες) .. 48.0  18.0 
Αγοραία κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών 
 (% του GDP) 0.2 11.2  .. 
Στρατιωτικές Δαπάνες  (% του GDP) 1.9 2.2  .. 
Σταθερές τηλεφωνικές γραμμές και συνδρομητές 
κινητής τηλεφωνίας  (ανά 1,000 κατοίκους) 310.1 882.2  .. 
Χρήστες διαδικτύου  (per 1,000 people) 24.9 78.6  .. 
Εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας  (% επί των βιομηχα-
νικών εξαγωγών) 1.2 1.1  .. 
Διεθνοποίηση  

Εμπόριο εμπορευμάτων  (% του GDP) 95.3 91.4  .. 
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, καθαρές εισροές (BoP, 
τρέχονταUS$) 174.5 εκατ. 99.8 εκατ. .. 
Μακροχρόνιο εξωτερικό χρέος (DOD, τρέχοντα US$) 1.3 δισ.  2.1 δισ. .. 
Παρούσα αξία του χρέους  (% του GNI) .. 39.7  .. 
Συνολική εξυπηρέτηση του χρέους  (% επί των εξα-
γωγών αγαθών, υπηρεσιών και εισοδήματος) 7.9 8.6  .. 
Επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και επίσημη βοήθεια  
(τρέχοντα US$) 251.1 million 230.3 million  .. 
 

Η οικονομία της χώρας χαρακτηρίζεται ως μερικώς ελεύθερη σύμφωνα με 

τα τελευταία στοιχεία του Heritage Organization. Κατά την αξιολόγηση του 

2007, η χώρα κατατάσσεται στην 71η θέση με «ποσοστό ελευθερίας»  

60.8%, ελαφρώς υψηλότερο (κατά 0.2) από την προηγούμενη χρονιά. Ενώ 

η χώρα έχει κάνει αξιοπρόσεκτη πρόοδο στην δημοσιονομική εξυγίανση 

(δημοσιονομική ελευθερία 90%) και στη νομισματική πειθαρχεία (νομισμα-

τική ελευθερία 91.1%), σε τομείς όπως η προστασία των πνευματικών δι-

καιωμάτων (ελευθερία μόλις 30%), αν και η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει και 

ψηφίσει αρκετά καλούς νόμους, η εφαρμογή τους δεν είναι η ανάλογη.  Η 

διαφθορά είναι αρκετά διαδεδομένη ( ελευθερία μόλις 27%) και η χώρα κα-

τατάσσεται στην 103η θέση στην κατάταξη της Transparency International. 

Τέλος, το διεθνές εμπόριο είναι ελεύθερο κατά 73.4%,  η ελευθερία από τις 

κυβερνητικές παρεμβάσεις ανέρχεται στο 67.8%, η ελευθερία στις επενδύ-

σεις ανέρχεται στο 50%, ενώ και η εργασιακή ελευθερία είναι στο 58.1%. 

Σύμφωνα με τον Heritage Organization  το μη – μισθολογικό κόστος είναι 

υψηλό (όπως θα δούμε και στο ανάλογο κεφάλαιο). 

Μπίτολα (Μοναστήρι) 

Η πόλη Μπίτολα είναι δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, μετά την 

πρωτεύουσα των Σκοπίων. Βρίσκεται στην νοτιοδυτικό άκρο της χώρας και 
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απέχει 15 περίπου χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ελλάδα. Η πόλη συνδέε-

ται με την Ελλάδα μέσω του συνοριακού σταθμού Νίκης στον Νομό Φλώρι-

νας. Η πόλη Μπίτολα σε υψόμετρο 650 μέτρων από την επιφάνεια της θά-

λασσας και έχει κλίμα γενικά ηπειρωτικό. 

Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται 86.176 κατοίκους εκ των οποίων το 

49% είναι άνδρες και 51% γυναίκες. Η ηλικιακή πυραμίδα διαμορφώνεται 

ως εξής: 

Ηλικιακή ομάδα Ποσοστό επί του συνόλου

0-9 ετών 13.4% 

10-14 ετών 7.2% 

15-24 ετών 13.4% 

25-34 ετών 14.1% 

35-44 ετών 17.2% 

45-54 ετών 11.4% 

55-64 ετών 11.4% 

65 ετών κα άνω 11.1% 
 

Η εθνική καταγωγή των κατοίκων της πόλης είναι κυρίως Σλαβομακεδο-

νική (91%), και σε μικρότερα ποσοστά υπάρχουν Αλβανοί, Τούρκοι, Ρομά, 

Βλάχοι, Σέρβοι κ.α. 

Η πόλη στους προηγούμενους αιώνες είχε αποτελέσει σημαντικό εμπορι-

κό και διαμετακομιστικό κέντρο, παράδοση που διατηρείται μέχρι σήμερα, 

με την προσθήκη όμως σημαντικής βιομηχανικής παραγωγής στους τομείς 

της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών και κα-

πνού. Η μεγαλύτερη ώθηση στην περιοχή της Μπίτολα δόθηκε από τις Ελ-

ληνικές άμεσες επενδύσεις (σε παράρτημα παρουσιάζουμε το σύνολο των 

μεταποιητικών μονάδων της περιοχής). 

 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



2. Νομοθετικό Πλαίσιο 

Γενικά  

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ξένες επενδύσεις περιλαμβάνει νόμους, 

όπως το εταιρικό δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών, ο νόμος τίτλων, ο νό-

μος για την φορολογία των κερδών, ο νόμος για το εξωτερικό εμπόριο, ο 

νόμος που αφορά τα επενδυτικά κεφάλαια, το συνάλλαγμα, το λογιστικό 

έλεγχο, κτλ. 

Η ΠΓΔΜ ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ακο-

λουθεί τους βασικούς κανόνες εμπορικής συμπεριφοράς που διέπουν τον 

Οργανισμό. Οι κανόνες του ΠΟΕ έχουν εισαχθεί στο δίκαιο εταιριών και ει-

δικότερα στο δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών. Έτσι, έχει απελευθερωθεί 

πλήρως το εξωτερικό εμπόριο, με εξαίρεση τα κλωστοϋφαντουργικά προϊό-

ντα στα οποία εφαρμόζουν ακόμα ορισμένους περιορισμούς. Υπάρχουν ό-

μως και ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν τις άδειες εξαγωγής και εισα-

γωγής για την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας, των 

ζώων, των φυτών, καθώς και στο εμπόριο στρατιωτικού υλικού. Επίσης υ-

πάρχει η δυνατότητα για την προστασία της εσωτερικής παραγωγής από την 

αύξηση του όγκου των εισαγόμενων αγαθών. 

Σύμφωνα με έκθεση της USAID Mission, υπάρχουν περιθώρια για την 

βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου της χώρας ώστε να βελτιωθεί το επιχει-

ρηματικό περιβάλλον για να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές οι επι-

χειρήσεις και  να ενισχυθεί ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας όπως για 

παράδειγμα το νομοθετικό πλαίσιο για τις πτωχεύσεις).  

Το εταιρικό δίκαιο ισχύει από το 2004, με ορισμένες τροποποιήσεις που 

έγιναν το 2005. Αυτός είναι ο βασικός νόμος που ρυθμίζει την επιχειρηματι-

κή δραστηριότητα στην ΠΓΔΜ, και καθορίζει τους τύπους των επιχειρήσεων, 

τις διαδικασίες και τους κανονισμούς για το καθεστώς και τη δραστηριοποί-

ηση τους.  

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τις ξένες 

επενδύσεις στην ΠΓΔΜ – με εξαίρεση το στρατιωτικό υλικό, το εμπόριο ναρ-

κωτικών, και τα χειροποίητα αντικείμενα πολιτιστικής και ιστορικής αξίας.  

Έτσι ένας ξένος επενδυτής έχει την εγγύηση του Συντάγματος για το δικαί-

ωμα της ελεύθερης μεταφοράς του επενδυμένου κεφαλαίου και των κερ-

δών. Μπορεί να αποκτήσει δικαιώματα ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τους όρους 
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που καθορίζονται στο Σύνταγμα, να ιδρύσει επιχειρήσεις, καθώς και να 

δραστηριοποιηθεί ως μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο. Ακόμη και στον τραπε-

ζικό τομέα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός συμμετοχής ξένου κεφαλαίου. 

Όσον αφορά όμως τις ραδιοφωνικές εταιρείες, ένας ξένος επενδυτής δεν 

μπορεί να έχει ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, ενώ αν πρόκειται για περισ-

σότερους του ενός ξένων επενδυτών, το ποσοστό συμμετοχής δεν μπορεί 

να υπερβεί το 49%.  

Δεν υφίστανται κανένας περιορισμός στη μεταφορά των κερδών και των 

μερισμάτων στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί ο 

προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος. 

2.1. Μορφές Εταιριών  στην ΠΓΔΜ 

Οι εταιρείες στην ΠΓΔΜ, έχουν πλήρη νομική ανεξαρτησία. Η νομοθεσία 

της ΠΓΔΜ περί εταιρειών βασίζεται στο Νόμο περί Εταιρειών (Trade 

Companies Law, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως No. 28/2004), ο ο-

ποίος ρυθμίζει  τη λειτουργία όλων των εμπορικών (εταιρικών) δραστηριο-

τήτων. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργούν σύμφωνα 

με τη νομοθεσία της ΠΓΔΜ και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με 

τους εγχώριους επιχειρηματίες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη νο-

μοθεσία. Τέλος ο νόμος αυτός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 

2004, καθορίζει τον τρόπο σύστασης  των εταιρειών και τη μορφή των ξέ-

νων επιχειρήσεων και προβλέπει μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων 

των ξένων επενδυτών σε σχέση με παλιότερα, προστασία των μικρών μετό-

χων, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη των διαχειριστών και των Διοικητικών 

Συμβουλίων τους.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο, μπορούν δημιουργηθούν 

στην ΠΓΔΜ οι παρακάτω μορφές εταιριών: 

• Ομόρρυθμη Εταιρεία (General Partnership): Ένωση δύο ή πε-

ρισσοτέρων νομικών ή φυσικών προσώπων τα οποία είναι προσω-

πικά και από κοινού υπόλογα για το σύνολο των υποχρεώσεων της 

επιχείρησης και αυτή η υποχρέωση περιλαμβάνει ολόκληρη την ι-

διοκτησία τους. Για την σύσταση της εταιρείας απαιτείται η σύναψη 

Εταιρικής Συμφωνίας (Partnership Agreement) και στη συνέχεια η 

καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Το κεφάλαιο της εταιρείας αποτε-

λείται από τις συνεισφορές των εταίρων σε χρήμα, είδος, δικαιώ-
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ματα, εργασία ή υπηρεσίες, ενώ η χρηματική αξία των μη χρηματι-

κών συνεισφορών προσδιορίζεται από τους εταίρους. Δεν υπάρχει 

ανώτατο ή κατώτατο όριο κατατεθειμένου κεφαλαίου, ούτε προσ-

διορίζεται η αναλογική σχέση μεταξύ χρηματικών και μη- χρηματι-

κών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Η διεύθυνση της εται-

ρείας μπορεί να αναληφθεί από οποιονδήποτε από τους εταίρους.  

• Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Limited Partnership): Ένωση δύο ή πε-

ρισσοτέρων φυσικών ή νομικών προσώπων. Ένας εταίρος είναι 

υπεύθυνος για το σύνολο των χρεών και των υποχρεώσεων της 

εταιρείας (ομόρρυθμος εταίρος) και τουλάχιστον ένας ευθύνεται 

μέχρι του ποσού της συνεισφοράς του (ετερόρρυθμος εταίρος ). Η 

σύστασή της απαιτεί τη σύνταξη Εταιρικής Συμφωνίας (Partnership 

Agreement) και στη συνέχεια την καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο. 

Η συμμετοχή του ομόρρυθμου εταίρου στο κεφάλαιο δεν μπορεί 

να είναι μικρότερη του 1/5 του συνολικού κεφαλαίου της εταιρεί-

ας. Η διεύθυνση της εταιρείας μπορεί να αναληφθεί μόνο από ο-

μόρρυθμο εταίρο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την καταχώρη-

ση της εταιρείας στο Μητρώο. 

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε-D.O.O.): Η σύστασή 

της απαιτεί τη σύναψη Συμφωνίας (Foundation Act) και στην συ-

νέχεια την καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ο αριθμός των εταίρων 

μπορεί να είναι από  1 έως πενήντα  50. Αν πρόκειται για μονο-

πρόσωπη Ε.Π.Ε., η σύσταση γίνεται με απλή Δήλωση, θεωρημένη 

από συμβολαιογράφο. Το ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύσταση της 

είναι  5,000€. Το ποσό του κεφαλαίου πρέπει να διαιρείται ακέραια 

προς το 100, ενώ το μερίδιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των  

100€. Εάν η συνεισφορά στο κεφάλαιο της εταιρείας είναι χρημα-

τική, το 50% πρέπει να καταβληθεί κατά την καταχώρηση στο Ει-

δικό Μητρώο, ενώ αν η συνεισφορά είναι σε είδος, το ποσό ανέρ-

χεται σε 100%. Οι συμμετοχές των εταίρων δεν είναι απαραίτητο 

να είναι ισόποσες. Οι συμμετοχές δεν μπορεί να είναι σε εργασία ή 

υπηρεσίες, ενώ όταν αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα μη- χρη-

ματικά δικαιώματα πρέπει να εκτιμηθούν από εγκεκριμένους ορκω-

τούς λογιστές.  Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την Συνέ-

λευση των Ιδρυτών-Μετόχων (Assembly of the Founders) και 
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τους Διευθυντές ( Managers). Σε περίπτωση  όμως που η Ε.Π.Ε. 

έχει, είτε βασικά περιουσιακά στοιχεία άνω των € 100,000, είτε 

πάνω από 20 ιδρυτές-μετόχους, ή πάνω από 200 εργαζομένους, 

τότε υποχρεούται να συστήσει Εποπτικό Συμβούλιο. Τέλος ο διευ-

θυντής της Ε.Π.Ε. μπορεί να μην είναι εταίρος.  

• Ανώνυμη Εταιρεία (Joint-Stock Company-A.D): Η σύσταση 

της απαιτεί τη σύνταξη Ιδρυτικής Πράξης (Statutes) και στη συνέ-

χεια καταγραφή στο Ειδικό Μητρώο. Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων 

είναι 2 και το ελάχιστο κεφάλαιο είναι  50,000€, αν η εταιρεία ι-

δρύεται με δημόσια εγγραφή, και  25,000€ αν η εταιρεία ιδρύεται 

με ιδιωτική-άμεση ίδρυση. Στην περίπτωση που κάποια Α.Ε. πρό-

κειται να ασχοληθεί με τραπεζικές, ασφαλιστικές ή χρηματιστηρια-

κές εργασίες, το ελάχιστο κεφάλαιο προσδιορίζεται από ξεχωριστό 

Νόμο. Η ίδρυση της ΑΕ γίνεται με τις συνεισφορές των εταίρων σε 

χρήματα, είδος, δικαιώματα, όχι όμως εργασία ή υπηρεσίες. Η αξία 

των συνεισφορών σε είδος προσδιορίζεται από εγκεκριμένους ανε-

ξάρτητους εκτιμητές και αναφέρεται στο Καταστατικό της εταιρεί-

ας. Κατά την ίδρυση της εταιρείας και πριν καταχωρηθεί στο Μη-

τρώο, κάθε εταίρος πρέπει να καταβάλει  τουλάχιστον το 1/4 της 

συνεισφοράς του σε χρήμα, ενώ το μέρος της συνεισφοράς σε εί-

δος ή δικαιώματα πρέπει να καταβληθεί πλήρως (αλλά όχι λιγότε-

ρο από 12,500€). Το υπόλοιπο των χρηματικών εισφορών πρέπει 

να καταβληθεί σε μια ή περισσότερες δόσεις και μέσα σε περίοδο 3 

ετών από την εγγραφή στο Μητρώο, ενώ η εταιρεία θεωρείται ότι 

έχει ιδρυθεί όταν έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των μετοχών. Προ-

βλέπονται δύο τύποι διοίκησης μιας ανώνυμης εταιρείας: το μοντέ-

λο της διοίκησης μόνο από Διευθυντικό Συμβούλιο (Managing 

Board) και το μοντέλο του Διευθυντικού – Εποπτικού  Συμβουλίου 

(Supervisory Board).      

• Μετοχική  Ετερόρρυθμη  Εταιρεία ( Limited Partnership by 

Stock): Η εταιρεία αυτή μπορεί να συσταθεί από πέντε (5) τουλά-

χιστον ιδρυτές, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι 

ομόρρυθμος εταίρος, ενώ ο αριθμός των ετερόρρυθμων εταίρων 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος των  τριών (3).  Επίσης για την 

σύστασή της απαιτείται Εταιρική Συμφωνία (Company Agreement),  
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ενώ οι υπογραφές των ιδρυτών θα πρέπει να θεωρηθούν από συμ-

βολαιογράφο. Μετά τη σύσταση, η εταιρεία καταγράφεται στο Ειδι-

κό Μητρώο. Το βασικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από με-

τοχές και οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων είναι όμοιες με αυτά που 

προβλέπονται για την Ε.Ε. (Ετερόρρυθμη Εταιρεία), ενώ για όλες 

τις υπόλοιπες δραστηριότητες εφαρμόζονται οι προβλέψεις που ι-

σχύουν για την Ο.Ε (Ομόρρυθμη Εταιρεία). Η διοίκηση ασκείται 

από ομόρρυθμο (-ους) εταίρο (-ους) άμεσα ή με εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων σε διευθυντές, ενώ για τον έλεγχο της διοίκησης εί-

ναι δυνατή η σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελεί-

ται μόνο από ετερόρρυθμους εταίρους. 

• Ατομικές Επιχειρήσεις: Ο ατομικός επιχειρηματίας πρέπει να εί-

ναι μόνιμος κάτοικος της χώρας και είναι πλήρως υπεύθυνος για το 

σύνολο των υποχρεώσεων και των χρεών της επιχείρησης. Επίσης 

η επιχείρηση θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο. 

• Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας: Με τον όρο αλλοδαπή 

εταιρεία νοείται η εταιρεία ή η ατομική επιχείρηση που ιδρύθηκε με 

βάση τη νομοθεσία της χώρας της έδρας της. Η ίδρυση από αλλο-

δαπό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θυγατρικής εταιρείας στην ΠΓΔΜ 

προϋποθέτει ότι η μητρική εταιρεία έχει ήδη καταγραφεί στα Ειδικά 

Μητρώα της χώρας καταγωγής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δύο (2) ετών. Το υποκατάστημα καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο 

της ΠΓΔΜ. 

• Γραφείο Αντιπροσωπείας: Για όσους αλλοδαπούς επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν με βάση την εθνική τους νομοθεσία, υπάρχει η 

δυνατότητα ίδρυσης γραφείου αντιπροσωπείας. Τα γραφεία αντι-

προσωπείας δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα και μπορούν να 

προβούν σε ορισμένες μόνο δραστηριότητες (π.χ. να πραγματο-

ποιήσουν έρευνες αγοράς ή να προετοιμάσουν συμβόλαια για ει-

σαγωγές ή εξαγωγές κ.λ.π.), χωρίς να μπορούν να προβούν σε 

εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα στην ΠΓΔΜ. Τέλος και αυ-

τή η μορφή εταιρείας προϋποθέτει την καταχώρηση στο Ειδικό Μη-

τρώο για τα Ξένα Γραφεία Αντιπροσωπείας. 
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• Παράρτημα: Για την σύσταση παραρτήματος απαιτείται καταχώ-

ρηση στο Εμπορικό Μητρώο, ενώ όσον αφορά τη συμπλήρωση της 

αίτησης: 

o Γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας 

o Υποβάλλεται σε πρωτότυπο, συμπληρωμένο στην τοπική 

γλώσσα και στο κυριλλικό αλφάβητο.  

o Όλα τα έντυπα της αίτησης υπογράφονται στην πρώτη και 

πέμπτη σελίδα, εκτός της καθ’ εαυτού αίτησης, και των ε-

ντύπων Ε5, Θεωρημένων Υπογραφών και Ανακοίνωσης στο 

ΦΕΚ. Τέλος τα  έξοδα καταχώρησης της αίτησης είναι 1.200 

δηνάρια, της Απόφασης Καταχώρησης 2.500 δηνάρια και 

της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 800 δη-

νάρια. 

2.2. Άδειες και χρόνος που απαιτείται 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας (όπως μας πληροφορεί η Παγκό-

σμια Τράπεζα) ο χρόνος ίδρυσης μιας επιχείρησης έχει μειωθεί από 48 

ημέρες στις 18.  

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης 

Για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης ο επιχειρηματίας συμπληρώνει αίτη-

ση με τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τόπο κατοικίας, εμπορική ο-

νομασία επιχείρησης, διεύθυνση της επιχείρησης, είδος δραστηριότητας, τη-

λέφωνο, Fax, E-mail. 

Ίδρυση Θυγατρικής Εταιρείας / Υποκαταστήματος 

Η ίδρυση Υποκαταστήματος γίνεται με έγγραφη αίτηση στο οικείο Πρωτο-

βάθμιο Δικαστήριο, στην οποία περιέχονται: 

• Ένα Πιστοποιητικό καταχώρησης της μητρικής εταιρείας στα οικεία 

Μητρώα της χώρας προέλευσης, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία 

της καταχώρησης. 

• Ένα θεωρημένο Αντίγραφο της Ιδρυτικής Πράξης ή και του Κατα-

στατικού της μητρικής εταιρείας και Βεβαίωση από τις αρμόδιες 

αρχές ότι το Καταστατικό της ισχύει ακόμη. 
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• Ένα κατάλογο των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπρο-

σωπούν το υποκατάστημα.  

• Η Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης για την ίδρυση 

του υποκαταστήματος.  

• Θεωρημένο αντίγραφο του εγκεκριμένου Ισολογισμού της επιχεί-

ρησης και συνοδευτική Αναφορά του Δ.Σ.   

• Μια περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται 

από το υποκατάστημα. 

Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας   

Η ίδρυση Γραφείου του αντιπροσωπείας γίνεται με έγγραφη αίτηση στο 

κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο της ΠΓΔΜ, στην οποία περιέχονται: 

• Το όνομα της μητρικής εταιρίας  

• Το όνομα του Γραφείου Αντιπροσωπείας και τον τόπο της έδρας 

του 

• Το είδος των εργασιών του Γραφείου 

• Πρωτότυπο και Αντίγραφο των εγγράφων καταχώρησης της μη-

τρικής εταιρείας στα οικεία Μητρώα της χώρας προέλευσης 

• Το επιχειρησιακό πλάνο του γραφείου 

• Υπεύθυνη Δήλωση του αλλοδαπού ότι θα δραστηριοποιηθεί σύμ-

φωνα με την νομοθεσία περί Γραφείων Αντιπροσωπείας 

• Η απόφαση που ορίζει τον υπεύθυνο του Γραφείου 

• Τα στοιχεία για τους κατοίκους της ΠΓΔΜ που πρόκειται να απα-

σχοληθούν στο Γραφείο   

• Η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας αν η δραστηριότητα αφορά 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα   

• Η έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών αν πρόκειται για γραφείο 

αντιπροσωπείας ξένης ασφαλιστικής εταιρείας. 

Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας 

Η σύστασή της απαιτεί τη σύνταξη ιδρυτικής πράξης (Statutes) και κατα-

γραφή στο ειδικό Μητρώο (βλέπε στο ειδικό πλαίσιο).  

• Ελάχιστος αριθμός μετόχων: Δύο.  
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• Ελάχιστο κεφάλαιο είναι €50,000 (σε δηνάρια) αν η εταιρεία ι-

δρύεται με δημόσια εγγραφή και €25,000 αν πρόκειται για ιδιωτι-

κή/άμεση ίδρυση.  

• Εάν η Α.Ε. θα ασχοληθεί με τραπεζικές, ασφαλιστικές ή χρηματι-

στηριακές εργασίες, το ελάχιστο κεφάλαιο προσδιορίζεται από ξε-

χωριστό νόμο.  

 

Για την ίδρυση ΑΕ συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα όπως και για τις 

Ο.Ε., με τη διαφορά ότι: 

 στο έντυπο Ε5: αναφέρεται η ονομασία και η διεύ-

θυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας. Στην 

ονομασία προστίθεται η συντομογραφία A.D. 

(Akcionersko Drustvo). 

 στο έντυπο E10: αναφέρονται τα ονόματα των εξου-

σιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας, με τους 

αντίστοιχους τίτλους τους. 

 Υποβάλλεται το Συμπλήρωμα 18 (έντυπο αρ.22/ Ε22) 

στο οποίο επισυνάπτεται το Καταστατικό της Α.Ε. θε-

ωρημένο από συμβολαιογράφο. 

 υποβάλλεται η Ιδρυτική Πράξη της Α.Ε. καθώς και το 

Καταστατικό της 

 τα έγγραφα για την μεταβίβαση των μετοχών 

 τα Πρακτικά της Ιδρυτικής Συνέλευσης της Α.Ε. 

 Ελάχιστο κατατεθειμένο κεφάλαιο €50.000, ισόποσο 

σε δηνάρια πΓΔΜ. 

 υποβάλλεται Βεβαίωση από την Τράπεζα ότι έχει κα-

τατεθεί το αναγκαίο εταιρικό βασικό κεφάλαιο 

 κατατίθεται αναφορά από ορκωτό λογιστή για την α-

ξία των μη- χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της 

ΕΠΕ.  

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Η σύστασή της απαιτεί ιδρυτική πράξη και ακολούθως καταγραφή στο ει-

δικό Μητρώο (βλέπε ειδικό πλαίσιο).  
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• Αριθμός εταίρων: από ένας (1) έως πενήντα (50). Αν πρόκειται για 

μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., η σύσταση γίνεται με απλή δήλωση, θεωρη-

μένη από συμβολαιογράφο.  

• Το ελάχιστο κεφάλαιο: €5,000 (σε δηνάρια). Το ποσό του βασικού 

κεφαλαίου πρέπει να διαιρείται ακέραια προς το 100.  

• Το εταιρικό μερίδιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €100.  

 

Για την διαδικασίας ίδρυσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα 

όπως και για τις Ο.Ε. με την διαφορά ότι: 

 Το έντυπο Ε5: πρέπει να περιέχει τα στοιχεία είτε όλων των εταί-

ρων, είτε της πλειοψηφίας, είτε τουλάχιστον ενός καθώς και τη 

συντομογραφία “DΟΟ” (Drustvo so Ogranicena Odgovornost = 

E.Π.E.), και για τις μονοπρόσωπες την συντομογραφία “DOOEL” 

(Drustvo so Ogranicena Odgovornost Osnovano od Εdno Lice). 

 υποβάλλεται η συμφωνία σύστασης της Ε.Π.Ε. (δεν χρειάζεται 

θεώρηση από 

 συμβολαιογράφο) ή αντίστοιχα η δήλωση σύστασης της ΕΠΕ, αν 

είναι μονοπρόσωπη (με θεώρηση από συμβολαιογράφο) 

 υποβάλλεται βεβαίωση από την Τράπεζα ότι έχει κατατεθεί το ανα-

γκαίο εταιρικό κεφάλαιο 

 κατατίθεται αναφορά από ορκωτό λογιστή για την αξία των μη- 

χρηματικών 

 περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ. 

 Ελάχιστο κατατεθειμένο κεφάλαιο €5.000, ισόποσο σε δηνάρια 

ΠΓΔΜ. 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Γενικά για τη συμπλήρωση της αίτησης: 

 γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας 

 υποβάλλεται σε πρωτότυπο, συμπληρωμένο στην τοπική γλώσσα 

 και στο κυριλλικό αλφάβητο 

 όλα τα έντυπα της αίτησης υπογράφονται στην πρώτη και πέμπτη 

(τελευταία) σελίδα, εκτός της καθ’ εαυτού αίτησης, και των εντύ-

πων Ε5, Θεωρημένων Υπογραφών και Ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (βλ. 

στο σημείο 1.2.1.) 

 τα έξοδα καταχώρησης της αίτησης είναι 1.200 δηνάρια, της Από-

φασης 

 Καταχώρησης 2.500 δηνάρια και της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα 

της Κυβέρνησης 800 δηνάρια.  

 

 Ενέργειες μετά την καταχώρηση στο Μητρώο 

 Καταγραφή για ταξινόμηση της δραστηριότητας στη Στατιστική Υπη-

ρεσία, συνολικό κόστος: περίπου 1.000 δηνάρια 

 2. Καταγραφή στα Τελωνειακά Μητρώα ( για εταιρείες με δραστηριό-

τητα στο εξωτερικό ), ( συνολικό κόστος: περίπου 100 δηνάρια) 

 3. Άνοιγμα Λογαριασμού (συνολικό κόστος: περίπου 100-150 δηνά-

ρια ) 
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3. Λειτουργία των Αγορών  

3.1. Μονοπωλιακές καταστάσεις 

Το Σύνταγμα της χώρας προστατεύει την ελευθερία της αγοράς και την  

ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το κράτος όμως είναι υπο-

χρεωμένο να λάβει μέτρα για να αποτρέπει τη δημιουργία επιβλαβών μονο-

πωλιακών καταστάσεων και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων 

στην αγορά.   

Ο νόμος περί προστασίας του ανταγωνισμού τέθηκε σε ισχύ το 2005.  Ο 

νέος  αυτός νόμος λειτουργεί παράλληλα με τους νόμους σχετικά με τον 

περιορισμένο ανταγωνισμό. Στην πράξη, οι κρατικές επιχειρήσεις απολαμ-

βάνουν ειδικά προνόμια, πολλές φορές εις βάρος των αντίστοιχων ιδιωτι-

κών.  

Ο νόμος κατά του περιορισμού του ανταγωνισμού (Law Against Limiting 

Competition- LALC) τέθηκε σε ισχύ το 2000. Ως πρότυπο για τη σύνταξη 

του LALC χρησιμοποιήθηκε ο αντίστοιχος γερμανικός νόμος. Ο νόμος εγ-

γυάται την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, σε περιπτώσεις όπου ο 

ανταγωνισμός στρεβλώνεται λόγω ύπαρξης: 

• Δόλιων συμφωνιών  

• Κατάχρησης κυρίαρχης θέσης στην αγορά   

• Συμφωνιών συγχώνευσης μεταξύ των επιχειρήσεων για τη δημι-

ουργία κυρίαρχης θέσης ή την ενίσχυση υπάρχουσας κυρίαρχης 

θέσης.1 

3.2. Ελευθερία τιμών  

Η απελευθέρωση των τιμών έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και οι έλεγχοι 

τιμών υφίστανται στις αγορές λίγων προϊόντων και υπηρεσιών.  

                                       
1 Στην πράξη, οι δημόσιες υπηρεσίες της χώρας προστατεύουν εις βάρος πολλές 

φορές των ξένων επιχειρήσεων, τις κρατικές και ιδιωτικές που ανήκουν σε πολίτες 
της χώρας. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, οι τοπικές επιχειρήσεις απολαμβάνουν 
ένα ιδιότυπο για οικονομία της αγοράς καθεστώς προστασίας, το οποίο φθάνει στο 
σημείο του μη ελέγχου για την τήρηση των κανόνων που διέπουν τις εργασιακές 
σχέσεις. 

22 



Λειτουργία των αγορών 

Η κυβέρνηση όμως μπορεί να επηρεάζει ορισμένες τιμές μέσω των κρατι-

κών επιχειρήσεών, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας (παράγωγα πετρε-

λαίου, ηλεκτρική ενέργεια).  

3.3. Προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας    

Ο Νόμος για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ρυθμίζει τους 

τρόπους απόκτησης και προστασίας αυτών των δικαιωμάτων. Ειδικότερα 

θεσπίζονται και προστατεύονται δικαιώματα (άρθρα 1 και 2) για: 

• Ευρεσιτεχνίες (patent), για την προστασία των εφευρέσεων 

• Μοντέλα (industrial design), για νέες μορφές προϊόντων και 

σχέδια για νέους σχεδιασμούς 

• Σήματα (trademarks), για προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών 

και 

• Ονομασίες Προέλευσης (appellation of origin), για την προ-

στασία του γεωγραφικού προσδιορισμού προϊόντων. 

• Η Π.Γ.Δ.Μ. έχει επικυρώσει τις σχετικές με την βιομηχανική ιδιο-

κτησία διεθνείς συμβάσεις στα πλαίσια: 

o του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(WIPO) 

o της Διεθνούς Ένωσης Συνεργασίας για τις Ευρεσιτε-

χνίες (International Patent Cooperation Treaty) 

o του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ευρεσιτεχνιών (European 

Patent Organization) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου, στην προστασία των δικαιωμάτων 

της βιομηχανικής ιδιοκτησίας υπόκεινται όλα τα εγχώρια και ξένα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, και απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με τις δι-

εθνείς συμφωνίες και τις συμβάσεις ή από την εφαρμογή της αρχής της α-

μοιβαιότητας.  

Ο αρμόδιος Οργανισμός για την έκδοση και προστασία των δικαιωμάτων 

αυτών είναι το State Office που εδρεύει στα Σκόπια (άρθρο 9). Η προστα-

σία των δικαιωμάτων αυτών παρέχεται με υποβολή σχετικής αίτησης.  

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να τύχουν προστασίας στην ΠΓΔΜ με 

αίτηση που θα κατατεθεί στο εξωτερικό, αν αυτό προβλέπεται από τις Διε-

θνείς Συμφωνίες στις οποίες είναι μέρος η ΠΓΔΜ και έχει επικυρωθεί από 
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αυτήν. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τα εγχώρια, εκτός αν προβλέπεται 

κάτι διαφορετικό από τις Διεθνείς Συμφωνίες στις οποίες είναι μέλος η ΠΓΔΜ 

(άρθρο 11).  

Ευρεσιτεχνίες (Άρθρο 19) 

Η εφεύρεση θεωρείται νέα αν πριν την υποβολή της αίτησης δεν έχει 

γνωστοποιηθεί δημόσια η ύπαρξή της και αν είναι ουσιαστικά διαφορετική 

από τις υπάρχουσες. Εξαιρέσεις αποτελούν οι επιστημονικές θεωρίες και οι 

μαθηματικές μέθοδοι, η αισθητική δημιουργία, τα προγράμματα και  τα παι-

χνίδια υπολογιστών, καθώς και η παρουσίαση πληροφοριών.  

Μοντέλα και Σχέδια  

Ένα νέο σχέδιο που μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα προϊόν, προστατεύεται 

από  το δικαίωμα σχεδίου (άρθρο 82).  

Η εξωτερική μορφή ή σχεδιασμός μπορούν να θεωρηθούν νέα, αν πριν 

την υποβολή της αίτησης δεν έχει γνωστοποιηθεί δημόσια η ύπαρξή της και 

αν είναι ουσιαστικά διαφορετική από τις υπάρχουσες (άρθρο 84).  

Δεν προστατεύονται από τον νόμο σχέδια τα οποία είναι αντίθετα προς το 

νόμο και την ηθική, φωτογραφικά και χαρτογραφικά σχέδια, μορφές και 

σχέδια που περιέχουν θυρεούς, εμβλήματα, ονόματα ή και συντομογραφίες 

κρατών και διεθνών οργανισμών, ή μορφές δημοσίων προσώπων χωρίς τη 

συγκατάθεση αυτών(άρθρο 87). 

Εμπορικά σήματα (άρθρο 124) 

Ένα εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση μεταξύ 

προϊόντων ή υπηρεσιών όμοιου ή παρόμοιου τύπου, προστατεύεται από το 

δικαίωμα σήματος. Ο νόμος δεν προστατεύει τις περιπτώσεις που το σήμα 

είναι παρόμοιο με ήδη προστατευμένο και αυτή η ομοιότητα μπορεί να οδη-

γήσει σε σύγχυση.  

Ονομασίες Προέλευσης (άρθρο 164) 

Η ονομασία προέλευσης προστατεύει τη γεωγραφική ένδειξη-προέλευση 

ενός προϊόντος, στο μέτρο που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθορίζο-

νται από τη γεωγραφική περιοχή όπου παράγεται και αυτά τα χαρακτηριστι-

κά αφορούν την επίδραση του περιβάλλοντος ή του εδάφους ή τον παρα-
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δοσιακό τρόπο παραγωγής του προϊόντος, ακόμα και τον ανθρώπινο παρά-

γοντα. Η γεωγραφική ένδειξη είναι το γεωγραφικό όνομα της χώρας, της 

περιοχής ή της τοποθεσίας που χαρακτηρίζει το προϊόν, την ποιότητα, τη 

φήμη ή  κάποιο άλλο χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να αποδοθεί ουσια-

στικά στη γεωγραφική προέλευση. Η σχετική νομοθεσία απαγορεύει τη 

χρήση παραπλανητικών όρων όπως «τύπου», «είδους», «μίμησης» κ.λπ. 

(άρθρο 195). 

Διάρκεια Προστασίας 

Τα παραπάνω δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, προτύπου ή σχεδίου και σήμα-

τος προστατεύονται προσωρινά μεν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης 

στο αρμόδιο State Office και πλήρως από την ημέρα της καταχώρησής 

τους στο ανάλογο Μητρώο (Μητρώο Ευρεσιτεχνιών, Μητρώο Προτύπων-

Σχεδίων, Μητρώο Σημάτων) και διαρκεί: 

o Το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας για περίοδο είκοσι ετών,  

o Το δικαίωμα προτύπου και σχεδίου για περίοδο πέντε ετών, με δικαίωμα 

επέκτασης σε συνολικά 25 χρόνια με πενταετείς ανανεώσεις,  

o Το δικαίωμα εμπορικού σήματος για περίοδο δέκα ετών,  

o Η προστασία των δικαιωμάτων  σχετικά με την ονομασία προέλευσης εί-

ναι απεριόριστη. 

 

Διαδικασίες για απόκτηση των Δικαιωμάτων 

Η διαδικασία για αναγνώριση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, προτύπου 

ή σχεδίου, σήματος και ονομασίας προέλευσης αρχίζει με την κατάθεση 

σχετικής αίτησης στο State Office. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθορίζει και το δικαίωμα προτε-

ραιότητας του αιτούντος έναντι όλων των επομένων αιτούντων. 

Οι πολίτες των χωρών οι οποίες έχουν υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες 

για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και οι οποίοι έχουν κατα-

θέσει αίτηση στο αρμόδιο γραφείο της χώρας τους, θα έχουν δικαίωμα προ-

τεραιότητας στην ΠΓΔΜ από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και για 

περίοδο 12 μηνών, προκειμένου για πατέντα, και 6 μηνών προκειμένου για 

μοντέλο, σχέδιο ή σήμα. 

Το περιεχόμενο των αιτήσεων για κάθε τύπο δικαιώματος προσδιορίζεται 

επίσης επακριβώς στο Νόμο.  
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Νομική Προστασία Δικαιωμάτων 

Άτομα που παραβιάζουν δικαιώματα καταχωρημένων ευρεσιτεχνιών, προ-

τύπων, σχεδίων και σημάτων και χρησιμοποιούν παράνομα την ονομασία 

προέλευσης σε προϊόντα, θεωρούνται υπεύθυνα για τη ζημία που προκαλεί-

ται στον κάτοχο του δικαιώματος.  

Ως καταπάτηση δικαιώματος θεωρείται, όχι μόνον η παράνομη και χωρίς 

έγκριση χρήση, αλλά και η απομίμηση ευρεσιτεχνίας, προτύπου, σχεδίου, 

σήματος και ονομασίας προέλευσης.  

Ο Νόμος δίνει τη δυνατότητα σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αμφι-

σβητήσει νομικά την απόδοση ενός δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, προτύπου, 

σχεδίου ή σήματος σε τρίτο.  

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας μπορούν να μεταβιβαστούν 

πλήρως ή μερικώς σε ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η 

συμφωνία για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι γραπτή 

και να γίνει με την παρουσία συμβολαιογράφου. Στη συνέχεια, η συμφωνία 

αυτή, με την σχετική αίτηση, θα πρέπει να κατατεθεί στο State Office και να 

καταχωρηθεί στο αντίστοιχο Μητρώο. Οποιαδήποτε συμφωνία δεν καταχω-

ρηθεί στο Μητρώο, δεν έχει νομική προστασία (άρθρο 217). 

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κάτοχος ενός δικαιώματος μπορεί επί-

σης να χορηγήσει άδεια πλήρους ή μερικής χρήσης σε ένα ή περισσότερα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρησιμοποίηση του δικαιώματος μετά από 

σχετική συμφωνία. Η συμφωνία αυτή όμως θα πρέπει να είναι γραπτή και 

να κατατεθεί με την σχετική αίτηση στο State Office για να καταχωρηθεί 

στο Μητρώο. Συμφωνία που δε θα καταχωρηθεί, δεν καλύπτεται νομικά 

(άρθρο 218). 

Ακύρωση  της  ισχύος  του  δικαιώματος  της πατέντας  ή  του  εμπορικού 
σήματος 

Το State Office μπορεί να εκδώσει απόφαση για τη λήξη της χορήγησης 

του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εάν κρίνει ότι δεν εκπληρώνει το σκοπό για 

τον οποίο εκδόθηκε, μετά από σχετική αίτηση ενός άλλου ενδιαφερομένου 

νομικού ή φυσικού προσώπου, και κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου διοικητι-

κού οργάνου της περιοχής για την οποία είχε εκδοθεί το σχετικό δικαίωμα. 

Η λήξη του δικαιώματος δεν μπορεί να λάβει χώρα πριν τη συμπλήρωση 
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δύο χρόνων από την ημερομηνία εκδόσεως της, ενώ  η ακύρωση του δι-

καιώματος θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Μητρώο (άρθρο 221). 

Όσον αφορά το δικαίωμα του εμπορικού σήματος, ένα ενδιαφερόμενο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει σχετική αναφορά για την 

ακύρωση χρήσης αυτού από τον κάτοχο, μετά την πάροδο 5 ετών μη χρή-

σης του χωρίς δικαιολογημένους λόγους (άρθρο 222). 

3.4. Εξωτερικό Εμπόριο 

Ο Νόμος περί «Εξωτερικού Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε το 1997, 

ρυθμίζει τις διαδικασίες εξωτερικού εμπορίου της ΠΓΔΜ.  

Οι εισαγωγές είναι γενικά ελεύθερες στο 90% περίπου των προϊόντων. 

Η κυβέρνηση όμως διατηρεί το δικαίωμα, όταν κρίνει σκόπιμο, να θέτει πο-

σοστώσεις (quotas) στην ποσότητα ή την αξία των εισαγόμενων προϊόντων 

(κυρίως προϊόντα που παράγονται στη χώρα και γεωργικά) ή / και να ζητά 

την έκδοση ειδικής άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλα αρμόδια 

Υπουργεία για την εισαγωγή ορισμένων ειδών.  

Τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα, εκτός από τον δασμό και τα 

τελωνειακά τέλη, επιβαρύνονται επίσης με ένα επιπλέον ειδικό τέλος που 

ονομάζεται prelevman και εκφράζεται συνήθως σε δηνάρια ανά μονάδα 

προϊόντος (κιλό, λίτρο). 

Δασμοί και Φόροι 

Οι οικονομικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στα προϊόντα κατά την ει-

σαγωγή τους είναι οι ακόλουθες: 

Δασμοί πληρώνονται για όλα τα προϊόντα με βάση τη δασμολογική τους 

κλάση. Δασμούς δεν πληρώνουν τα προϊόντα προέλευσης των άλλων πρώ-

ην Γιουγκοσλαβικών Δημοκρατιών, βάσει των ειδικών Συμφωνιών Ελεύθε-

ρου Εμπορίου.  

Οι τελωνειακοί δασμοί ισχύουν για τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα 

στην ΠΓΔΜ. Τα δασμολόγια ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν, και κυμαίνο-

νται από 0 έως 30%, ενώ μερικά προϊόντα, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, 

τα ποτά και ο καπνός δασμολογούνται με ποσοστό έως και 60%. Το μέσο 

ποσοστό όμως κυμαίνεται περίπου στο 7%. 

Για την κωδικοποίηση των προϊόντων χρησιμοποιείται το εναρμονισμένο 

σύστημα. Ο Νέος Τελωνειακός Κώδικας (σε ισχύ από 01/04/2000), προ-
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βλέπει περιπτώσεις εισαγωγών που το εμπόρευμα απαλλάσσεται μερικώς ή 

ολικώς από δασμούς ή δικαιούται επιστροφή των δασμών που έχουν κατα-

βληθεί. Ειδικότερα: 

• Ο εξοπλισμός και τα ανταλλακτικά που εισέρχονται στη χώρα προ-

κειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ξένη επένδυση, απαλλάσσονται 

από δασμούς (αρθρ. 183). 

• Εμπόρευμα που εισάγεται προσωρινά στη χώρα για κατεργασία, 

απαλλάσσεται εφόσον το τελικό προϊόν ή το ίδιο το εισαχθέν ε-

μπόρευμα, επανεξάγεται στην καθορισμένη προθεσμία (αρθρ. 97). 

• Επιστροφή δασμού (draw back system) δικαιούται κάθε εμπόρευ-

μα (πλην αυτών που υπόκεινται σε ποσόστωση (quotas) ή προτι-

μησιακές διατάξεις) εφόσον το τελικό προϊόν εξάγεται, αρκεί να 

ζητηθεί στη διασάφηση εισαγωγής και να αποδεικνύεται (αρθρ. 

107). 

• Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξάγει το προσωρινά εισαχθέν εμπό-

ρευμα, για περαιτέρω επεξεργασία και τα προϊόντα που θα προκύ-

ψουν να τα επανεισάγει και να τα θέσει στο εμπόριο με μερική ή 

ολική απαλλαγή από καταβολή δασμών. (αρθρ.119). 

• Εμπόρευμα που εισάγεται προσωρινά στην ΠΓΔΜ έχει δικαίωμα με-

ρικής ή ολικής απαλλαγής από δασμούς όταν δεν χρησιμοποιείται 

στην παραγωγική διαδικασία η δεν διατίθεται στην αγορά (πχ. 

συμμετοχή σε Εκθέσεις) (αρθ.113). 

 

Με τη συμμετοχή της ΠΓΔΜ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟ-

Ε) και τη εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την 

ΕΕ, η χώρα υποχρεούται να μειώσει τους τελωνειακούς δασμούς από 

01/01/2005, κατά 2,5% ετησίως, έως την οριστική εξάλειψή τους το 2011. 

 

Δυνατότητες Αποθήκευσης και Μεταφορών 

Η χώρα έχει μεγάλες δυνατότητες αποθήκευσης, τόσο από τελωνιακής, 

όσο και από φορολογικής άποψης, αφού έχει δοθεί δικαίωμα όχι μόνο στα 

τελωνεία, αλλά και σε σαράντα (40) ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών, εισα-

γωγέων και χονδρεμπόρων.  
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Οι εταιρείες αυτές έχουν το δικαίωμα να διατηρούν  ειδικό τελωνειακό 

χώρο, καταβάλλοντας εγγύηση περίπου 5 εκατ. δηναρίων. Παράλληλα, με-

ρικές εταιρείες έχουν αποκτήσει άδεια απλουστευμένης τελωνειακής διαδι-

κασίας καταβάλλοντας τους δασμούς μετά από επτά ημέρες.2  

 

Τελωνιακές Διαδικασίες για τα Προϊόντα Προελεύσεως Ε.Ε. 

Με την τελευταία αναθεώρηση της τελωνειακής νομοθεσίας στην ΠΓΔΜ 

το 2006, θεσπίστηκαν τελωνειακοί κανονισμοί οι οποίοι συμβαδίζουν με αυ-

τούς της ΕΕ. Τα εισαγόμενα προϊόντα προέλευσης Ε.Ε. για να απολαμβά-

νουν του προτιμησιακού καθεστώτος των ποσοστώσεων που προβλέπονται 

από τη Συμφωνία Σύνδεσης Ε.Ε.-ΠΓΔΜ και του πλεονεκτήματος της εξαίρε-

σης των τελωνειακών δασμών πρέπει να συνοδεύονται από:  

o πιστοποιητικό EUR1 ή δήλωση αναγνωρισμένου εξαγωγέα της Ε.Ε., δη-

λαδή τιμολόγιο εξαγωγής (invoice) με αναγνωρισμένο αριθμό φορολογι-

κού μητρώου εξαγωγέα Ε.Ε.  

o παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος (Bill of Lading).  

o τα δείγματα προϊόντων εισάγονται ελεύθερα στην ΠΓΔΜ με πιστοποιητι-

κό ΑΤΑ. 

                                       
2 Προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι Έλληνες εξαγωγείς. Σήμερα λειτουργούν στην ελ-

ληνική μεθόριο τρία τελωνεία (Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης). Προτιμότερη για τους έλληνες εξαγωγείς 

είναι η διέλευση των εμπορευματοκιβωτίων από το τελωνείο της Δοϊράνης, το οποίο παρουσιάζει την 

μικρότερη κίνηση (υπό την προϋπόθεση ότι η διέλευση εξυπηρετεί τον εξαγωγέα). Τις περισσότερες φο-

ρές παρατηρούνται σχoλαστικοί έλεγχοι και καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκτελωνισμού, γεγονός που 

οφείλεται στην ελλιπή κατάρτιση των τελωνειακών υπαλλήλων της ΠΓΔΜ (σχετικά με τις τροποποιήσεις 

της τελωνιακής νομοθεσίας της χώρας στα πλαίσια εναρμόνισής της προς την ευρωπαϊκή) και στην ανε-

παρκή επικοινωνία των τελωνείων με το Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση αδειών. Παρότι τα τε-

λωνεία λειτουργούν έξι εργάσιμες ημέρες, οι κανονισμοί προβλέπουν ότι σε περίπτωση  μη έγκαιρης  

υποβολής των εγγράφων διασάφησης μέχρι τις 11.45 πμ, η διαδικασία εκτελωνισμού συνεχίζεται την 

επόμενη ημέρα.  Στα θετικά του συστήματος συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση αδειών απλουστευμένης 

διαδικασίας για  ελληνικές εταιρείες που πραγματοποιούν συχνά δρομολόγια και  χρησιμοποιούν μεγάλο 

στόλο εμπορευματοκιβωτίων (containers). Προς την ίδια θετική κατεύθυνση, σημειώνεται η ετήσια μείω-

ση των δασμών κατά 2,5 %. Από ελληνικής πλευράς, επισημαίνεται ότι απαιτείται διαρκής ενημέρωση 

των Ελλήνων εξαγωγέων, αλλά και συμμόρφωσή τους προς τους ισχύοντες κανονισμούς, σε συνεργασία 

με διαμεταφορείς και εκτελωνιστές. Επιπλέον μεταξύ των πρόσφατων αλλαγών, σημειώνεται ότι  η  νο-

μοθεσία (για λόγους επιτάχυνσης και ασφάλειας των διαδικασιών εκτελωνισμού) υποχρεώνει τους Έλλη-

νες εξαγωγείς  να επικολλούν στα εξαγόμενα προϊόντα ειδική σήμανση (sticker)  στη σλαβομακεδονική 

στην οποία θα αναφέρουν τις προδιαγραφές, την προέλευση του προϊόντος, το όνομα του εξαγωγέα και 

τα συστατικά του προϊόντος.  
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Το Υπουργείο Οικονομίας, το οποίο είναι το κατ’ εξοχήν αρμόδιο για την 

έκδοση των αδειών εισαγωγών, για να εξασφαλίσει την ποιότητα των εισα-

γόμενων προϊόντων, έχει ορίσει υπαλλήλους επιθεώρησης στα τελωνειακά 

γραφεία, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα, και κυ-

ρίως σε αυτά που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως τα αγρο-

τικά προϊόντα και οι ηλεκτρικές συσκευές. Σε συνεργασία λοιπόν με τα Υ-

πουργεία Υγείας, Γεωργίας, Δασονομίας και Διαχείρησης Υδάτινων Πόρων, 

τα αγροτικά προϊόντα περνούν από διάφορους ελέγχους, ενώ δυσκο-

λίες έκδοσης άδειας εισαγωγών θα συναντήσει ο επιχειρηματίας που θα θε-

λήσει να εκδόσει άδεια εισαγωγής στρατιωτικών ή φαρμακευτικών ει-

δών. 

Ζώνες ελευθέρου εμπορίου και Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες 

Από το 1999, με σχετικό Νόμο (επίσημη εφημερίδα RM αριθ. 59/99, 

41/00, 6/02) καθορίζεται η θέσπιση ελεύθερης οικονομικής ζώνης μέσα στο 

ίδιο το κράτος της ΠΓΔΜ, ως ξεχωριστής τελωνιακής περιοχής. Στην περιο-

χή αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, οι επενδυτές, ξένοι ή εγχώριοι, υπόκεινται 

σε ειδικούς οικονομικούς όρους. Περισσότερο ευνοημένοι στη ζώνη αυτή 

φαίνεται να είναι οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι έχουν επιπλέον οφέλη, σε 

σχέση με τους εγχώριους. 

Οι δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν χώρα σε μια ελεύθερη οικο-

νομική ζώνη είναι:  

• η κατασκευή,  

• η παραγωγή υπηρεσιών προοριζόμενων για εξαγωγή,  

• οι δραστηριότητες ανταλλαγής εξωτερικού εμπορίου,  

• οι τραπεζικές εργασίες, 

• και  πολλές άλλες εμπορικές δραστηριότητες εκτός από εκείνες που 

σχετίζονται με την κλωστοϋφαντουργία. 

 

Ιδιαίτερα για τους ξένους επενδυτές, τα φορολογικά κίνητρα που δίνο-

νται σε εκείνους που θα δραστηριοποιηθούν σε μια ελεύθερη οικονομική 

ζώνη, είναι τα εξής: 

• Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. στα προϊόντα που κυκλοφορούν στο ε-

μπόριο μέσα στη ζώνη 
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• Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. στα προϊόντα που εισάγονται στη ζώνη 

και προορίζονται για παραγωγή και εξαγωγή 

• Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται στη ζώνη 

• Απαλλαγή από τους φόρους στις μεταφορές ιδιοκτησίας μεταξύ 

των υπευθύνων για την ανάπτυξη 

• Απαλλαγή φόρου κέρδους και φόρου ιδιοκτησίας για περίοδο δέκα 

ετών από την ημέρα έναρξης των δραστηριοτήτων στη ζώνη  

• Απαλλαγή από τους φόρους και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σχετικά 

με τη χρησιμοποίηση του εδάφους κατασκευής, τη σύνδεση με το 

νερό, την αποχέτευση, τη θέρμανση και το δίκτυο παροχής ηλε-

κτρικού ρεύματος κτλ. 

Μετά το πέρας της δεκαετίας από την έναρξη των δραστηριοτήτων σε μια 

ελεύθερη οικονομική ζώνη, εάν κάποιος επενδυτής επανεπενδύσει τα κέρδη 

σε άλλες δραστηριότητες εντός της ζώνης, παρέχεται το δικαίωμα της μειω-

μένης φορολογικής βάσης για τα κέρδη για τα ποσά που επενδύονται. 

Επίσης ένας ξένος επενδυτής μπορεί να μισθώσει έδαφος σε μια ελεύθε-

ρη οικονομική ζώνη για μια περίοδο πενήντα ετών, με δυνατότητα επέκτα-

σης κατά 25 χρόνια. 

Στην χώρα λειτουργούν μέχρι σήμερα δύο ελεύθερες οικονομικές ζώνες. 

Η  πρώτη ελεύθερη οικονομική ζώνη – Bunardzik – βρίσκεται 10χλμ 

ανατολικά των Σκοπίων κοντά στην εθνική οδό και τον αερολιμένα.  

Η δεύτερη  ζώνη βρίσκεται κοντά στην πόλη Kavadarci, 100χλμ νότια 

των Σκοπίων και αυτή η ζώνη αναμένεται να προσελκύσει επενδυτές που 

δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία μεταλλευμάτων. 

31 



 

 

 

 

 

 

 

 

32 



4. Φορολογικό Σύστημα  

4.1. Ατομική φορολογία 

Τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην ΠΓΔΜ υποχρεούνται στην κατα-

βολή φόρου ατομικού εισοδήματος ο οποίος υπολογίζεται στο εισόδημα που 

πραγματοποιούν από  διάφορες πηγές. Με τον όρο “κάτοικος” ορίζεται κάθε 

φυσικό πρόσωπο που έχει μόνιμη ή προσωρινή κατοικία στην ΠΓΔΜ για 183 

ή περισσότερες ημέρες στην διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ή σκοπεύει 

να κατοικήσει για πάνω από 183 ημέρες σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περί-

οδο. 

Η φορολογική βάση καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του ακαθάριστου 

εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει τους διάφορους τύπους εισοδημάτων 

που πραγματοποιούνται από έναν φορολογούμενο κατά τη διάρκεια του έ-

τους και των απαλλαγών και αφαιρέσεων που ορίζονται από το νόμο σχετι-

κά με τον φόρο ατομικού εισοδήματος. 

 

Η ΠΓΔΜ καθιέρωσε ενιαίο σταθερό φορολογικό συντελεστή εισοδή-
ματος 12% τόσο για τα εταιρικά κέρδη όσο και για το εισόδημα των 
φυσικών προσώπων και ο οποίος αναμένεται να μειωθεί στο 10% το 
2008.  

 

Φορολογητέα εισοδήματα 

Τα εισοδήματα που υπόκεινται σε φορολογία περιλαμβάνουν τους ακό-

λουθους τύπους εισοδημάτων: 

• Ατομικό εισόδημα 

• Εισόδημα από τη γεωργία 

• Εισόδημα από τις ανεξάρτητες δραστηριότητες 

• Εισόδημα από την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα  

• Το εισόδημα από τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα βιο-

μηχανικής ιδιοκτησίας 

• Κύρια εισοδήματα 

• Κύρια κέρδη 

• Κέρδη από τυχερά παιχνίδια    

• Άλλα εισοδήματα 
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• Το εισόδημα που πραγματοποιείται υπό μορφή μετρητών, τίτλων, 

σε είδος ή άλλους τύπους υπόκειται στη φορολογία. 

Φόρος Ιδιοκτησίας 

Ο φόρος ιδιοκτησίας επιβάλλεται επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιου-

σίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται για 

αγροτικούς σκοπούς, των κατοικημένων κτιρίων ή των διαμερισμάτων, των 

επιχειρησιακών εγκαταστάσεων, των διοικητικών κτιρίων, των κτιρίων ή δι-

αμερισμάτων για ανάπαυση και αναψυχή, των γκαράζ και άλλων οικοδομι-

κών εγκαταστάσεων.  

Φόρος ιδιοκτησίας επιβάλλεται και στην ιδιοκτησία της κινητής περι-

ουσίας, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών οχημάτων άνω των 1,8 κυ-

βικών εκατοστών. Ο φόρος εφαρμόζεται και στην ιδιοκτησία λεωφορείων, 

μηχανοκίνητων οχημάτων (φορτηγά), ρυμουλκών φορτηγών, αγροτικών 

μηχανημάτων, σκαφών και αεροπλάνων.  

Φορολογείται το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι ο κύριος της 

ιδιοκτησίας. Εάν η ιδιοκτησία είναι στην κυριότητα περισσοτέρων προσώ-

πων, κάθε ένα από αυτά υπόκειται σε φορολογία ιδιοκτησίας ανάλογα με το 

μερίδιο κυριότητας. 

Ως φορολογική βάση ιδιοκτησίας ορίζεται η αγοραστική αξία (η τιμή της 

ελεύθερης αγοράς) της ακίνητης περιουσίας και της κινητής ιδιοκτησίας. Η 

αγοραστική αξία καθορίζεται από αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται από το 

Συμβούλιο του τοπικού Δήμου.  

 

Ο φόρος ιδιοκτησίας εφαρμόζεται με ένα ποσοστό μεταξύ 0,10% και 

0,20%. Όταν η ιδιοκτησία χρησιμοποιείται για κατοικία, το φορολογητέο 

ποσό μειώνεται κατά 50%. 

 

Φόροι Κληρονομιάς και Δωρεών 

Ο φόρος κληρονομιάς και δωρεών επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία, 

στο δικαίωμα της επικαρπίας και στην χρήση της ακίνητης περιουσίας, η ο-

ποία κληρονομείται. 

Ο φόρος κληρονομιάς και δωρεών πληρώνεται επίσης για τα μετρητά, τα 

αξιόγραφα, τους τίτλους και  την άλλη κινητή ιδιοκτησία, εάν η αγοραστική 
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αξία της κληρονομούμενης κινητής περιουσίας είναι υψηλότερη από το πο-

σό ενός μέσου ετήσιου μισθού στην ΠΓΔΜ κατά το προηγούμενο έτος.  

Ο οφειλέτης του φόρου κληρονομιάς είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

που κατοικεί στην ΠΓΔΜ, το οποίο κληρονομεί ή λαμβάνει την ιδιοκτησία ως 

δωρεά στη χώρα ή στο εξωτερικό. Υπόχρεα σε φόρο κληρονομιάς και δω-

ρεών είναι επίσης τα ξένα φυσικά πρόσωπα, μη κάτοικοι της ΠΓΔΜ, όσον 

αφορά την ακίνητη περιουσία και την κινητή ιδιοκτησία που κληρονομείται 

ή παραλαμβάνεται ως δωρεά - στο έδαφος της ΠΓΔΜ. Ως φορολογική βάση 

κληρονομιάς και δωρεάς ορίζεται η αγοραστική αξία (η τιμή της ελεύθερης 

αγοράς) της κληρονομούμενης ιδιοκτησίας ή της ιδιοκτησίας που παραλαμ-

βάνεται ως δωρεά τη στιγμή της επιβολής του φόρου.  

 

Ο πρώτος κληρονόμος ή αποδέκτης της κληρονομιάς απαλλάσσεται της 

πληρωμής του φόρου. Ο δεύτερος κατά σειρά κληρονόμος ή αποδέκτης 

πληρώνει φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς σε ένα ποσοστό 2-3%, ενώ ο τρίτος 

κατά σειρά κληρονόμος ή αποδέκτης, ή άλλος φορολογούμενος που δεν 

συσχετίζεται με τον συντάξαντα τη διαθήκη, πληρώνει φόρο κληρονομιάς 

σε ένα ποσοστό 4-5%. 

 

Φόρος επί των πωλήσεων ακίνητης περιουσίας και δικαιωμάτων  (Tax 
on sales of Real Estate and Rights) 

Η πώληση ακίνητης περιουσίας και σχετικών δικαιωμάτων, δηλ. η μεταβί-

βαση με αποζημίωση της ιδιοκτησίας της ακίνητης περιουσίας και των δι-

καιωμάτων, η αντικατάσταση μιας ακίνητης περιουσίας με άλλη, καθώς και 

με άλλους τρόπους η απόκτηση ακίνητης περιουσίας με αποζημίωση, υπό-

κεινται στον φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και σχετικών δικαιωμά-

των. 

Ο φορολογούμενος, δηλ. ο πωλητής της ακίνητης περιουσίας και των δι-

καιωμάτων, μπορεί να είναι είτε νομικό, είτε φυσικό πρόσωπο, όπως και ο 

αγοραστής.  

Ως φορολογική βάση ορίζεται η αγοραστική αξία (η τιμή στην ελεύθερη 

αγορά) της ακίνητης περιουσίας και των συνδεδεμένων δικαιωμάτων κατά 

τη στιγμή της επιβολής του φόρου. Κατά την οποιαδήποτε αντικατάσταση 
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ακίνητης περιουσίας, η φορολογική βάση είναι η διαφορά των αγοραστικών 

αξιών. 

Τέλος, το ποσοστό που εφαρμόζεται για τον φόρο επί των πωλήσεων 

στην ακίνητη περιουσία και τα σχετικά δικαιώματα καθορίζεται από τους αρ-

μόδιους φορείς, ενώ η φορολογική ευθύνη προκύπτει την ημέρα της τελε-

σίδικης δικαστικής απόφασης οποιασδήποτε συμφωνίας για τη μεταφορά 

της ιδιοκτησίας και των άλλων δικαιωμάτων. 

4.2.Φόροι εταιρειών, προσωπικού εισοδήματος και μερισμάτων 

Φορολόγηση κερδών 

Όλα τα νομικά πρόσωπα, τα οποία είτε εδρεύουν στο έδαφος της ΠΓΔΜ 

είτε όχι, υπόκειναι στην καταβολή φόρου επί των κερδών που προκύπτουν 

από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που εκτελούνται στο έδαφος της 

ΠΓΔΜ και από τα εισοδήματα που παράγονται στο εξωτερικό. 

Ετήσιες οικονομικές δηλώσεις 

Σύμφωνα με το Εταιρικό Δίκαιο, όλα τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται 

να καταθέσουν τους ετήσιους απολογισμούς στο τέλος κάθε ημερολογιακού 

έτους και οι ετήσιοι απολογισμοί πρέπει να προετοιμαστούν σύμφωνα με το 

Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο.  

Επιπλέον, οι μεγάλες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι υποχρεω-

μένες να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις οικονομικές δηλώσεις σύμ-

φωνα με τοα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS - International Financial 

Reporting Standards). 
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Οι επιχειρήσεις είναι ταξινομημένες ανάλογα με το μέγεθος ως εξής:  

Κριτήρια Μικρές 
Εμπορικές 

Μικρές 
Επιχειρηματικές 
Εγκαταστασεις 

Μεσαίες Μεγάλες 

Μέσος Αριθμός 
Απασχολούμενων < 10 Από 10 έως 50 Από 50 έως 250 Μεγαλύτερος από 

250 

Ετήσιος Τζίρος (EUR) < 50.000 Από 50.000 έως  
2.000.000 

Από 2.000.000 έως 
10.000.000 

Μεγαλύτερος από 
10.000.000 

Συνολικό Ενεργητικό 
(EUR)  Μέχρι 2.000.000 Από 2.000.000 έως 

11.000.000 
Μεγαλύτερος από 

11.000.000 

 

Οι ετήσιες οικονομικές δηλώσεις περιλαμβάνουν: 

 Ισολογισμό 
 Δήλωση εισοδήματος-Αποτελέσματα Χρήσεως 
 Δήλωση των αλλαγών στο μετοχικό κεφάλαιο 
 Κατάσταση ταμιακής ρευστότητας (Cash Flow Statement) 
 Σημαντικά λογιστικά ασφαλιστήρια (Significant Accounting 

Policies)  και 
Σημειώσεις σχετικές με τις οικονομικές δηλώσεις (Notes to the related 

financial statements). 

 

Φορολογική βάση κάθε νομικού προσώπου είναι το κέρδος που καθορί-

ζεται στα αποτελέσματα χρήσεως – δήλωση εισοδήματος, ως διαφορά μετα-

ξύ εισοδήματος και δαπανών. Η φορολογική βάση για το κέρδος καθορίζεται 

σύμφωνα με μια σειρά στοιχείων που εκπίπτουν. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται 

τα εξής: 

• Tα εισοδήματα που πραγματοποιούνται βάσει των κεφαλαίων που 

είναι αυστηρά καθορισμένα για την εκπλήρωση της δραστηριότη-

τας του φορολογούμενου (προϋπολογισμοί, κεφάλαια) δεν συμπε-

ριλαμβάνονται στη φορολογική βάση για τον υπολογισμό του φό-

ρου κέρδους 

• H αξία των υπό εξέλιξη εργασιών, και των ημιτελών και τελειωμέ-

νων αγαθών υπολογίζεται με πλήρες κόστος 

• Oι ακαθάριστοι μισθοί των υπαλλήλων αναγνωρίζονται ως πλήρως-

εκπίπτουσες επιχειρησιακές δαπάνες 
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• Tα εισοδήματα των υπαλλήλων που προκύπτουν από το πρόγραμ-

μα συμμετοχής στα κέρδη δεν εκπίπτουν από το φόρο 

• H ανταμοιβή των μελών των διοικητικών και των εποπτικών συμ-

βουλίων (managing and supervisory board) εκπίπτουν 50% από 

τη φορολογία (50% tax-deductible) 

• H απόσβεση των υλικών και μη-υλικών περιουσιακών στοιχείων 

(δηλ. του ενεργητικού) μιας εταιρείας εκπίπτει από τη φορολογία, 

σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζονται στην ονοματολογία των 

περιουσιακών στοιχείων για απόσβεση 

• Η ανατίμηση των υλικών και μη-υλικών περιουσιακών στοιχείων 

εκπίπτει πλήρως από τη φορολογία (the revaluation of tangible 

and non-tangible assets is fully deductible) 

• Οι τόκοι για την επιχειρηματική χρηματοδότηση της επιχείρησης 

του φορολογούμενου εκπίπτουν πλήρως από τη φορολογία 

• Tα ασφάλιστρα που πληρώνονται για την κάλυψη της επιχειρησια-

κής ιδιοκτησίας εκπίπτουν πλήρως από τη φορολογία 

• Tα ημερήσια επιδόματα για τα επαγγελματικά ταξίδια στη χώρα και 

στο εξωτερικό και ο χρόνος μακριά από την οικογένεια εκπίπτουν 

πλήρως από τη φορολογία μέχρι το ποσό που καθορίζεται στη 

συλλογική σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων σε επίπεδο κλάδου 

(at branch level)   

• Oι δαπάνες που πραγματοποιούνται από έναν υπάλληλο κατά τη 

χρήση ενός Ι.Χ. οχήματος εκπίπτουν της φορολογίας μέχρι 50% 

του ποσού που καθορίζεται σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση 

εργασίας ενός υπαλλήλου σε επίπεδο κλάδου. 

 

Παρακράτηση Φόρου 

Σύμφωνα με τον νόμο περί φορολόγησης των κερδών, οι μη εδρεύουσες 

στην ΠΓΔΜ επιχειρήσεις οφείλουν να αποδώσουν τον φόρο παρακράτησης 

(WHT-Withholding tax) για ορισμένους τύπους εισοδημάτων. Πιο συγκε-

κριμένα οι τύποι πληρωμών που υπόκεινται στον εσωτερικό φόρο παρακρά-

τησης περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Τόκους 

• Δικαιώματα εκχώρησης 
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• Πληρωμές για  τεχνικές, οικονομικές, διοικητικές και διάφορες άλ-

λες υπηρεσίες 

• Μίσθωμα για τις κινητές και ακίνητες ιδιοκτησίες που βρίσκονται 

στην ΠΓΔΜ 

• Ασφάλιστρα 

• Πληρωμή για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μεταξύ της ΠΓΔΜ 

και  των άλλων χωρών 

• Πληρωμή για την ψυχαγωγία και τις αθλητικές δραστηριότητες.    

• Οι ακόλουθοι τύποι πληρωμών υπόκεινται σε μηδενικό φόρο πα-

ρακράτησης: 

• Μερίσματα (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ περί Μητρικών-

Θυγατρικών Εταιρειών) 

• Τόκοι στους τίτλους που εκδίδονται ή που εγγυώνται από την κυ-

βέρνηση της ΠΓΔΜ 

• Εισόδημα από καταθέσεις στις τράπεζες που βρίσκονται στην ΠΓΔΜ  

• Εισόδημα από την επένδυση σε διεθνώς εμπορεύσιμους τίτλους. 

 

Το γενικό ποσοστό WHT είναι 15%, εκτός από τις πληρωμές τόκων 
και το εισόδημα ενοικίου στην ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται 
στην ΠΓΔΜ.  
Ο φόρος παρακράτησης υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό εισοδή-
ματος πληρωτέο στις μη- εδρεύουσες στην ΠΓΔΜ εταιρείες-
οντότητες (non-resident entities). 

Πρόληψη της διπλής φορολογίας 

Ο νόμος για την φορολόγηση των κερδών επιτρέπει την μονομερή φορο-

λόγηση των εδρευουσών  εταιριών στην ΠΓΔΜ. Όταν μια εδρεύουσα στην 

ΠΓΔΜ εταιρεία έχει πληρώσει φόρο στο κέρδος που παρήχθη στο εξωτερικό, 

έχει δικαίωμα φορολογικής μείωσης στον υπολογιζόμενο φόρο αλλά μόνο 

μέχρι του ποσού που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου. 

Λογιστικός έλεγχος 

Τα τελευταία χρόνια στην ΠΓΔΜ θεσπίστηκε νόμος σχετικά με τον κρατι-

κό λογιστικό έλεγχο, με σκοπό τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος λογιστι-

κού ελέγχου παρόμοιο με αυτό των ανεπτυγμένων χωρών.  

Ο νόμος περί λογιστικού ελέγχου καθορίζει τους όρους κάτω από τους 

οποίους μια επιχείρηση που εκτελεί τις δραστηριότητές της, και που έχει ένα 
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κύριο γραφείο στην ΠΓΔΜ, είναι υποχρεωμένη να υποβάλει τις οικονομικές 

και λογιστικές δηλώσεις.  

Ο νόμος καθορίζει ότι ο λογιστικός έλεγχος εκτελείται από μια επιχείρηση 

λογιστικού ελέγχου εγγεγραμμένη στο Central Register ή από εξουσιοδοτη-

μένο ελεγκτή που λειτουργεί ως ανεξάρτητος σύμφωνα με το Εταιρικό Δί-

καιο.  

Εφαρμογή του Φ.Π.Α 

Ο Φ.Π.Α. εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Στην πώληση των αγαθών και των υπηρεσιών και 

 Στην εισαγωγή των αγαθών. 

 

Ο Φ.Π.Α υπολογίζεται με την εφαρμογή των αναλογικών φορολο-

γικών ποσοστών στην φορολογική βάση, ως εξής: 

 Το γενικό φορολογικό ποσοστό 18% εφαρμόζεται σε όλες τις φο-

ρολογήσιμες πωλήσεις και τις εισαγωγές, εκτός από στις πωλήσεις 

και τις εισαγωγές που φορολογούνται με το προνομιακό ποσοστό   

 Το προνομιακό φορολογικό ποσοστό του 5% εφαρμόζεται στην 

πώληση και την εισαγωγή των ακόλουθων εμπορευμάτων:  

1. Τρόφιμα 

2. Πόσιμο νερό από τα δημόσια δίκτυα ύδρευσης  

3. Έντυπα, που περιλαμβάνουν: βιβλία, φυλλάδια και παρό-

μοιο έντυπο υλικό, εφημερίδες και άλλα περιοδικά, εικονο-

γραφημένα βιβλία για παιδιά, παιδικά τετράδια ζωγραφικής, 

χαρτογραφικά αντικείμενα οποιουδήποτε είδους, εκτός από 

τις δημοσιεύσεις που χρησιμοποιούνται κυρίως για διαφημι-

στικούς λόγους. 

 

Όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματι-

κά στο έδαφος της ΠΓΔΜ, υποχρεούνται στην καταβολή Φ.Π.Α. από τη 

στιγμή που θα υπερβούν το φορολογικό όριο πωλήσεων, το οποίο καθορίζε-

ται από τους αρμόδιους φορείς, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την μη καταχώ-

ρηση στα υποκείμενα σε ΦΠΑ πρόσωπα η επιχειρήσεις. Εάν επιλέξουν να 
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παραμείνουν εκτός συστήματος Φ.Π.Α. τότε φορολογούνται ως τελικοί κα-

ταναλωτές και δεν έχουν δικαίωμα στην αφαίρεση φορολογικής πίστωσης. 

Φορολογική βάση ΦΠΑ για τις πωλήσεις των αγαθών/υπηρεσιών στην 
χώρα  

Η φορολογική βάση για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α  είναι το συνολικό 

ποσό (υπό μορφή χρημάτων, αγαθών, ή υπηρεσιών) που εισπράττεται από 

την πώληση των αγαθών ή των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

φόρων (εκτός του Φ.Π.Α), του φόρου κατανάλωσης, των τελών, των συ-

νεισφορών και των άλλων ποσών, καθώς επίσης και των σχετικών δαπανών 

και επιχορηγήσεων που σχετίζονται άμεσα με την αξία των πωλήσεων των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. 

Φορολογική βάση ΦΠΑ για την εισαγωγή των εμπορευμάτων 

Η φορολογική βάση για τον υπολογισμό του ΦΠΑ για την εισαγωγή των 

εμπορευμάτων είναι η αξία των εισαγόμενων αγαθών όπως αυτή υπολογίζε-

ται σύμφωνα με τους τελωνειακούς κανονισμούς. Η φορολογική βάση περι-

λαμβάνει τις τελωνειακές επιβαρύνσεις, τους φόρους (εκτός από το Φ.Π.Α), 

τον φόρο κατανάλωσης, τις αμοιβές, τους άλλους εισαγωγικούς δασμούς 

και τις σχετικές δαπάνες. 

 

Φορολογική περίοδος, φορολογικός υπολογισμός, υποβολή της 

φορολογικής επιστροφής, φορολογική πληρωμή και επιστροφή πο-

σού 

Οι φορολογούμενοι που οι συνολικές μηνιαίες πωλήσεις τους υπερβαί-

νουν το ποσό των 25 εκατομμυρίων MKD πρέπει να αποδίδουν το Φ.Π.Α. σε 

μηνιαία βάση.  

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές επιστροφές 

τους και να πληρώνουν τον αναφερόμενο φόρο το αργότερο έως 15 ημέρες 

μετά από τη λήξη κάθε μήνα, ή 15 ημέρες μετά από το τέλος κάθε τριμή-

νου. 

Οι εθελοντικά-καταχωρημένοι φορολογούμενοι πρέπει να αποδίδουν το 

Φ.Π.Α. για κάθε ημερολογιακό έτος, και να υποβάλουν τη φορολογική επι-

στροφή το αργότερο έως 15 ημέρες μετά από τη λήξη του ημερολογιακού 

έτους, οπότε και θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο. 
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Ο Φ.Π.Α. στις εισαγωγές καταβάλλεται μαζί με την πληρωμή των τελω-

νειακών δασμών.  

Όταν η φορολογική πίστωση υπερβαίνει το φόρο που υπολογίζεται για τις 

πωλήσεις σε μια δεδομένη φορολογική περίοδο, ο φορολογούμενος μπορεί 

να μεταφέρει τη διαφορά ως φορολογική προκαταβολή στην επόμενη περί-

οδο ή να ζητήσει την επιστροφή της διαφοράς.  

Η Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (Public Revenue Office), κατόπιν αιτήσεως 

του φορολογούμενου, υποχρεούται να επιστρέψει τη διαφορά μέσα σε 30 

ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε η αίτηση για φορολογική επιστρο-

φή. 

 

Άλλοι Έμμεσοι Φόροι (excise duty) 

Σύμφωνα με το νόμο σχετικά με τους έμμεσους φόρους, που είναι συμ-

βατός με την οδηγία της ΕΕ για τους έμμεσους φόρους (no.92/12/EEC),  

μόνο η κατανάλωση φορολογήσιμων προϊόντων που καθορίζονται στα άρ-

θρα των οδηγιών της ΕΕ υπόκεινται στην έμμεση φορολόγηση. Τα ακόλου-

θα προϊόντα υπόκεινται σε ειδική έμμεση φορολογία : 

• Ορυκτέλαια 

• Προϊόντα καπνού 

• Οινόπνευμα και οινοπνευματώδη ποτά  

• Οχήματα. 

Τα υποκείμενα σε έμμεση φορολόγηση προϊόντα υπόκεινται στον φόρο 

κατανάλωσης υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις : 

• Να είναι αποτέλεσμα παραγωγής στο έδαφος της ΠΓΔΜ 

• Να είναι εισαγόμενα στη χώρα      

• Τα προϊόντα να είναι υπό τελωνιακή επιτήρηση. 

Η επιβολή του έμμεσου φόρου σε ένα προϊόν γίνεται κατά την παράδοση 

του προϊόντος σε χονδρεμπορική αποθήκη εμπορευμάτων (excise ware-

house) ή με την έξοδό του από την αποθήκη εμπορευμάτων. Εξαίρεση υ-

πάρχει στις περιπτώσεις στις οποίες τα προϊόντα που βρίσκονται στην απο-

θήκη εμπορευμάτων, είτε είναι απαλλαγμένα από έμμεσους φόρους (λόγω 

της φύσης τους), είτε είναι σε μια νέα διαδικασία μετακύλισης του φόρου 

κατανάλωσης (excise duty). 
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Απαλλαγές από τον ΦΠΑ 

Χωρίς δικαίωμα πιστωτικής φορολογικής μείωσης: 

• Πωλήσεις των κτιρίων κατοικιών και διαμερισμάτων, αποκλείοντας 

την πρώτη πώληση που εκτελείται μέσα σε 5 έτη από την οικοδό-

μηση 

• Μίσθωμα των διαμερισμάτων, εκτός αν χρησιμοποιούνται για λό-

γους κατοικίας 

• Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

• Τραπεζικές και οικονομικές συναλλαγές 

• Υπηρεσίες ασφάλειας και αντασφάλισης 

• Τυχερά παιχνίδια και παιχνίδια ψυχαγωγίας 

• Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικά ιδρύματα  

• Υπηρεσίες που παρέχονται από ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας και 

προστασίας 

• Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδικά και εφηβικά ιδρύματα 

• Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

• Υπηρεσίες από ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς 

• Διεθνής μεταφορά επιβατών 

• Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

• Υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών και πωλήσεων ανθρώπινων οργά-

νων, αίματος και μητρικού γάλακτος  

• Υπηρεσίες νεκρικών αιθουσών 

Με δικαίωμα σε φορολογική μείωση: 

• Εξαγωγή εμπορευμάτων  

• Πώληση των αγαθών που διανέμονται από τη χώρα στις ελεύθερες 

τελωνειακές ζώνες (to custom-free zones) 

• Υπηρεσίες σχετικές με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη μεταφο-

ρά 

• Προσωρινή εισαγωγή των εμπορευμάτων με σκοπό τη βελτίωσή 

τους 

• Πώληση χρυσού στην κεντρική τράπεζα 

• Διεθνείς αεροπορικές μεταφορές επιβατών   
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• Πώληση, συντήρηση και ενοικίαση του εξοπλισμού που χρησιμο-

ποιείται στην διεθνή εναέρια κυκλοφορία. 

Φοροαπαλλαγές κατά τις εισαγωγές: 

• Αγαθά που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ κατά την πώληση στη 

χώρα 

• Αγαθά σε μεταφορά, επανεξαγωγή ή προσωρινά εισαγόμενα αγαθά 

• Αγαθά προοριζόμενα για τις ελεύθερες και τις τελωνειακές ζώνες 

• Αγαθά που εισάγονται από τις ξένες, διπλωματικές ή προξενικές 

αντιπροσωπευτικές αποστολές για τις επίσημες ανάγκες, καθώς ε-

πίσης και από το διπλωματικό προσωπικό για τις προσωπικές ανά-

γκες 

• Αγαθά που εκτίθενται σε εκθέσεις  

• Αγαθά, τα οποία επανεισάγονται στην ίδια κατάσταση, όπως κατά 

τη διάρκεια της προσωρινής εισαγωγής τους   

• Εργασίες επιστημόνων, συγγραφέων και καλλιτεχνών .   

 

Εξαίρεση από το δικαίωμα αφαίρεσης φορολογικής πίστωσης ισχύει στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και εισαγωγή εμπορευμάτων για 

τις απαλλάξιμες από τον ΦΠΑ πωλήσεις 

• Προμήθεια, παραγωγή, και εισαγωγή ποδηλάτων, μηχανοκίνητων 

οχημάτων με λιγότερο από 4 ρόδες, αυτοκινήτων και υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τη χρησιμοποίησή τους 

• Δαπάνες ψυχαγωγίας 

• Δαπάνες για τη μεταφορά των επιβατών 

• Προμήθεια ή εισαγωγή ψυγείων, ακουστικών και τηλεοπτικών οι-

κιακών συσκευών, ταπήτων και έργων τέχνης που χρησιμοποιού-

νται ως εξοπλισμοί γραφείων     

• Ξενοδοχείο ή άλλοι τύποι δαπανών στέγασης και δαπανών τροφί-

μων. 

Απαλλαγές από τον έμμεσο φόρο 

Η απαλλαγή από τον έμμεσο φόρο ισχύει για όλα τα φορολογήσιμα προ-

ϊόντα όταν προορίζονται για: 
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• Διπλωματικές και προξενικές αποστολές 

• Διεθνείς οργανισμούς 

• Στρατιωτικές δυνάμεις των συμβατικών (με σύμβαση) μερών - με-

λών του ΝΑΤΟ 

• Δείγματα για την ανάλυση των απαραίτητων δοκιμών παραγωγής ή 

των επιστημονικών και ερευνητικών σκοπών 

• Προσωπικές αποσκευές που φέρονται στο εξωτερικό από έναν τα-

ξιδιώτη    

• Ορυκτέλαια και αέριο που βρίσκονται στις δεξαμενές των μηχανο-

κίνητων οχημάτων ή των αεροπλάνων που προέρχονται από στο 

εξωτερικό, και που δεν προορίζονται για περαιτέρω πώληση. 

Απαλλαγές έμμεσου φόρου που εφαρμόζονται για το οινόπνευμα και τα 

οινοπνευματώδη ποτά: 

• Για την παραγωγή ξιδιού 

• Κατά την πλήρη denaturisation (αλλοίωση) σύμφωνα με τους σχε-

τικούς κανονισμούς, και έπειτα τοποθετημένη στην ελεύθερη από 

φόρους κυκλοφορία 

• Για την παραγωγή προϊόντων, μη κατάλληλων για ανθρώπινη κα-

τανάλωση, από το οινόπνευμα 

• Για την παραγωγή φαρμάκων 

• Για ιατρικούς λόγους στα νοσοκομεία, τις κλινικές και τα φαρμα-

κεία  

• Άμεσα ή ως αναπόσπαστο τμήμα των ημιτελών προϊόντων για την 

παραγωγή των τροφίμων. 

4.3. Φορολογικά κίνητρα προσέλκυση Ξ.Ε. 

Ένας σημαντικός αριθμός φορολογικών κινήτρων έχει θεσπιστεί από την 

ΠΓΔΜ για την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα: 

• Δεν υπόκεινται σε τελωνιακό δασμό η εισαγωγή κύριου εξοπλισμού  

• Τα κέρδη μιας επιχείρησης που επανεπενδύονται σε πάγιο ενεργη-

τικό της επιχείρησης ή σε προγράμματα προστασίας του περιβάλ-

λοντος, δεν φορολογούνται. 

 

Άλλο σημαντικό κίνητρο είναι η αφαίρεση 100.000 ευρώ από τη φορολο-

γική βάση για τις επενδύσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε πάγιο ενεργητικό, κα-
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θώς και τη μείωση μέχρι και 25% για επενδυόμενα ποσά που υπερβαίνουν 

τα 100.000 ευρώ.  

Επίσης έχουν υπογραφεί περίπου 27 διμερείς συμφωνίες προστασίας ε-

πένδυσης, εκ των οποίων οι 13 με χώρες-μέλη του Οργανισμού για την  Οι-

κονομική  Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 

Μια ευρεία κλίμακα φορολογικών κινήτρων για επενδυτικούς σκοπούς εί-

ναι διαθέσιμη και περιλαμβάνουν τα εξής:  

Επένδυση στην νέα τεχνολογία και την προστασία του περιβάλλοντος 

Όταν ένας φορολογούμενος επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμιση ή 

προμηθεύεται τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον, έχει δικαίωμα στην 

επίσπευση της απόσβεσης των πάγιων ενεργητικών αλλά χωρίς υπέρβαση 

του 25% οποιουδήποτε καθορισμένου ποσοστού.  

Η φορολογική βάση ενός φορολογούμενου μπορεί να μειωθεί για το ποσό 

των κεφαλαίων που επενδύονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Οποι-

οδήποτε ποσό που επενδύεται για τέτοιο σκοπό εκπίπτει πλήρως από τη φο-

ρολογία. 

Ελεύθερες οικονομικές ζώνες 

Σε περιπτώσεις που ένας φορολογούμενος γίνεται "χρήστης" ή "ιδρυτής" 

μιας "Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης", απαλλάσσεται από τον φόρο κέρδους 

για μια περίοδο 10 ετών από την έναρξη της δραστηριότητας στην ζώνη.  

Άλλα φορολογικά κίνητρα διαθέσιμα στο πλαίσιο του νόμου ελεύθερων 

ζωνών περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Μετά από την φορολογική απαλλαγή κέρδους δέκα ετών, οποια-

δήποτε επανεπένδυση των κερδών από το φορολογούμενο στα 

πάγια ενεργητικά θα επέτρεπε μια ανάλογη έκπτωση στον υπολο-

γισμένο φόρο του φορολογούμενου για εκείνη την περίοδο 

2. Δεκαετή απαλλαγή από το φόρο ιδιοκτησίας 

3. Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. (VAT) στα εισαγόμενα προϊόντα που 

προορίζονται για εξαγωγή 

4. Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. (VAT) στις υπηρεσίες για τα αγαθά που 

προορίζονται για εξαγωγή και απαλλαγή από τους τελωνειακούς 

δασμούς και φόρους. 
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Άλλες παροχές 

Οι ζημίες εξαιτίας επιχειρηματικών, οικονομικών και μη-επιχειρηματικών 

συναλλαγών μπορούν να μεταφερθούν ως αντιστάθμιση των κερδών για 

μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των τριών ετών. Αυτό το όφελος δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αλλαγής της κατάστασης των φορολογού-

μενων λόγω συγχώνευσης, απόκτησης, διαίρεσης και μετασχηματισμού της 

ιδιοκτησίας. 

Τα κέρδη από το κεφάλαιο (capital gains) που επιτυγχάνονται από την 

πώληση των τίτλων, του εξοπλισμού και της ακίνητης περιουσίας συμπερι-

λαμβάνονται στη φορολογική βάση (tax base) στο ποσό του 70%. 

Οποιαδήποτε ζημία στο κεφάλαιο (any capital loss) αφαιρείται πλήρως 

από το φόρο. Όταν προκύπτει ζημία κεφαλαίου (capital loss) από πώληση 

τίτλων, μπορεί να αντισταθμιστεί από τα εισοδήματα μόνο κατά τη διάρκεια 

του ίδιου έτους. 

Τα μερίσματα από τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης 

απαλλάσσονται από το φόρο. Εντούτοις, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται 

μόνο με την προϋπόθεση ότι τα βασικά κέρδη (underlying profits) της συμ-

μετέχουσας επιχείρησης υπόκεινται στο φόρο κερδών. 
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5. Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες 

5.1.Αγορά Ξένου Συναλλάγματος 

Οι συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων 

της ΠΓΔΜ είναι ελεύθερη. 

Με το Νόμο περί Συναλλάγματος ρυθμίζονται:  

1. Οι τρέχουσες συναλλαγές και οι συναλλαγές κεφαλαίου, η διεκ-

περαίωσή πληρωμών και μεταβιβάσεων μεταξύ των κατοίκων και 

των μη κατοίκων της χώρας, καθώς και μεταξύ των κατοίκων της 

ίδιας της χώρας, εάν αυτοί χρησιμοποιούν ξένο συνάλλαγμα για 

τις πληρωμές ή εάν το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους είναι 

το ξένο συνάλλαγμα.  

2. Η επίβλεψη και ο έλεγχος του ξένου συναλλάγματος. 

Οι κάτοικοι (residents)3 μπορούν να κάνουν μεταξύ τους  τις συναλ-

λαγές σε ξένο συνάλλαγμα. Οι διατάξεις του νόμου δεν ισχύουν στην περί-

πτωση των μισθών και των αμοιβών υπαλλήλων που απασχολούνται στο 

εξωτερικό, καθώς και στις επιστροφές των δαπανών που πραγματοποιούνται 

στο εξωτερικό. 

Οι κάτοικοι μπορούν να διατηρούν λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα στις 

τράπεζες της ΠΓΔΜ, όπως καθορίζεται στον Νόμο περί Τραπεζών. Επίσης θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ είναι το μόνο εξουσιο-

δοτημένο όργανο που καθορίζει τις διαδικασίες ανοίγματος λογαριασμού ξέ-

νου νομίσματος από τους κατοίκους της χώρας. 

                                       
3 Με τον όρο residents νοούνται: 

 commercial enterprises, individual traders and other legal entities with a registered main office 

in FYROM, and their representative offices abroad, except their branches abroad; 

 branches of foreign enterprises entered in the Trade Companies Register of FYROM; 

 natural persons, independently performing business activities as their prime occupation, hav-

ing permanent residence in FYROM, not treated as traders according to the Company Law of 

FYROM; 

 natural persons with permanent residence in FYROM; 

 natural persons temporarily residing in FYROM, holding a residential or working visa valid for 

no less than six months; 

 diplomatic, consular and other representative offices of FYROM abroad financed from the 

Budget of FYROM as well as citizens of FYROM employed at these representative offices and 

their family members. 
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Πιστωτικές σχέσεις μεταξύ των κατοίκων σε συνάλλαγμα 

Οι εξουσιοδοτημένες τράπεζες μπορούν να χορηγήσουν πίστωση σε συ-

νάλλαγμα προς τους κατοίκους της ΠΓΔΜ. Η Κεντρική Τράπεζα όμως, της 

ΠΓΔΜ είναι αυτή που  καθορίζει τους σκοπούς και τους όρους κάτω από 

τους οποίους οι κάτοικοι μπορούν να διενεργήσουν πιστωτικές διαδικασίες 

σε συνάλλαγμα και να κάνουν μεταβιβαστικές πληρωμές. 

Επίσης οι κάτοικοι μπορούν να ανοίξουν και να διατηρούν λογαριασμό 

στο εξωτερικό, υπό τους όρους που καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα 

της χώρας. 

Τέλος, οι μη- κάτοικοι4 της ΠΓΔΜ μπορούν να διατηρούν λογαριασμό, 

τόσο σε ξένο, όσο και σε εγχώριο νόμισμα, στις εξουσιοδοτημένες τράπεζες. 

Κατά το άνοιγμα όμως του λογαριασμού, οι τράπεζες θα πρέπει να εξακρι-

βώσουν (identify) ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοικος της ΠΓΔΜ. 

Πληρωμές μετρητών 

Οι κάτοικοι της ΠΓΔΜ, μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν 

πληρωμές σε ξένο νόμισμα κατά τις συναλλαγές τους με μη- κατοίκους, υπό 

τους όρους  που καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ. Επίσης 

μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές από μη- κατοί-

κους στο ισχύον νόμισμα της ΠΓΔΜ, σύμφωνα με τους κανονισμούς που 

διέπουν τις διαδικασίες χρηματικών δοσοληψιών στις εγχώριες διαδικασίες 

πληρωμής. 

Εισαγωγή  και  Εξαγωγή  Συναλλάγματος,  Επιταγών  και  Νομισματικού 
Χρυσού (monetary gold) 

Η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ καθορίζει τους όρους και το ποσό του ι-

σχύοντος εγχώριου ρευστού χρήματος, επιταγών και νομισματικού χρυσού 

που μπορούν να εισαχθούν ή να εξαχθούν από την ΠΓΔΜ. 

Κατά τη διέλευση των συνόρων, οι κάτοικοι και οι μη κάτοικοι είναι υπο-

χρεωμένοι να δηλώσουν στις τελωνειακές αρχές οποιαδήποτε εισαγωγή ή 

                                       
4 Με τον όρο  μη- κάτοικοι ορίζονται όλα τα άλλα πρόσωπα που δεν είναι κάτοι-

κοι. 
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εξαγωγή εγχώριου ή ξένου νομίσματος, επιταγών ή νομισματικού χρυσού, 

που ξεπερνά το ποσό που καθορίζεται από τους αρμόδιους φορείς. 

Αγορά Συναλλάγματος και συναλλαγματική ισοτιμία Δηναρίου (Denar) 

Εθνικό Νόμισμα της ΠΓΔΜ είναι το Δηνάριο (Denar, MKD) το οποίο ενώ 

είναι πλήρως εξαγοράσιμο στην εγχώρια αγορά στις αγορές συναλλάγματος 

δεν ισχύει κάτι τέτοιο.  

 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες 

1€=61,17 Δηνάριο ΠΓΔΜ (MKD) 

1 MKD = $ 0.02175 = € 0.01623 

 

Η μετατροπή συναλλάγματος σε εγχώριο νόμισμα είναι δυνατή στην επί-

σημη αγορά συναλλάγματος. Οι εξουσιοδοτημένες τράπεζες εκτελούν τις 

συναλλαγές για αγορά και πώληση ξένου νομίσματος εξ ονόματός τους για 

δικό τους λογαριασμό και εξ ονόματός τους για λογαριασμό τρίτου. 

Κύρια όργανα ανταλλαγής είναι οι τράπεζες και τα εξουσιοδοτημένα γρα-

φεία ανταλλαγής συναλλάγματος. Η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία κα-

θορίζεται ελεύθερα από την αγορά και η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ δρα-

στηριοποιείται επί ίσοις όροις  με τους υπόλοιπους φορείς στην αγορά συ-

ναλλάγματος.  

Οι κάτοικοι, εκτός από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες και τα γραφεία α-

νταλλαγής συναλλάγματος (ανταλλακτήρια συναλλάγματος), μπορούν να 

αγοράσουν ξένο νόμισμα για τις πληρωμές τους στο εξωτερικό και να που-

λήσουν ξένο νόμισμα από πληρωμές στο εξωτερικό, στην αγορά συναλλάγ-

ματος.  

Τα νομικά πρόσωπα προκειμένου να εξυπηρετήσουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητά τους, δεν επιτρέπεται να αγοράσουν ή να πουλήσουν το ξέ-

νο νόμισμα μέσω των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος. 
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Κανένας ρυθμιστικός περιορισμός δεν υπάρχει στις ξένες άμεσες επενδύ-

σεις για όσους δεν διαμένουν στην ΠΓΔΜ. Οποιαδήποτε πιστωτική συναλλα-

γή μπορεί να γίνεται ελεύθερα μεταξύ των κατοίκων και όσων δεν μένουν 

στη χώρα, αρκεί τα δάνεια αυτά να καταχωρηθούν στην Κεντρική Τράπεζα. 

Νομικά πρόσωπα που διευθύνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξω-

τερικό, μπορούν να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό με καταθέσεις σε ξέ-

νες τράπεζες, αλλά μόνο με άδεια της Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης ακόμα  

και όσοι δεν είναι κάτοικοι της χώρας, μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λο-

γαριασμό στις τράπεζες της ΠΓΔΜ.  

5.2. Τραπεζικό σύστημα 

Το τραπεζικό σύστημα στην ΠΓΔΜ αποτελείται από την Κεντρική Τράπεζα, 

τις εμπορικές τράπεζες, τα αποταμιευτήρια, τα γραφεία ανταλλαγής, τις α-

σφαλιστικές εταιρείες και διάφορους άλλους φορείς. Οι τράπεζες αποτελούν 

την κύρια πηγή χρηματοδότησης, δεδομένου ότι η κύρια αγορά είναι γενικά 

υπανάπτυκτη. Σύμφωνα με την έκθεση της USAID  χρειάζεται να βελτιωθεί 

το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε 

να καταστεί αποτελεσματικότερο. 

 

Το κόστος παραμένει υψηλό και τα επιτόκια κυμαίνονται αυτήν την περί-

οδο από 7% έως 13%. Οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να δανειστούν από 

τις ξένες τράπεζες χωρίς περιορισμούς.   

 

Η υποθήκη (mortgage) και η αγορά δανείων δεν έχουν αναπτυχθεί πλή-

ρως. Η κατάσταση ωστόσο έχει αρχίσει να βελτιώνεται σημαντικά. Για πα-

ράδειγμα, το 2005 ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε περισσότερο 

από 20%.   

Κεντρική τράπεζα     

Η Kεντρική Tράπεζα λειτουργεί ως το κύριο ρυθμιστικό σώμα για την επί-

βλεψη όλων των τραπεζικών οργάνων. Σε συνεργασία με το Διεθνές Νομι-

σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και την Παγκόσμια Τράπεζα, η Κεντρική τράπεζα ε-

κτελεί αυτήν την περίοδο ένα νομισματικό πρόγραμμα με κύριο στόχο τη 
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διατήρηση της σταθερότητας των τιμών μέσω της σύνδεσης του δηναρί-

ου  με το ευρώ.  

Τραπεζική αγορά  

Το τραπεζικό σύστημα στην ΠΓΔΜ αποτελείται αυτήν την περίοδο από 20 

ιδιωτικές τράπεζες, 14 αποταμιευτήρια και την κεντρική τράπεζα.  

Σύμφωνα με τον νόμο περί τραπεζών, οι τράπεζες λειτουργούν με βάση 

τις αρχές του κέρδους, της ρευστότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικό-

τητας. Τα αποταμιευτήρια παρέχουν ορισμένες τραπεζικές εργασίες, δηλαδή 

δεν μπορούν να αναλάβουν άλλες τραπεζικές εργασίες ούτε να προσφέρουν 

άμεσα υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.   

Οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες είναι η  Komercijalna Banka AD Skopje, η 

Stopanska Banka AD Skopje και η Tutunska Banka AD Skopje. Το 2005, 

αυτές οι τράπεζες κατείχαν το 66,1% του συνολικού καθαρού κεφαλαίου 

του τραπεζικού συστήματος.  

Από το 2002 παρατηρείται αύξηση των καταθέσεων, διότι οι τράπεζες 

προσέφεραν τους πελάτες τους καλύτερα επιτόκια ή μετατρεψιμότητα σε 

Ευρώ.  

Οι ξένες τράπεζες είχαν αρχίσει να αυξάνουν την παρουσία τους στην 

ΠΓΔΜ. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (NBG) είναι η πλειοψηφούσα μέτο-

χος στην Stopanska Banka και η Nova Ljubljanska Banka της Σλοβενίας 

(NLB) έχει αποκτήσει τις μετοχές της Tutunska Banka.  Επίσης η EBRD 

συμμετέχει στην Komercijalna Banka, ενώ η ελληνική ALPHA Bank είναι ο 

κύριος  μέτοχος στην  Alfa Banka Skopje (πρώην Kreditna Banka). Επιπλέ-

ον η EuroStandard Bank (μια κοινοπραξία τριών ελβετικών επιχειρήσεων) 

άρχισε την δραστηριότητά της στην  ΠΓΔΜ το 2001 και η Αυστριακή τράπε-

ζα Creditanstalt AG άνοιξε παράρτημα στην ΠΓΔΜ το 2003. Τέλος, μια κοι-

νοπραξία αποτελούμενη από την  ProCredit Holding Ag, την KfW (γερμανι-

κή τράπεζα ανάπτυξης), την EBRD, την Nederlands Financierings-Maat-

Schappij and International Finance Corporation ίδρυσε μια νέα τράπεζα.  

 

Προκειμένου να βοηθηθεί η ίδρυση και η λειτουργία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στην ΠΓΔΜ, δημιουργήθηκε με ειδικό νόμο η  Macedonian  

Development Support Bank-MDSB. Σύμφωνα με το καταστατικό της, οι 

μέτοχοι της τράπεζας μπορούν να είναι εγχώρια και ξένα οικονομικά και άλ-
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λα νομικά πρόσωπα. Ο κύριος στόχος της MDSB είναι να επιτευχθεί η ανά-

πτυξη με:   

• Την χρηματοδότηση των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων (SMEs) 

• Την υποστήριξη και την  χρηματοδότηση των εξαγωγών  

• Την παροχή μεσαίων και μακροπρόθεσμων πιστώσεων για την ί-

δρυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) 

• Την έκδοση εγγυήσεων για τις εγκεκριμένες πιστώσεις για τις εισα-

γωγές    

• Την διασφάλιση των εξαγωγών από εμπορικούς και μη εμπορικούς 

κινδύνους . 

Η ίδια  διευθύνει τις λειτουργίες της χρηματοδότησης και της πίστωσης 

μέσω των εμπορικών τραπεζών στη χώρα.   Για περισσότερες πληροφορίες: 

στο site  http://www.macedonia.co.uk/client/index1.aspx?page=33 και στη διεύ-

θυνση: Macedonian Development Support Bank, Skopje  3-ta Make-

donska brigada bb,  καθώς και στα τηλέφωνα +389 23 239688 +389 23 

144840. 

Ασφαλιστικές εταιρείες   

Στην ΠΓΔΜ λειτουργούν 10 ασφαλιστικές εταιρείες. Η QBE Macedonia εί-

ναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην τοπική ασφαλιστική βιομηχανία, ενώ οι 

ασφαλιστικές εταιρείες που υπάρχουν  παρέχουν:  

• Ασφάλεια βιομηχανικής ιδιοκτησίας  

• Ασφάλεια αστικής ιδιοκτησίας  

• Ασφάλεια μεταφορών    

• Ασφάλεια μηχανοκίνητων οχημάτων    

• Ασφάλεια Ζωής/ για προσωπικό ατύχημα  

Μακροχρόνιες Μισθώσεις (leasing) 

Ο νόμος σχετικά με μακροχρόνιες επιχειρηματικές μισθώσεις θεσπίστηκε 

το 2002 και οι τελευταίες τροποποιήσεις έγιναν το 2006, ενώ ¶το Υπουργείο 

οικονομικών έχει διανείμει τις άδειες για τη χρηματοδοτική μίσθωση σε 6 

επιχειρήσεις. 
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6. Πρώτες ύλες 

6.1. Αγροτικός Τομέας   

Η Π.Γ.Δ.Μ. είναι αγροτική χώρα. Μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ προέρχεται 

από την γεωργία που αυξάνεται ακόμα περισσότερο εάν προστεθεί και το 

ακαθάριστο προϊόν της βιομηχανίας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (βι-

ομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, βιομηχανία ποτών και βιομηχανία κα-

πνού), όπως φαίνεται στον εισαγωγικό πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία της 

χώρας.  

Ο πρωτογενής τομέας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος με ισχυρή παραγωγι-

κή εξειδίκευση σε προϊόντα όπως μήλα, φασόλια, πατάτες, αμπέλια κλπ. 

Στον κτηνοτροφικό τομέα παρατηρείται επίσης ιδιαίτερη δραστηριότητα.  

Δύο από τις κυριότερες αγροτικές περιοχές της ΠΓΔΜ βρίσκονται στην δι-

ασυνοριακή περιοχή με την Ελλάδα:  

Η πρώτη, στην περιοχή Πρεσπάνσκο σε υψόμετρο 880 μέτρα από την 

θάλασσα.  

Η μεγαλύτερη όμως σε έκταση από τις αγροτικές περιοχές είναι στα σύ-

νορα της χώρας, η περιοχή Μπίτολσκο-Πριλέπσκο, που εκτείνεται από τα 

σύνορα με την Ελλάδα μέχρι το κέντρο της χώρας και  καλύπτει έκταση 

1200 τετ. χιλ. (ή 4,7 % της συνολικής επιφάνειας και το 25% του συνολι-

κού ποσοστού πεδινών εκτάσεων της χώρας). Δίπλα από την περιοχή Μπί-

τολσκο-Πριλέπσκο βρίσκεται η περιοχή Μάριοβο, όπου ο πληθυσμός ασχο-

λείται περιστασιακά με την γεωργία, κτηνοτροφία και την εκτροφή αλόγων. 

Αυτή η ζώνη συμπεριλαμβάνει την ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στα Μπίτολα 

και το Πρίλεπ και στον Δήμο Καβάνταρτσι και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.  

Η εξειδίκευση στην αγροτική παραγωγή διαφέρει από περιοχή σε περιο-

χή: 

1. Η αγροτική περιοχή Μπίτολσκο-Πριλέπσκο είναι σημαντική πηγή 

δημητριακών και συγκεκριμένων βιομηχανικών φυτά (καπνός 

και γαλακτοκομικά προϊόντα) 

2. Η περιοχή Πρεσπάνσκο εξειδικεύεται στα οπωροκηπευτικά, 

κυρίως μήλα, αλλά και σταφύλια. 
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Η παραγωγή σταφυλιού και μήλων αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο 

του 50% της συνολικής παραγωγής της χώρας, ενώ τα υπόλοιπα είδη αντι-

στοιχούν σε ποσοστό περίπου 30% της συνολικής παραγωγής της χώρας5. 

 

Η νέα νομοθεσία που θεσπίσθηκε πρόσφατα προωθεί ιδιωτικοποίηση 

παλιών μεγάλων πρώην κρατικών εκμεταλλεύσεων και δίνει τη δυνα-

τότητα συνενώσεων των μικρότερων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνι-

στικότητας του πρωτογενούς τομέα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην ΠΓΔΜ υπάρχουν σήμερα 

μεγάλες εκμεταλλεύσεις, οι οποίες όμως, υστερούν σε τεχνογνωσία, νέες 

τεχνολογίες, εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις κλπ, ενώ οι εν λόγω εκτάσεις 

παραχωρούνται από το κράτος σε άκρως συμφέρουσες τιμές (€5-15/ 

στρέμμα)  

Έτσι, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να συνεργασθούν με τις 

αντίστοιχες της ΠΓΔΜ ιδιαίτερα στους τομείς εκμηχάνισης, ίδρυσης γεωργι-

κών επιχειρήσεων παραγωγής σιτηρών και  θερμοκηπιακού τύπου για οπω-

ροκηπευτικά, παραγωγής ζωοτροφών, ιχθυοκαλλιεργειών, βιολογικών προ-

ϊόντων κ.α. με συγχρηματοδότηση από ειδικές δράσεις τού Εθνικού  Σχεδί-

ου  Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) και λοιπών  προγραμμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης6.  

 6.2. Σιδηρουργία – Μέταλλα 

Η ΠΓΔΜ είναι μια χώρα με σημαντικούς φυσικούς πόρους, όπως μό-

λυβδο, ψευδάργυρο, χαλκό, χάλυβα κ.α.  

Οι σημαντικότερες επενδυτικές ευκαιρίες εντοπίζονται στα ανενεργά ορυ-

χεία Σλέτοβο, Σάσα και Τοράνιτσα που ανήκουν στην κατηγορία των κρατι-

κών προβληματικών επιχειρήσεων και επίκειται η ιδιωτικοποίησή τους. 

Στην παρούσα φάση, καταγράφεται σημαντική λατομική δραστηριότη-

τα στον ορεινό όγκο της περιοχής Πρίλεπ τριών (3) ηγετικών ελληνικών ε-

                                       
5 www.interreg.gr/ 

gr/EL_PG/docs/common/01_F_IFISTAMENH_KATASTASH.doc
6 http://agora.mfa.gr/ 
modules.php?name=busenv&uid=fyrom&lang=gr&file=view&id=492&from=home
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ταιρειών του κλάδου, οι οποίες κατέχουν το 80 % της ελληνικής  παραγω-

γής μαρμάρου7. 

Ο κλάδος της μεταλλουργίας είχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην παλαιά 

(ενιαία) Γιουγκοσλαβία, οπότε και γιγαντώθηκαν οι επιχειρήσεις κυρίως του 

κλάδου σιδηρούχων μετάλλων. Ωστόσο, μετά τη διάλυση της ενιαίας Γιου-

γκοσλαβίας η παραγωγή μειώθηκε θεαματικά. Σήμερα η βιομηχανία της με-

ταλλουργίας συμβάλλει κατά 10% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της ΠΓΔΜ (σι-

δηρουργία 4,5% και βιομηχανία μη- σιδηρούχων μετάλλων 5,5%). Επιπλέ-

ον, η μεταλλουργία στην ΠΓΔΜ απασχολεί περίπου 19.000 υπαλλήλους 

(16% της απασχόλησης της βιομηχανίας και 3% της συνολικής απασχόλη-

σης) σε παραγωγή οχημάτων (λεωφορείων), σωλήνων, μπαταριών, καλω-

δίων και προϊόντων οικιακού εξοπλισμού. Το 2005, αυξήθηκαν οι εξαγωγές 

χάλυβα προέλευσης ΠΓΔΜ κατά 27,4%, λόγω ζήτησης από το εξωτερικό 

(Κίνα, Ινδία, Ρωσία και Ουκρανία) και απελευθέρωσης των εμπορικών συ-

ναλλαγών (μείωση δασμών σε πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα). 

Ο κλάδος σιδηρούχων μετάλλων συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους για την ίδια την οικονομία της χώρας, με συμμετοχή στο 

ΑΕΠ περίπου 4,5 %. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις 

ανάμεσα σ’ αυτές και οι ελληνικές εταιρείες που δρουν στην ΠΓΔΜ όπως η 

DS STEEL, η METALEC και η VELDER. 

Ο κλάδος των μη σιδηρούχων μετάλλων αποτελεί έναν από τους πλέ-

ον σημαντικούς κλάδους για την οικονομία της χώρας, με συμμετοχή στο 

ΑΕΠ 5,5%. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι ο χαλκός, ο μόλυβδος και ο ψευ-

δάργυρος, ενώ περίπου το 80% της ετήσιας παραγωγής του κλάδου εξάγε-

ται. Είναι, όμως, αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός, τόσο σε μεθόδους, όσο και 

σε εξοπλισμό, ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ανταγωνιστικότητά του. 

Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και η τάση εξαγορών και συγχωνεύσεων 

στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία θα διαμορφώσουν την εικόνα του κλάδου 

στην περιορισμένη αγορά της ΠΓΔΜ, σε περιβάλλον έντονης διεθνοποίησης 

της ζήτησης, του ανταγωνισμού και των κεφαλαιαγορών. Αναμένεται η υ-

λοποίηση επενδύσεων στη χαλυβουργία από χώρες της Ε.Ε. προς χώρες τις 

                                       
7 www.interreg.gr/ 

gr/EL_PG/docs/common/01_F_IFISTAMENH_KATASTASH.doc
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Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα στην ΠΓΔΜ με στόχο την 

επιχειρηματική ανάπτυξη και τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.8. 

Δεν υπάρχει παραγωγή αλουμινίου στην ΠΓΔΜ. Παλαιότερα η σημαντι-

κότερη εταιρεία της ΠΓΔΜ ήταν η κρατική «ALUMINA», η οποία παρήγαγε 

πρώτη ύλη αλουμινίου, αλλά και προϊόντα αλουμινίου, μεταξύ των οποίων 

και προφίλ. Μετά την πτώχευση της ζημιογόνου «ALUMINA» δεν υφίσταται 

ούτε εγχώρια παραγωγή ούτε εξαγωγές. 

Μετά την εξάλειψη των υποχρεώσεων της, η εταιρεία «ALUMINA» εξαγο-

ράσθηκε κατόπιν διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού από Όμιλο Ελβετο-

βουλγαρικών συμφερόντων. Στην παρούσα φάση η διαδικασία πλήρους ε-

ξυγίανσης της εταιρείας και η ομαλή έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας 

φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις. 

Υπολογίζεται ότι η κατανάλωση προϊόντων αλουμινίου ανέρχεται ετη-

σίως στους 2.500 -3.000 τόνους, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η αγορά της 

ΠΓΔΜ είναι εκ των μικρότερων σε μέγεθος στα Βαλκάνια, με πληθυσμό 2,1 

εκατ. κατοίκους. 

Ο τομέας των κατασκευών, παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει κατά τα τε-

λευταία έτη σχετική ανάπτυξη, δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανοδική τά-

ση της ανοικοδόμησης, η οποία παρατηρείται σε άλλες βαλκανικές χώρες.  

Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά προϊόντα αλουμινίου σημείωσαν σταθε-

ρή αυξητική τάση, με αποτέλεσμα να κατέχουν σήμερα οι ελληνικές εξαγω-

γές την πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά (περίπου 80% επί του συνόλου), 

ακολουθούμενες από προϊόντα Βουλγαρίας, Σερβίας και Τουρκίας. Παρούσα 

στην αγορά της ΠΓΔΜ είναι και η γερμανική SCHÜCO. 

Στην ραγδαίως αναπτυσσόμενη Αλβανόφωνη περιοχή της ΠΓΔΜ (Τέτοβο, 

Στρούγκα, Γκότσιβαρ) παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σημαντικός ρυθμός 

ανοικοδόμησης. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ότι από την 

προαναφερθείσα Αλβανόφωνη περιοχή της ΠΓΔΜ διακινείται σημαντικός α-

ριθμός οικοδομικών υλικών προς το Κοσσυφοπέδιο, το οποίο αποτελεί για 

τον εξαγωγέα προϊόντων αλουμινίου μια συμπληρωματική αγορά 2 εκατ. 

κατοίκων. 

 

                                       
8 www.agora.mfa.gr/images/fyrom/files/577.doc
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6.3. Ενεργειακός Τομέας 

Οι φυσικές πηγές ενέργειας της Π.Γ.Δ.Μ. χαρακτηρίζονται από χαμηλή 

ενεργειακή αξία και σχετικά υψηλό κόστος εκμετάλλευσης. Περίπου το 70% 

των εν δυνάμει αποθεμάτων είναι ανθρακο-λιγνίτης χαμηλής θερμικής αξί-

ας, ενώ τα άλλα εναλλακτικά ενεργειακά αποθέματα είναι νερό, καυσόξυλα, 

γεωθερμική ενέργεια κ.α. 

Η υποδομή της ενέργειας στην ΠΓΔΜ περιλαμβάνει δίκτυο ηλεκτρικής ε-

νέργειας με θερμικές κεντρικές μονάδες (λιγνίτη) και αντίστοιχες υδροηλε-

κτρικές. Τα τελευταία 20 χρόνια το ενεργειακό σύστημα της Π.Γ.Δ.Μ. έχει 

σημειώσει εντατική ανάπτυξη, έτσι ώστε σήμερα οι εγχώριες πηγές ενέργει-

ας να καλύπτουν το 63% της απαιτούμενης ενέργειας έναντι μόλις 19% το 

1973. 

Πολλοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί όμως χρειάζονται αναβάθμιση, ενώ θα 

μπορούσαν να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για εκμετάλλευση της ε-

νέργειας του ποταμού Αξιού.  

(Τιμή kW/ώρα (βιομηχανία)  €0,08  

(συμπεριλαμβανομένου φόρων) (2004) 

6.3.1. Πετρέλαιο 

 Οι εισαγωγές ακατέργαστου πετρελαίου γίνονται μέσω του λιμανιού της 

Θεσσαλονίκης.  

 Η μεταφορά των τελικών πετρελαϊκών προϊόντων γίνεται οδικώς και σιδη-

ροδρομικώς. 

 Από το 2002 μεγάλες ποσότητες πετρελαίου κινούνται μέσω του αγωγού 

Θεσσαλονίκης – Σκοπίων. 

 Η παραγωγή πετρελαίου γίνεται με βάση τα εθνικά πρότυπα. 

 

Το Διυλιστήριο ΟΚΤΑ λειτουργεί από το 1982 και είναι σχεδιασμένο για 

τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της περιοχής Iraq-Kirkuk (hydroskiming type). 

Διαθέτει τις ακόλουθες μονάδες: 

1. Μονάδα ατμοσφαιρικής διύλισης 2,5 εκατ. ΜΤΑ (προϊόντα: πετρέ-

λαιο, κηροζίνη, ελαφρά & βαριά λάδια, ατμοσφαιρικά κατάλοιπα)   

2. Μονάδα για hydrodesulfurisation και διύλιση νάφθας 635 χιλ. ΜΤΑ 

(προϊόντα: βαριά και ελαφριά hydrodesulfurised naphtha)  
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3. Μονάδα καταλυτικής αναμόρφωσης (catalytic reforming unit) 457 

χιλ. ΜΤΑ (προϊόντα: reformat) 

4. Υψηλής θερμοκρασίας μονάδα ισομερισμού (high temperature 

isomerization unit) 132 χιλ. ΜΤΑ (προϊόντα: isopentane, isohex-

anes) 

5. Μονάδα για κηροζίνη και middle distillates hydrodesulfurisation, 

285 χιλ. ΜΤΑ (προϊόντα: jet fuel & law sulfur gas oil)  

6. Μονάδα για τον διαχωρισμό αερίων, 79,4 χιλ. ΜΤΑ (προϊόντα: liq-

uefied propane, butane και μίγμα propane-butane)  

7. Περιλαμβάνει επίσης όλες τις απαραίτητες μονάδες υποδομής για 

τον εφοδιασμό της με ηλεκτρικό ρεύμα (16,5 MW),  ατμό, ζεστό 

νερό, συμπιεσμένο αέρα, οξυγόνο και nitrogen.     

8. Οι δεξαμενές αποθήκευσης έχουν συνολική δυνατότητα 285 χιλ. 

ΜΤ και αποτελούνται από δεξαμενές ακατέργαστου πετρελαίου και 

δεξαμενές ενδιάμεσων και τελικών πετρελαϊκών προϊόντων.   

9. Η ΟΚΤΑ διαθέτει επίσης σύστημα επίβλεψης του περιβάλλοντος 

καθώς και σύστημα φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας 

αποβλήτων  Και 

10.Η παραγωγή περιλαμβάνει τέλος LPG, νάφθα, βενζίνη αυτοκινήτων 

(με μόλυβδο και αμόλυβδη) καύσιμο αεροπλάνων (jet fuel), ντί-

ζελ, πετρέλαιο θέρμανσης και διάφορους διαλύτες.  

 

Η MAKPETROL είναι ο μεγαλύτερος διανομέας καυσίμων στην π.Γ.Δ.Μ.  

• Το 70% των πετρελαϊκών προϊόντων διακινούνται μέσω αυτής.  

• Είναι μετοχική εταιρεία με το 100% των μετοχών να ανήκουν σε 

ιδιώτες Και 

• Διαθέτει 114 πρατήρια βενζίνης και 12 σύγχρονες αποθήκες για 

πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο έδα-

φος όλης της χώρας.   

 

Στην χώρα λειτουργούν επίσης 100 περίπου ιδιωτικά πρατήρια βενζίνης 

και ιδιωτικοί σταθμοί εφοδιασμού με βουτάνιο κα προπάνιο. 
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6.3.2. Άνθρακας 

 Είναι μαζί με τα καυσόξυλα και την υδροηλεκτρική ενέργεια οι 

κύριες εγχώριες πηγές ενέργειας 

 Πρόκειται κυρίως για λιγνίτη χαμηλής ποιότητας με 0,5-1,5% sul-

fur και 8-25% σκόνη και μέση θερμαντική αξία που ποικίλει από 

6.500 έως 8.000 kJ/kg    

Το Sudovol και το Oslomej είναι τα λιγνιτωρυχεία που εφοδιάζουν τις 

δύο μεγάλες θερμικές μονάδες Bitola και Oslomej αντίστοιχα.  

Το Sudovol άρχισε τη λειτουργία του το 1982 και η μέση παραγωγή για 

την περίοδο 1994-98 ήταν 6.300 εκατ. τόνοι το χρόνο. Τα αποθέματα λιγνί-

τη υπολογίζονται σε 91 εκατ. τόνους. Η μέση αναλογία εξαγωγής είναι 1 

κυβ. μετρ. λιγνίτη για κάθε 4 κυβ. μετρ. εκσκαφής (ore).   

Το Oslomej ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1980 και η μέση παραγωγή για 

την περίοδο 1994-98 ήταν 1.050 εκατ. τόνοι το χρόνο. Τα αποθέματα λιγνί-

τη υπολογίζονται σε 14 εκατ. τόνοι και η μέση αναλογία εξαγωγής ίδια όπως 

και στο Sudovol. 

Τα ορυχεία Brik Berovo και Skupstina χρησιμοποιούνται για την κάλυ-

ψη των αναγκών του βιομηχανικού τομέα και των νοικοκυριών. Τα συνολι-

κά αποθέματα εκτιμώνται σε 5.8 εκατ. τόνους και η ετήσια εξαγωγή φτάνει 

τα 0,2 εκατ. τόνους.  

6.3.3. Φυσικό Αέριο 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αγωγού που συνδέεται με τον τράνζιτ αγω-

γό που διασχίζει Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και συ-

νεχίζει προς Ελλάδα και Τουρκία.    

Ο κύριος αγωγός από τη Βουλγαρία ο οποίος έχει διάμετρο 500mm και 

μήκος 100 χιλιομέτρων διακλαδώνεται στα Σκόπια σε 5 γραμμές-κλάδους 

προς μικρότερες πόλεις. Η συνολική ικανότητα του αγωγού είναι 800 εκατ. 

m3/έτος με δυνατότητα αύξησης σε 1.200 έως 1.300 εκατ. m3/έτος.  

Σήμερα υπάρχει σύστημα διανομής μήκους 30 χλμ. το οποίο όμως χρησι-

μοποιείται ελάχιστα και αυτό από βιομηχανίες (13 εταιρείες στα Σκόπια και 4 

σε άλλες πόλεις).  

Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου ήταν 20 εκατ. m3 το 1998 και 

41 εκατ. m3 το 1999.  
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Ο φορέας που χειρίζεται τα θέματα φυσικού αερίου είναι η δημόσια εται-

ρεία “GA-MA” (ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1996) και είναι εταιρεία μεικτού 

κεφαλαίου στην οποία διαθέτει κεφάλαια και η Makpetrol.  

Παράλληλα υπάρχουν σχέδια για μεταφορά φυσικού αερίου μέχρι την 

Κεντρική μονάδα ηλεκτρισμού του Negotino στο Νότιο μέρος της χώρας και 

με την Σερβία προς Βορρά. 

6.3.4. Γεωθερμική Ενέργεια 

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μέχρι σήμερα εκμεταλλεύσιμη σε τέσσερεις 

περιοχές: Kocani, Vinica, Gevgelija και Bansko-Strumica.  

Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στη θέρμανση θερμοκηπίων ε-

κτός από το Kocani όπου χρησιμοποιείται επιπλέον και στη θέρμανση βιομη-

χανικών και άλλων κτιρίων. Οι δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα σχεδιάζε-

ται να επεκταθούν και να βελτιωθούν τεχνικά. 

6.4. Κλωστοϋφαντουργία 

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας αποτελεί τα τελευταία πενήντα χρό-

νια έναν από τους τομείς-κλειδιά στην οικονομική ανάπτυξη της Π.Γ.Δ.Μ. 

Παρά το γεγονός ότι υπέστη σοβαρές επιπτώσεις από τη διάλυση της Γιου-

γκοσλαβίας, τόσο σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της παραγωγής, όσο 

και την διάθεση του προϊόντος, λόγω της απώλειας παραδοσιακών αγορών, 

ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους 

και σημαντικότερους βιομηχανικούς τομείς της χώρας. 

Σήμερα, η κλωστοϋφαντουργία καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος της 

οικονομίας, τόσο όσον αφορά το απασχολούμενο προσωπικό, όσον και την 

προστιθέμενη αξία που εξάγεται.  

Υπολογίζεται ότι στην ΠΓΔΜ λειτουργούν περισσότερες από 900 εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και αντιπροσωπεύουν το 10% του 

συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της χώρας. Το απασχολούμενο προ-

σωπικό ανέρχεται στα 43.000 άτομα, ήτοι το 27% του συνολικού απασχο-

λούμενου εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι περισσότερες παραγωγικές 

μονάδες είναι εγκατεστημένες στην ανατολική πλευρά της χώρας (50%). Τα 

σημαντικότερα κέντρα κλωστοϋφαντουργίας είναι το Stip, η Strumica και το 

Tetovo. Παράλληλα, τα τελευταία έτη παρατηρείται δραστηριοποίηση ελλη-

νικών εταιρειών στις πόλεις Γευγελή, Μοναστήρι και Strumica. 
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Το μερίδιο που καταλαμβάνει η κλωστοϋφαντουργία στο σύνολο της βιο-

μηχανίας ανέρχεται στο 12% και, εάν συμπεριληφθεί ο τομέας της υποδη-

ματοποιίας, το εν λόγω μερίδιο αντιπροσωπεύει το 15% της βιομηχανίας. 

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας είναι προσανατολισμένος στις εξαγω-

γές, καθώς το 90% της παραγωγής κατευθύνεται στο εξωτερικό. Οι αγορές 

των χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ απορροφούν περίπου το 70% των εξαγω-

γών. 

Στην Π.Γ.Δ.Μ. υπάρχουν δυνατότητες επεξεργασίας δύο ειδών πρώτων 

υλών: βάμβακος και μαλλιού. Η παραγωγική ικανότητα της χώρας αφορά 

τόσο την παραγωγή νημάτων και κλωστών, όσο και την κατασκευή ετοίμων 

ενδυμάτων. Ο παραγωγικός εξοπλισμός προέρχεται κυρίως από χώρες της 

δυτικής Ευρώπης και τις ΗΠΑ. 

Ο τομέας παραγωγής νημάτων και υφασμάτων αποτελεί το 2,3% της συ-

νολικής βιομηχανικής παραγωγής και απασχολεί 6.746 εργαζόμενους. Από 

το 1999 η παραγωγή νημάτων παρουσιάζει πτώση λόγω της κρίσης στο 

Κοσσυφοπέδιο. Ωστόσο η κατάσταση βελτιώθηκε το 2001 - 2002, ως συνέ-

πεια της επαναδραστηριοποίησης μεγάλων εταιρειών όπως η Makedonka 

Spinning Mill στο Stip , η Veteks στο Veles (παραγωγή βαμβακερών νημά-

των) και η Teteks στο Tetovo (παραγωγή μάλλινων νημάτων). 

Η κλωστοϋφαντουργία στην Π.Γ.Δ.Μ. εξαρτάται πλήρως από την ει-

σαγωγή πρώτων υλών. Το 90% της παραγωγής αφορά προϊόντα τελειο-

ποίησης (φασόν), τα οποία παράγονται και επανεξάγονται στις αγορές του 

εξωτερικού. Οι σημαντικότερες εγχώριες εταιρείες του τομέα είναι η 

TETEKS και η DI-SIMONE (Tetovo), η ASTIBO, η ALBATROS, η POLITEKS, 

η VADO και η STIPTEKS (Stip), η MODA (Sveti Nikole), η VINICANKA 

(Vinica), η GOLDEN-TEX, η DIKPROM και η DANITEX (Kocani), η 

DECORTEKS (Radovis), η PETEKS (Pehcevo), η GERAS GUNEV και η 

EDINSTVO (Strumica), η KIMICO (Struga), η VOKS (Veles), η KALA, η 

TANTO, η MAKOM (Σκόπια). 

Ωστόσο υπάρχουν παρά πολλές μικρές εταιρείες, οι οποίες επηρεάζουν 

σημαντικά την πορεία του κλάδου.  

Στον τομέα παραγωγής ενδυμάτων, δημιουργήθηκαν πρόσφατα 425 

νέες ξένες εταιρείες (κατά κύριο λόγο ελληνικές), οι οποίες επωφελούνται 

από την μείωση δασμών και την γειτνίαση με την ελληνική αγορά. Μεταξύ 

των σημαντικότερων μονάδων ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποι-
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ούνται στο φασόν συγκαταλέγονται οι ΑTINA DOO (Στρούμνιτσα), 

ΑΝΑSTASIA TEKSTIL (Βαλάντοβο), BOVEKS DOO (Mπογκτάσκι), CLASSIC 

TEXTILE BITOLA (Μοναστήρι), DIMO (Βαλάντοβο), CPL BITOLA (Μοναστή-

ρι), DOKA TEKSTIL (Βαλάντοβο), DRAM-NEG (Νεγκότινο), ELMAR (Δοϊρά-

νη), FD TRADING (Στρούμνιτσα), HELENA-M (Στρούμνιτσα), INTERFASH-

ION (Γευγελή), HELMATEX (Στρούμνιτσα), JAMI COMPANY (Βαλάντοβο), 

KOTON TEKSTIL (Γευγελή), LITRIDIS DOEL (Στρούμνιτσα), MERCURY CO 

(Γευγελή), NEW DAY (Μοναστήρι), NICE TEXTILE (Πρίλεπ), POLIZOU (Βα-

λάντοβο), RODON LTD (Μοναστήρι), SENEN MARIJA (Στρούμνιτσα), SOFI 

STIL (Βαλάντοβο), STELA TEKS (Δοϊράνη), UNION FASHION (Μοναστήρι ), 

VIMER (Γευγελή), ZORBAS (Στρούμνιτσα). 

Στις ελληνικές εξαγωγές, ιδιαίτερη θέση έχουν τα υφαντικά νήματα, τα 

οποία αποτελούν παραγγελίες των ελληνικών εταιρειών φασόν στην ΠΓΔΜ, 

ενώ και τα είδη ενδυμασίας έρχονται στην πρώτη θέση των εξαγωγών της 

ΠΓΔΜ προς τη χώρα μας. 

 

Η υπογραφή Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΠΓΔΜ και χω-

ρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, Ουκρανίας και Αλ-

βανίας, επιτρέπει την εξαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της ΠΓΜΔ 

στις αγορές των εν λόγω χωρών χωρίς δασμολογικές επιβαρύνσεις.  

Το καθεστώς των εισαγωγών και εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προ-

ϊόντων της ΠΓΔΜ προς και από την ΕΕ διέπεται από Ειδικό Πρωτόκολλο, 

το οποίο αποτελεί μέρος της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης 

μεταξύ ΕΕ-ΠΓΔΜ που υπεγράφη το 2001. Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλ-

λου, οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών από ΠΓΔΜ προς χώρες ΕΕ δεν επι-

βαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς, αλλά υπόκεινται σε ποσοστώσεις, 

ανάλογα με την κατηγορία τους, οι οποίες κυμαίνονται από 2-15% του συ-

νόλου.  

Τέλος ο κλάδος των υποδημάτων κατέχει το 2,8% του βιομηχανικού το-

μέα της χώρας και οι εξαγωγές των υποδημάτων προορίζονται στις χώρες 

της Ε.Ε και των ΗΠΑ9. 

                                       
9 www.agora.mfa.gr/images/fyrom/files/310.doc
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6.5. Κατασκευαστικός Κλάδος  

Ο κατασκευαστικός κλάδος βασίζεται στην εγχώρια παραγωγή πρώτων 

υλών (κρυσταλλικών ορυκτών, ασβεστούχου άνθρακα, μπετονίτη, χαλαζία, 

περλίτη κλπ) και παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη στην ΠΓΔΜ.  

Η απασχόληση υψηλής εξειδικεύσεως εργατικού δυναμικού στον κλάδο 

και η εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης τεχνολογίας -ιδιαίτερα σε έργα πολιτι-

κού μηχανικού και κατασκευής φραγμάτων υδροηλεκτρικής ενέργειας- εξη-

γεί τη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου και την επέκταση ανάλογων εργασιών 

σε αγορές εκτός της ΠΓΔΜ (Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο, χώρες Κεντρικής Ευ-

ρώπης, Ιράκ, Κουβέϊτ και Ρωσία).  

Την τελευταία δεκαετία, ο κλάδος συμβάλλει κατά 4,7-5,7% στο ΑΕΠ της 

χώρας, με ετήσιο τζίρο 400 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 20-25% δαπανά-

ται για την αγορά εισαγομένων πρώτων υλών, εξοπλισμού και τελικών προ-

ϊόντων.  

Οι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο μητρώο κατασκευαστικές εταιρείες α-

νέρχονται σε 7.500 (Στατιστική Υπηρεσία της ΠΓΔΜ). 

Οι απασχολούμενοι στο  κλάδο των κατασκευών ανέρχονται σε 24000 

και αντιπροσωπεύουν το 11% της συνολικής απασχόλησης στην χώρας. Εξ 

αυτών 8-10% είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, ενώ το 15% κατέχουν πτυ-

χίο τεχνικής σχολής. 

  

Δομικά Υλικά 

Στα ισχυρά προϊόντα του κλάδου συγκαταλέγονται το τσιμέντο (το οποίο 

παράγεται και ελέγχεται κυρίως από ισχυρή κοινοπραξία ελληνικών συμφε-

ρόντων μετά την εξαγορά, το 2000, της τσιμεντοβιομηχανίας USJE της 

ΠΓΔΜ από την ελληνική εταιρεία ΤΙΤΑΝ), ο γύψος, τα μάρμαρα, ο γρανίτης, 

οι γυψοσανίδες, τα προϊόντα πηλοποιίας και τα προκατασκευασμένα στοι-

χεία από μπετόν και ασφαλτώδη υλικά.  

Στον τομέα παραγωγής δομικών υλικών η ελληνική οικονομική παρουσία 

είναι ικανοποιητική με παρουσία αξιόλογων παραγωγικών μονάδων του 

κλάδου, ιδιαίτερα στα μονωτικά υλικά. 
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7. Επικοινωνίες και μεταφορές 

7.1. Τηλεφωνικό δίκτυο, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο 

Το σταθερό δίκτυο επικοινωνιών της χώρας είναι αρκετά ανεπτυγμέ-

νο, με τηλε-πυκνότητα 30 γραμμές ανά 100 κατοίκους. Το μέχρι πρότινος 

κρατικό μονοπώλιο της Makedonski Telekomunikacii, ιδιωτικοποιήθηκε το 

2001. Έτσι, η Magyar Telekom, μέλος της Deutsche Telecom Group κατέχει 

την πλειοψηφία των μετοχών της επιχείρησης.  

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 

στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.  

Στην κινητή τηλεφωνία, η Makedonski TelekomuniKacii έχει αρχίσει να 

δραστηριοποιείται από το 2001, ενώ η Cosmofon, θυγατρική του ΟΤΕ, λει-

τουργεί από το 2003. Τέλος, η κυβέρνηση έδωσε άδεια για τη λειτουργία 

και τρίτης εταιρείας. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καλύπτουν σχεδόν το 

99% του πληθυσμού και το ποσοστό διείσδυσης ανέρχεται στο 65% με συ-

νεχή αύξηση. 

Αν και η ΠΓΔΜ, έχει κάνει σημαντικά βήματα και στον τομέα του Διαδι-

κτύου, μικρό ποσοστό ακόμη του πληθυσμού συνδέεται συχνά  με το Δια-

δίκτυο όπως φαίνεται αι στον εισαγωγικό πίνακα. Από το 2001 έχει τεθεί σε 

ισχύ η νομοθεσία η οποία επιτρέπει και επικυρώνει τη χρήση ηλεκτρονικής 

υπογραφής.  

7.2. Μεταφορές 

7.2.1. Οδικές Μεταφορές 

Τα Σκόπια, διαθέτουν δύο κύριους αυτοκινητόδρομους, οι οποίοι διατρέ-

χουν τη χώρα από Βορρά προς Νότο και είναι τμήμα του συστήματος των 

ευρωπαϊκών εθνικών οδών (άξονας Χ).  

Το συνολικό μήκος του οδικού δικτύου της ΠΓΔΜ είναι 10.591 χλμ, από 

τα οποία τα 5.091 είναι ασφαλτόστρωτα, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν άμεσα την ομαλή κίνηση των 

οχημάτων. 

 Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ειδικά προγράμματα αναβάθμισης του οδικού 

δικτύου με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα επιλεχθέντα σχέδια ανάπτυξης 
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του οδικού δικτύου αφορούν την αποκατάσταση του οδικού δικτύου 

Kumanovo-Tabanovce, την κατασκευή του οδικού δικτύου Demir Kapija-

Udovo-Smokvica και την αναβάθμιση των αυτοκινητοδρόμων του Οδικού 

Αξονα VIII που συνδέει τη χώρα με την Αλβανία. 

Επίσης έγινε η ανάθεση του έργου κατασκευής (δεύτερη φάση) οδικής 

αρτηρίας μήκους 25 χλμ. πλησίον Σκοπίων. Το 70% της χρηματοδότησης 

(συνολικό κόστος: €48,7 εκατ.) εξασφαλίσθηκε από την EBRD. Η ανάθεση 

έγινε στην ελληνική εταιρεία ΤΕRNA. Το 50% του κύκλου εργασιών των 

δημοσίων έργων σε ΠΓΔΜ παράγεται από επιχειρήσεις ελληνικών συμφερό-

ντων. 

Ταυτόχρονα περατώνεται και το τμήμα της οδικής αρτηρίας του αυτοκι-

νητοδρόμου Ε-75 (τμήμα Stobi-Negotino-Demir Kapija).  

Τέλος, διεξήχθη διαγωνισμός για την αποκατάσταση και συντήρηση 120 

γεφυρών συνολικού κόστους €35 εκατ., λόγω ζημιών από τη διέλευση πο-

λεμικών οχημάτων της KFOR. Ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε σε Τουρκική 

εταιρεία.  

 7.2.2. Σιδηροδρομικές Μεταφορές 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο εκτείνεται σε 900 χλμ. (226 χλμ διεθνές σιδη-

ροδρομικό δίκτυο). Στο μεγαλύτερο τμήμα του δεν επιτρέπεται ανάπτυξη 

ταχύτητας μεγαλύτερης των 80 χλμ.  

Σύμφωνα με τον κρατικό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (MZ), απαιτείται α-

ναβάθμιση σιδηροδρομικού δικτύου με ρυθμό τουλάχιστον 30-35 χλμ ετη-

σίως. Η κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Σκόπια - Σόφια διεκόπη 

λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης. Το 2004, ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

της σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 13χλμ, Struga-σύνορα Αλβανίας-

ΠΓΔΜ.  

Τα ήδη επιλεχθέντα σχέδια ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου αφο-

ρούν σε αποκατάσταση σιδηροδρομικής γραμμής Tabanovce-Γευγελή, κα-

τασκευή σιδηροδρομικής γραμμής Kicevo-Struga-αλβανικά σύνορα και 

Kumanovo-Beljakovce-βουλγαρικά σύνορα. Στον μακροπρόθεσμο σχεδια-

σμό ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου εντάσσονται τα σχέδια ολο-

κλήρωσης του δεύτερου σταδίου κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής 

Tabanovce-Γευγελή και κατασκευής σταθμού στην Struga. 
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7.2.3. Αεροπορικές Μεταφορές 

Η χώρα διαθέτει δύο διεθνή αεροδρόμια (Σκόπια και Αχρίδα).  

Η κρατική εταιρεία αερομεταφορών (MAT) διεξάγει πτήσεις σε Ελβετία, 

Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Ιταλία.  

Δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση με την Ελλάδα. 
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8. Εργατικό δυναμικό και διοίκηση  

8.1. Εργασιακές Σχέσεις 

Σύμφωνα με το Νόμο περί Εργασιακών Σχέσεων, η σχέση απασχόλησης 

ρυθμίζεται από ιδιωτικό επιχειρηματικό συμβόλαιο. Η σύμβαση απασχόλη-

σης, πρέπει να είναι έγγραφη και να διατηρείται στις εγκαταστάσεις του ερ-

γοδότη και καθορίζει τα εξής:  

• Πληροφορίες σχετικά με τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης & ερ-

γαζόμενος)  

• Ημερομηνία έναρξης απασχόλησης 

• Τα καθήκοντα του υπαλλήλου και τη θέση εργασίας  

• Το ωράριο της απασχόλησης (μειωμένο ωράριο ή πλήρες ωράριο)  

• Ώρες απασχόλησης  

• Διακοπές και άλλη άδεια  

• Αποζημίωση και την περίοδο πληρωμής  

• Κατάλογο των γενικών πράξεων που καθορίζουν τις συνθήκες ερ-

γασίας. 

Οι κανονισμοί όμως που αφορούν την αύξηση ή τη μείωση τω ωρών ερ-

γασίας είναι πολύ άκαμπτοι, σύμφωνα με τον Heritage Organization. 

 8.2. Συνδικάτα 

Στην ΠΓΔΜ δραστηριοποιούνται δύο εργατικές ενώσεις στις οποίες είναι 

μέλη το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού της. Τα συνδικάτα αυ-

τά είναι το Συμβούλιο των Συνδικάτων της ΠΓΔΜ, και η Ένωση των Ανεξάρ-

τητων και Αυτόνομων Συνδικάτων της ΠΓΔΜ. 

8.3. Ωρομίσθια και Μισθοί 

Οι μισθοί και τα ημερομίσθια καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας 

μετ’αποδοχών κατά τις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Ετήσια άδεια  

• Άδεια για λόγους υγείας  

• Άδεια μητρότητας 

• Επαγγελματική κατάρτιση  
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• Στρατιωτικές ασκήσεις  

• Άλλες περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο και τις συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας. 

 

Άδειες εργασίας/ θεωρήσεις  

Όλοι οι εγχώριοι και αλλοδαποί εργαζόμενοι, έχουν ίσα εργασιακά δι-

καιώματα. Ένας αλλοδαπός μπορεί να εργασθεί στην ΠΓΔΜ λαμβάνοντας 

έγκριση είτε για προσωρινή είτε για μόνιμη κατοικία στη χώρα.  

Κοινωνική Ασφάλιση – Σύνταξη 

Για κάθε εργαζόμενο σε μια ιδιωτική επιχείρηση, ο εργοδότης είναι υπεύ-

θυνος για την παρακράτηση των προβλεπόμενων ποσών από το ακαθάριστο 

εισόδημα του εργαζόμενου, έτσι ώστε να πληρωθούν οι υποχρεωτικές από 

το νόμο κοινωνικές εισφορές (ασφάλεια σύνταξης, υγείας, κλπ). 

Με αυτές τις παρακρατήσεις από το εισόδημα, ο κάθε εργαζόμενος απο-

κτά δικαιώματα, όπως σύνταξη αποχώρησης και ανικανότητας, χρηματικό 

επίδομα για φυσικό τραυματισμό, κλπ. Επίσης με την τελευταία αναπροσαρ-

μογή του νόμου για το συνταξιοδοτικό, έχει εισαχθεί ένα μοντέλο τριών ε-

πιπέδων, που περιλαμβάνει ένα υποχρεωτικό κεφάλαιο κρατικής σύνταξης, 

ένα υποχρεωτικό κεφάλαιο ιδιωτικής σύνταξης σε ένα από τα δύο ιδιωτικά 

συνταξιοδοτικά ταμεία της χώρας, και ένα κεφάλαιο ιδιωτικής σύνταξης από 

εθελοντικές εισφορές (πρόκειται να εισαχθεί). 

Άδειες και ωράριο εργασίας 

Για όλους τους εργαζόμενους ισχύουν συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με 

το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και ετήσιο ωράριο. 

• Ένα 30λεπτο διάλειμμα κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου  

• Κενό τουλάχιστον 12 ωρών μεταξύ δύο διαδοχικών εργάσιμων η-

μερών 

• Κενό τουλάχιστον 24 διαδοχικών ωρών την εβδομάδα. Σε περί-

πτωση υπηρεσιακών αναγκών όταν ο εργαζόμενος δεν συμπληρώ-

σει το προβλεπόμενο 24ωρο ανάπαυσης, οι ώρες ανάπαυσης πρέ-

πει να μεταφερθούν στην επόμενη εβδομάδα εργασίας. 

• Ετήσια άδεια, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, από 20 

έως 26 εργάσιμες ημέρες    
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• Μέχρι 7 ημέρες με αποδοχές ετησίως, σε περιπτώσεις γάμου, θα-

νάτου στενών μελών της οικογένειας, επαγγελματικές εξετάσεις 

και άλλες απαιτήσεις εργοδοτών, σύμφωνα με τους όρους  των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Άδεια για λόγους υγείας  

Σύμφωνα με το Νόμο περί Υγειονομικής Ασφάλισης, η ασφάλεια υγείας 

είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι, όλοι οι ασφαλισμένοι 

έχουν το δικαίωμα στις βασικές υγειονομικές υπηρεσίες και στην προστασία 

της υγείας που προκύπτει από την ασθένεια, τους σχετικούς με την εργασία 

τραυματισμούς, και τις επαγγελματικές ασθένειες. Ο εργοδότης είναι υπο-

χρεωμένος να κάνει τις πληρωμές  των μισθών κατά τη διάρκεια των πρώ-

των 60 ημερών της άδειας για λόγους υγείας. Μετά από τις εξήντα μέρες, 

οποιεσδήποτε πληρωμές καταβάλλονται από το Ταμείο Υγειονομικής Ασφά-

λισης. 

Άδεια μητρότητας και οφέλη 

Σύμφωνα με το Νόμο περί Εργασιακών Σχέσεων, οι εργαζόμενες γυναί-

κες απολαμβάνουν ειδικά προνόμια στο θέμα των αδειών. Πιο συγκεκριμέ-

να, μια γυναίκα υπάλληλος έχει δικαίωμα εννιάμηνης συνεχούς άδειας από 

την εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννησης και της μη-

τρότητας, και άδειας ενός έτους σε περίπτωση πολλαπλής γέννας. Η αποζη-

μίωση κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας είναι ίση με την πραγματική 

αμοιβή του απλού υπαλλήλου και καταβάλλεται  από το Ταμείο Υγειονομικής 

Ασφάλισης. 

Λήξη της απασχόλησης 

Σύμφωνα με το Νόμο περί Εργασιακών Σχέσεων, η διακοπή της απασχό-

λησης ενός εργαζομένου είναι δυνατόν να συμβεί για κάποιον από τους πα-

ρακάτω λόγους: 

• Εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου 

• Εάν λήξει η προκαθορισμένη διάρκεια της απασχόλησης 

• Όταν επιβάλλεται από το νόμο 

• Με ειδοποιητήριο, είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο   

• Για επιχειρησιακούς λόγους (π.χ. αναδιάρθρωση). 
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Αγορά εργασίας 

Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα που καλείται να αντι-

μετωπίσει η ΠΓΔΜ είναι η ανεργία, η οποία κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επί-

πεδα. Δεν είναι μόνο η έλλειψη μεγάλων επενδύσεων που οξύνουν το πρό-

βλημα, αλλά και ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, που δεν έχει κα-

ταφέρει να δημιουργήσει ικανοποιητικές εργασιακές ευκαιρίες. Αν και κατά 

το 2005 η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 6,4% η ανερ-

γία ανέρχεται επισήμως σε 35,9%, αλλά ανεπισήμως υπερβαίνει το 50%. Η 

ύπαρξη όμως εκτεταμένης παραοικονομίας απορροφά μέρος αυτού του ά-

νεργου δυναμικού και αποτελεί αμορτισέρ για τις κοινωνικής εντάσεις 

 

Ποιος είναι σήμερα ο μισθός στην ΠΓΔΜ 
 

Ο μέσος μηνιαίος μισθός του εργαζόμενου ανέρχεται σε €235,  σύμ-

φωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Μάιο του 2007 Οι μισθοί 

ανά κατηγορία, όπως δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2007, παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα εκφρασμένοι σε δηνάρια.  

Οι εισφορές των εργοδοτών αντιπροσωπεύουν το 68% επί του βασι-

κού μισθού. Να σημειωθεί ότι οι εισφορές υπολογίζονται επι του βασικού 

μισθού όπως αυτός δημοσιοποιείται από την στατιστική υπηρεσία της χώρας 

κάθε μήνα. Συνεπώς, ενώ το ποσοστό των εισφορών παραμένει σταθερό, το 

οφειλόμενο ποσοστό αναπροσαρμόζεται μηνιαίως, ανάλογα με τον μισθό 

που δημοσιεύει η υπηρεσία. 

Ειδικά επιδόματα. Πέραν του βασικού μισθού, οι επιχειρήσεις δύνανται 

να δώσουν υψηλότερους μισθούς με την μορφή επιδόματος τροφής και με-

ταφορών, στα οποία δεν υπολογίζονται εργοδοτικές εισφορές. 

75 



πΓΔΜ- Οδηγός για τον Ξένο Επενδυτή 
 

Βασικοί Μισθοί στην ΠΓΔΜ  

ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 

σε Δηνάρια (1€=61 δηνάρια) 

Πρωτογενής Τομέας 11057

Βιομηχανία 14271

Ενέργεια -Ορυχεία 12379

Μεταποίηση 11472

Τρόφιμα –Ποτά – Καπνός 13879

Κλωστοϋφαντουργία 6345

Κατεργασία Δέρματος-Δερμάτινα Είδη 4010

Βιομηχανία Ξύλου και Προϊόντων από ξύλο 8941

Κατεργασία Χάρτου και προϊόντα εκ χάρτου-εκτυπώσεις 13956

Προϊόντα άνθρακα και πετρελαίου 24723

Χημικά Προϊόντα- και συνθετικές ύλες 23472

Προϊόντα από ελαστικό και πλαστικά  4877

Βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων  17061

Βιομηχανία βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων 15299

Βιομηχανία μηχανημάτων και εξοπλισμού 12883

Βιομηχανία ηλεκτρικού και οπτικού εξοπλισμού 13179

Βιομηχανία κατασκευής μεταφορικού εξοπλισμού 12396

Ηλεκτρική Ενέργεια-φυσικό αέριο-προσφορά ύδατος 19624

Κατασκευές 10422

Υπηρεσίες 15706

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 13846

Ξενοδοχεία –εστιατόρια 11650

Μεταφορές-αποθήκευσης-επικοινωνίες 17713

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 27379

Υπηρεσίες Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και άλλη επιχειρη-

ματική δραστηριότητα 

14734

Εκπαίδευση 13490

Υγεία 12781

Πηγή: State Statistical Office, FYROM www.stat.gov.mk  Στην ίδια διεύθυνση 

μπορεί ο επενδυτής να έχει στοιχεία και για πιο αναλυτικούς κλάδους 
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9. Για τον Έλληνα Επενδυτή 

Ειδικά για τους Έλληνες επενδυτές η Ελλάδα δημιούργησε τον Ο.Α.Ε.Π. 

(Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων) ο οποίος προσφέρει στους 

Έλληνες εξαγωγείς και επιχειρηματίες τα παρακάτω Προγράμματα Ασφάλι-

σης: 

• Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων. 

• Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πι-

στώσεων που καλύπτει εξαγωγές και τεχνικά έργα. Συγκεκριμένα, 

προσφέρονται δύο επί μέρους Προγράμματα: 

o Πρόγραμμα Πίστωσης Προμηθευτή (Supplier’s Credit). 

o Πρόγραμμα Πίστωσης στον Αγοραστή (Buyer’s Credit). 

• Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού. 

9.1. Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού 

Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού καλύπτει μόνο τους 

έλληνες επενδυτές στο εξωτερικό και μόνο έναντι πολιτικών κινδύ-

νων. Κάτι που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι, για τα Προγράμματα 

Ασφάλισης Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων και Επενδύσεων 

Εξωτερικού (τα οποία θεωρούνται ως μη εμπορεύσιμοι κίνδυνοι από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ο Ο.Α.Ε.Π. καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο με 

βάση το άρθρο 12 του Ν.1796/88. Δηλ., ο Ο.Α.Ε.Π. εφόσον απαιτηθεί κα-

ταβάλει τις σχετικές αποζημιώσεις, ενώ στη συνέχεια υποβάλει συγκεκριμέ-

να παραστατικά στην 25η Δ/ση του Γ.Λ.Κ. για να εισπράξει αντίστοιχα ποσά 

από το συσταθέν γι’ αυτό τον σκοπό Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο. Παράλληλα 

δε ο Ο.Α.Ε.Π., για τα παραπάνω Προγράμματα Ασφάλισης αναζητά μεγάλες 

Αντασφαλιστικές Εταιρίες του εξωτερικού και αντασφαλίζεται «κατά περί-

πτωση», προφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό και τον ίδιο τον Οργανισμό, 

αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο .   

Όσον αφορά τις Επενδύσεις Εξωτερικού, υπεγράφη «Συμφωνία Συνερ-

γασίας» (Memorandum of Understanding) μεταξύ του Ο.Α.Ε.Π. και της 

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), με σκοπό τη συνασφά-

λιση και αντασφάλιση των ελληνικών επενδύσεων εξωτερικού 

 

9.1.1. Προϋποθέτεις Ασφαλίσεις 
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Οι κυριότερες προϋποθέσεις για την ασφάλιση μιας επένδυσης εξωτερι-

κού είναι οι εξής: 

• Καλύπτονται μόνο έλληνες επενδυτές, ενώ η ασφαλιζόμενη ε-

πένδυση μπορεί να έχει τη μορφή κεφαλαίων, εξοπλισμού, μη-

χανημάτων, οικοπέδων, κτιρίων, υπηρεσιών, ή εξαγοράς με-

τοχών σε υπάρχουσα επένδυση. 

• Η επένδυση πρέπει να είναι «νέα», ή επέκταση ήδη 

υπάρχουσας. 

• Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στον Ο.Α.Ε.Π. εγκαίρως 

και σε κάθε περίπτωση πριν από την προγραμματισμένη 

επένδυση. Όμως, ο ΟΑΕΠ μπορεί να εξετάζει ένα αίτημα εφόσον 

έχει ήδη υλοποιηθεί μέχρι το 30% της επένδυσης. 

• Σε περίπτωση που η επένδυση αποτελεί «joint venture», 

καλύπτεται μόνο το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής. 

• Από την επένδυση θα πρέπει να προκύπτει άμεσο ή έμμεσο 

όφελος για την ελληνική οικονομία, π.χ. μέσω εισαγωγών 

πρώτων υλών από Ελλάδα, ή εξαγωγή επαναπατριζόμενων 

κεφαλαίων και κερδών προς Ελλάδα, κλπ. 

• Θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση της χώρας υποδοχής της 

επένδυσης, δηλ. να έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη επένδυση από 

τις αρμόδιες Αρχές της χώρας υποδοχής. 

• Θα πρέπει να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία 

των ξένων επενδύσεων στη χώρα υποδοχής. 

• Θα πρέπει να υπάρχει «Συμφωνία Προώθησης και Αμοιβαίας 

Προστασίας Επενδύσεων» μεταξύ Ελλάδος και της χώρας 

υποδοχής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει τέτοια συμφωνία το αίτημα ασφάλισης της επένδυσης δεν 

θα εξετάζεται και αξιολογείται από τον Ο.Α.Ε.Π.  

• Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο περιλαμβάνεται η «μέγιστη» και η 

«τρέχουσα» αξία της επένδυσης. Η τρέχουσα αξία 

διαμορφώνεται σε ετήσια βάση και εξαρτάται από τις αυξομειώσεις 

του επενδυόμενου κεφαλαίου (π.χ. λόγω αυξήσεων του μετοχικού 

κεφαλαίου, κεφαλαιοποίηση κερδών, αποσβέσεων) και πάντοτε 

μέχρι ποσοστού που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 
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• Τέλος, σύμφωνα με συγκεκριμένη Συμφωνία του Ο.Ο.Σ.Α., ο 

Ο.Α.Ε.Π. υποχρεούται να εξετάζει αν η συγκεκριμένη επένδυση 

κατατάσσεται σε κλάδο που μπορεί να έχει αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιδράσεις. Σε περίπτωση που η επένδυση 

κατατάσσεται στους πίνακες A ή B, τότε ο ασφαλιζόμενος 

επενδυτής πρέπει να υποβάλει και σχετική περιβαλλοντική μελέτη 

για την επένδυση.  

9.1.2. Καλυπτόμενοι Πολιτικοί Κίνδυνοι 

Με το Πρόγραμμα Ασφάλισης Επενδύσεων Εξωτερικού καλύπτονται μόνο 

πολιτικοί και όχι εμπορικοί κίνδυνοι. Με άλλα λόγια, δεν καλύπτεται η 

«εμπορική βιωσιμότητα» της επένδυσης. Οι καλυπτόμενοι πολιτικοί 

κίνδυνοι είναι οι εξής: 

• Αποφάσεις και Μέτρα της Κυβέρνησης της χώρας υποδοχής 

της επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις, απαλλοτριώσεις, ή μέτρα 

ισοδυνάμου αποτελέσματος τα οποία εμποδίζουν τη λειτουργία της 

επένδυσης ή την καθιστούν μη βιώσιμη. 

• Καταγγελία της Σύμβασης (Breach of Contract), όπως π.χ. 

ανάκληση της άδειας παραχώρησης δικαιωμάτων (Concession 

Agreement). 

• Απαγόρευση Μεταφοράς Συναλλάγματος (transfer risk), 

π.χ. αδυναμία μεταφοράς συναλλάγματος για τον επαναπατρισμό 

κεφαλαίων ή εξαγωγή κερδών της επένδυσης προς Ελλάδα. 

• Γεγονότα  Ανωτέρας Βίας (Acts of God – Force Majeure), 

όπως πόλεμος ή εμφύλιος πόλεμος, επαναστάσεις, πολιτικές ταρα-

χές, καθώς και θεομηνίες.  

9.1.3. Όροι Ασφάλισης 

Οι κυριότεροι όροι ασφάλισης επενδύσεων εξωτερικού είναι οι εξής: 

• Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έχει υποχρεωτική ελάχιστη διάρ-

κεια 3 ετών και μπορεί να ανανεώνεται σε ετήσια βάση μέχρι και 

για 20 έτη. 

• Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της επένδυσης εξωτερικού δεν είναι 

τελείως «τυποποιημένο», δεδομένου ότι το περιεχόμενό του 

εξαρτάται από την εκάστοτε συγκεκριμένη επένδυση. Γενικότερα 
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όμως, όπως και στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Εξαγωγικών Πιστώ-

σεων, έτσι και στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Επενδύσεων Εξωτερι-

κού τα άρθρα περιγράφουν βασικά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώ-

ματα του ασφαλισμένου έλληνα επενδυτή. 

• Το ανώτατο ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της αξίας της 

επένδυσης είναι 95%, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τον 

πολιτικό κίνδυνο στη χώρα υποδοχής της επένδυσης και κυμαίνε-

ται από 75% έως 95%. Για τον καθορισμό του ποσοστού κάλυ-

ψης λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε ισχύουσα κατηγοριοποίηση πε-

ρίπου 210 χωρών από άποψη πολιτικού κινδύνου με βάση το μο-

ντέλο του Ο.Ο.Σ.Α. (CRAM: Country Risk Assessment Model).  

• Το ετήσιο ασφάλιστρο είναι κατά μέσο όρο 0,50% ανά κα-

λυπτόμενο κίνδυνο,  ενώ καταβάλλεται στην αρχή της ασφαλι-

στικής περιόδου, καθώς και στην αρχή της κάθε ετήσιας ανανέω-

σης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με βάση την επικαιροποιημένη 

«τρέχουσα» αξία της επένδυσης. 

• Μαζί με το ετήσιο ασφάλιστρο καταβάλλεται και το «ασφάλιστρο 

αναμονής» που συνήθως ανέρχεται σε 0,25%. Το «ασφάλι-

στρο αναμονής» υπολογίζεται επί του ποσού που αποτελεί την ε-

κάστοτε διαφορά μεταξύ της «μέγιστης» ασφαλιζόμενης αξίας και 

της «τρέχουσας» ασφαλιζόμενης αξίας. 

9.1.4. Διαδικασία Ασφάλισης  

Η διαδικασία ασφάλισης είναι σχετικά απλή.  

Ο Έλληνας επενδυτής υποβάλει έγκαιρα στον Ο.Α.Ε.Π. ένα γραπτό αίτη-

μα στο οποίο περιγράφει το σχήμα της επένδυσης, τη χώρα υποδοχής, το 

μέγιστο κεφάλαιο που προτίθεται να επενδύσει και όποιες άλλες πληροφορί-

ες έχει διαθέσιμες.  

Το αίτημα εξετάζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού προκειμένου να υπάρ-

ξει μία «κατ’ αρχήν έγκριση» για περαιτέρω εξέταση του αιτήματος. Δηλ. 

κατ’ αρχήν εξετάζεται αν η χώρα υποδοχής είναι καλυπτόμενη από τον 

Ο.Α.Ε.Π., δεδομένου ότι κάποιες χώρες δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από 

τον Ο.Α.Ε.Π. (Off-Cover), ενώ εξετάζεται και αν το συγκεκριμένο σχήμα της 

επένδυσης είναι ασφαλίσιμο. 
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Εφόσον υπάρξει «κατ’ αρχήν έγκριση» του Ο.Α.Ε.Π., ο επενδυτής υπο-

βάλει κανονικά το αίτημά του σε ειδικό έντυπο αίτησης με πλήρη στοιχεία, 

με τη μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης, κλπ., οπότε το Δ.Σ. αποφασίζει 

για την οριστική κάλυψη της επένδυσης και για τους όρους ασφάλισης, συ-

ντάσσεται το ασφαλιστήριο και υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 
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Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

ONE STOP‐SHOP 

Από 1.1.2006 ιδρύθηκε στην ΠΓΔΜ το ‘ONE STOP-SHOP’ με σκοπό την 

διευκόλυνση της διαδικασίας ίδρυσης εταιρείας. 

CENTRAL REGISTER ‐ ONE STOP‐SHOP 

Address: Blvd. Kuzman Josifovski Pitu No.1, 1000 Skopje 

τηλ.: 3290-249, 3290-248, 3290-241 - Fax: 3123-169; 

Liaison Office of the Hellenic Republic,  

Economic and Commercial Affairs 

DTC “BUNJAKOVEC”, Unit 15, 2nd floor, Blvd. Partizanski Odredi, 1000 

Skopje 

Tel. 00389 / 2 / 3129.456 – 3129.458, Fax: 00389 / 2 / 3129.441, 

(www.hellastrade-skopje.com) 

E-mail: office@hellastrade-skopje.com

Προξενείο της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Τηλ:00389/47/237340, Φαξ: 00389/47/220310  

Ε-mail: grofficebitola@mfa.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Μπίτολα (Μοναστήρι) 

Pelagonka II-5/2 

Tel/Fax: 00389/47/237370 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Χρήσιμες Διευθύνσεις στα Μπίτολα (Μοναστήρι) 

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε και διανέμεται από τον Σύνδεσμο Ελλη-

νικών Επιχειρήσεων στα Μπίτολα τον οποίο ευχαριστούμε για την ευγενή 

καλοσύνη να επιτρέψει την συμπερίληψη του στον τόμο αυτό.   

Α. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 

• 192 Αστυνομία  

• 193 Πυροσβεστική 

• 194 Πρώτη Βοήθεια 

MΠΙΤΟΛΑ 

 Όνομα Τηλ FAX 

1 Νοσοκομείο  047 251-211  

2 Ιατρικό κέντρο 047 220-520  

3 Υπουργείο Εσωτερικών-Μπίτολα  (ΜΒΡ) 047 225-110 047 225-110 

4 Τελωνείο 047 269-162 047 269-531 

5 Τελωνείο -Σύνορα Μετζίτλια 047 231-258 
238-499 8188 

6 Δημαρχείο Μπίτολα 047 234-234 047 208-307 

7 Δικαστήριο Μπίτολα 047 223-166 047 223-166 

8 Επιθεώρηση Εργασίας-Μπίτολα 047 202-029  
047/242-725  

9 Κεντρικός σταθμός λεωφορείων 047 231-420  

10 Κεντρικός σταθμός τρένων 047 237-110  

11 EVN - Μπίτολα 047 225-192 
047 223-336  

12 Νερό- Μπίτολα 047 238-200  

13 Ταχυδρομείο - Μπίτολα 047 212-501  
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  Όνομα Τηλ FAX 

14 Νοσοκομείο-Πρίλεπ 048/422-430,  
048/422-450,     

15 Υπουργείο Εσωτερικών-Πρίλεπ (ΜΒΡ) 048/422-240 048/420-340 

16 Δημαρχείο Πρίλεπ 048/420-720 048/420-720 

17 Τελωνείο Πριλεπ 048/418-866 
048/412-599 8188 

18 Δικαστήριο Πρίλεπ 048/421-720 048/421-722 

19 Επιθεώρηση Εργασίας-Πρίλεπ 048/421-720   
048/427-488  

20 Κεντρικός σταθμός λεωφορείων 048/425-555  

21 Κεντρικός σταθμός τρένων 048/412-660  

22 EVN - Πρίλεπ 048/427-520 
048/427-120  

23 Νερό- Πρίλεπ 048/428-858  

24 Ταχυδρομείο - Πρίλεπ 048/404-327  

ΣΚΟΠΙΑ 

  Όνομα Τηλ FAX E-mail 

25 Κεντρικός σταθμός λεωφορείων 02/316-6254  

26 Κεντρικός σταθμός τρένων 02/316-4255  

27 Kυβέρνηση στην ΠΓΔΜ -Σκόπια 
02/3118-022  
02/3222242 02/3115285 www.uslugi.gov.mk 

28 Υπουργείο Οικονομίας-Σκόπια 
02/3093451  

02/3093-451 02/3093429 www.economy.gov.mk 

29 Υπουργείο Οικονομικών-Σκόπια 02/311-288 02/3117280 www.finance.gov.mk 

30 
Υπουργείο Μεταφοράς και Σχέ-
σεων-Σκόπια 

02/3145-401  
02/33145420  

02/3126228 02/3126228 info@mtc.gov.mk 

31 Τελωνιακό κέντρο -Σκόπια 
02/3224-342  
02/3174255 02/317503  

32 Γραφείο Εργασίας-Σκόπια 02/3122-397  

33 Επιθεώρηση Εργασίας-Σκόπια 
02/3116110,  
02/3220536  
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 

  Όνομα Τηλ FAX 

34 Τελωνείο Νίκης 0030/2385045561 0030/2385045558 

35 Αστυνομία Νίκης 0030/2385045557 0030/2385045562 
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B . ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 

Όνομα Τηλ FAX E-mail 

1 Ελληνική Πρεσβεία-Σκόπια 02/321 9260   
02/3130198 02/321 5718 grfyrom@unet.com.mk

2 Προξενείο εμπορικών σχέσεων - 
Σκόπια 

02/3129456    
02/3129458 02/3129441 office@hellastrade-skopje.com

3 Πρεσβεία της Τουρκίας 02/3113270  turkish@mt.net.mk

4 Πρεσβεία της Ρωσίας 02/3117160 02/3117808 rusemas@on.net.mk

5 Πρεσβεία της Σλοβενίας 02/3178730   
02/3178734 02/3176631 vsk@mzz-dkp.gov.si

6 Πρεσβεία της Βουλγαρίας 02/3229444  bgemb@mol.com.mk

7 Πρεσβεία της Μ.Βρετανίας 02/3299299 02/3179726 beskopje@mt.net.mk

8 Πρεσβεία της Αυστρίας 02/3083400 02/3083150 austramb@unet.com.mk

9 Πρεσβεία της Ρουμανίας 02/3228057  
02/3228055 02/3061130 rymanamb@on.net.mk

1
0 Πρεσβεία των ΗΠΑ 02/3116180 02/3117103 AmEmbSkopje@mt.net.mk

ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΠΙΤΟΛΑ 

 Όνομα Τηλ FAX E-mail 

1 Προξενείο της Ελλάδας 047/237-340 047/220-310 grofficebitola@mfa.gr

2 Προξενείο της Τουρκίας 047/254-944 047/253-435  

3 Προξενείο της Ρωσσίας 047/221-893 047/221-893  

4 Προξενείο της Γαλλίας 047/222-170 047/222-170  

5 Προξενείο της Σλοβενίας 047/254-138 047/254-138  

6 Προξενείο της Βουλγαρίας 047/202-893 047/202-893  

7 Προξενείο της Μ.Βρετανίας 047/228-765 047/228-765  

8 Προξενείο της Ρουμανίας 047/233-937 047/233-937  

9 Προξενείο της Κρoατίας 047/221-440 047/221-440  
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Δ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  

ΜΠΙΤΟΛΑ 

 Όνομα Τηλ FAX Διεύθυνση 

1 Hotel Epinal 047/224-777 047/227-778 Μarsal Tito bb 
2 Sumski Feneri 047/293-030 047/293-131 s.Trnovo 
3 Hotel Molika 047/229-406 047/229-048 Pelister 
4 Hotel De Niro 047/229-656 047/207-233 Kiril I Metodij 5 
5 Hotel Fontana 047/268-599 047/269-599 s.Bistrica 
6 Hotel Premier 047/202-060 047/202-090 Lavcanski Pat bb 
7 Hotel Ris 047/293-901 047/293-903 s.Trnovo 
8 Hotel Sator 047/293-409 / s.Trnovo 
9 Tokin House Apartements 047/232-309 047/232-309 Marks I Engels 7 
10 Hotel Milenium 047/241-001 047/241-001 Marsal Tito 

ΠΡΙΛΕΠ 

 Όνομα Τηλ FAX Διεύθυνση 

1 Sonce 048/401-800  048/401-720 048/401-801 Aleksandar Makedonski 4/3-a 
2 Algok 048/423-683  048/424-685 048/424-685 Aleksandar Makedonski 24-a 
3 Kristal Palas 048/418-000  048/410029 048/413-565  Lenin 184 

4 Lipa 048/434-100 048/434-100  Bul.G.Delcev bb 

 

91 



 

E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΜΠΙΤΟΛΑ 

 Όνομα Διεύθυνση Τηλ 

1 Antiko 1vi Maj 243 047/239-660 
2 Arazok Novacki pat bb  047/234-734 
3 Arena Novacki pat bb  047/234-734 
4 Belvedere Marsal Tito 16 047/230-110 
5 Grne Sirok sokak bb 047/237-800 
6 De Niro Kiril I Metodij 047/222-656 
7 El GRECO Marsal Tito 81 070/703-757 
8 Epinal Sirok sokak bb 047/224-777 
9 Kapri Dovlegik bb 047/256-500 
10 Korzo Marsal Tito 95 047/241-888 
11 Leo Marsal Tito 115 047/228-147 
12 Metro Lazo Trpovski 047/234-288 
13 Oskar pat za Nizopole 047/293-517 
14 Paparaci Car Samoil,Drven Pazar 047/237-381 
15 Premier Strcin bb 047/206-060 
16 Ris s.Trnovo 047/293-901 
17 Sare Narodni Heroi 10 047/258-892 
18 Sokolski s.Dihovo 047/293-532 
19 Felicija Novacki pat bb 047/224-419 
20 Sator s.Trnovo 047/293-409 
21 Srek sproti Staklena 047/207-221 
22 Sumski Feneri s.Trnovo 047/293-030 

ΠΡΙΛΕΠ 

 Όνομα Διεύθυνση Τηλ 

1 Ambasador T.C. Tocila  048/418-685 
2 Delfina T.C. Tocila 1a 048/410-300 
3 Erik  Bul.G.Delcev bb 048/421-297 
4 Makedonska Kuka  J.Joranski 4 048/433-419 
5 Porta  Republikanska 84 048/424-240 
6 Rojal  Marksovska 212 048/428-058 
7 Cardak  Bul.G.Delcev bb 048/427-881 
8 Ce (Pletvar)  (Pletvar) 048/450-050 
9 Bankok  Car Samuil 1/11 048/425-027 
10 Leone   G.Delcev bb 048/418-282 
11 La Strada   G.Delcev bb 048/414-212 

 

92 



 

Z. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

  Eταιρία Διεύθυνση Τηλ FAX Επαφή Αντικείμενο 

1 Aprilia Textile 
D.O.O 

Industriski pat 
bb -Μπίτολα  

047/
262-022 

047/
207-197

047/203-216 K.Γρηγόρογλου 
Νικόλαος 

Βιοτεχνία  
Ενδυμάτων  

2 Αrini Fashion 
D.O.O.E.L 

Krusebski pat 
(dzade) bb- 
Πρίλεπ 

048/
418-757 048/418-797 K. Βασιλόπου-

λος Γεώργιος 
Βιοτεχνία  
Ενδυμάτων 

3 Biz Art Bit 
D.O.O.E.L 

  
Industriski pat 
bb-Μπίτολα 

047/
224-320 047/24-207 Kα.Καραγεώργη 

Λαμπρίνη 
Αναπαραγωγή 
Εργοτέχνεις 

4 Beton A.D 
Bitola 

Boris Kidric 
22a p.o. Box 
96-Μπίτολα 

047/
237-815 

047/
237-465

047/237-321 K.Παναγίωτης 
Αναστασιάδης 

Βιοτεχνία  
Κατασκευών 

5 Carnation/ Ro-
don   D.O.O 

Novacki pat 
bb-Μπίτολα 047/225-051 047/240-378 K. Γκίνης Σπύ-

ρος 
Βιοτεχνία  
Ενδυμάτων 

6 CPL. D.O.O.E.L  Ivo Lola Ribar 
bb-Μπίτολα 

047/
228-585 047/242-311 Κ Παπαγεωργί-

ου Μάρκος 
Βιοτεχνία   
Δερματών   
Ενδυμάτων 

7 Delfini Engi-
neering D.O.O 

Solunska 93-
Μπίτολα 

047/
220-229 047/226-929 K. Ζήσης Μάρ-

κο 
Μεταλλικές  
Κατασκευές 

8 Denim 
D.O.O.E.L s.Slepce 047/

275-057 047/257-057 K.Γουτρουμπάς 
Γεωργίος 

Βιοτεχνία  
Ενδυμάτων 

9 Dom Metal 
D.O.O 

Dovledzik bb-
Μπίτολα 

047/
238-996 047/238-996 K.Σουλίδης Λά-

κης 
Μεταλλικές  
Κατασκευές 

10 El Greko  D.O.O Marsal Tito 
81-Μπίτολα 

0030 
/6972809395

0030/ 24670-
24418

K.Πίσιος Μίχα-
λη Μεζεδοπωλείο 

11 Euroknit D.O.O Lece Koteski 
50- Πρίλεπ 

048/
248-082 

00302410/85
1330

048/429-276 
00302410/85

1331
K. Ιακωβάκης   
Πάνος 

Βιοτεχνία 
Ενδυμάτων 

12 
Eurotechnic 
Engineering 
D.O.O 

Solunska 93-
Μπίτολα 

047/
241-065 

047/
203-361

047/241-065 K. Καραγιάννης 
Πάρης 

Βιοτεχνία  
Ενδυμάτων 

13 Falko D.O.O Dobledzik bb-
Μπίτολα 

047/
259-520

047/258-470 
2310/63487

K. Ταχματζίδης 
Στέφανος 

Βιοτεχνία 
Ενδυμάτων 

14 G &  G  D.O.O Industriski pat 
bb-Μπίτολα 

047/
222-631 047/222-965 Κ.Γκερτσάκης 

Γεωργίος 
Βιοτεχνία  
Ενδυμάτων 

15 Haris D.O.O   Lece Koteski 
50- Πρίλεπ 

048/
424-965 048/433-800 Κ.Σταμογιαννόπ

ουλος Κώστας 
Βιοτεχνία  
Ενδυμάτων 

16 Kajmakcalan 4 
D.O.O 

Niko Fundali 
16 Lok.10-
Μπίτολα 

047/
236-078  047/

236-076
047/236-078 K.Αναστασιάδη

ς Παναγίωτης Μεταφορά 
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17 Konigton 
D.O.O.E.L 

Κravarski 
pat bb-
Μπίτολα 

047/261-328 047/203-915 Kα.Avδωνιάδη 
Δημήτρα 

Βιοτεχνία Ενδυ-
μάτων 

18 Kuzman i 
Damjan 

Strcin bb-
Μπίτολα 047/202-375 047/202-376 K. Αργυριάδης 

Παντελής Ιατρικό Κέντρο 

19 Larin 
Mramor A.D 

Blvd Goce 
Delcev 45/1 048/402-510 048/402-511 K.Τριαντάφυλλο

ς 
Βιοτεχνία Μαρ-
μάρων 

20 
Mermeren 
Kombinat-
A.D Prilep 

Goce 
Delcev 22- 
Πρίλεπ 

048/418-940  
048/418-941 048/418-998 K. Σίντος Γεώρ-

γιος 
Βιοτεχνία   
Μαρμάρων 

21 Nice Textile 
D.O.O.E.L 

Letse 
Koteski 50- 
Πρίλεπ 

048/422-140 048/422-140 K. Λενγκέρας 
Κωνσταντίνος 

Βιοτεχνία Ενδυ-
μάτων 

22 Partenon  
D.O.O.E.L 

Edvard 
Kardelj 
7/50-
Μπίτολα 

047/231-120 047/231-120 Κ. Στανίδης 
Δημητρίος 

Βιοτεχνία Μαρ-
μάρων 

23 Planet Mi-
hos  D.O.O 

Kravarski 
Pat bb-
Μπίτολα 

047/261-999 047/231-888 K. Μίχος Βασί-
λειος 

Βιοτεχνία Ενδυ-
μάτων 

24 Saminvest  
D.O.O.E.L 

Seralti bb-
Μπίτολα 047/227-994 047/228-373 Κ.Σαμαράς  

Γεωργίος 
Βιοτεχνία  Δερ-
μάτων  Ενδυμά-
των 

25 Sat Moda  
D.O.O 

Gjorce 
Petrov bb-
Μπίτολα 

047/229-766 047/225-992 K.Σα'ι'της Στάυ-
ρος 

Βιοτεχνία Ενδυ-
μάτων 

26 Sikat  
D.O.O.E.L 

Industriska 
bb(Svilara)-
Μπίτολα 

047/203-474 047/203-473 K.Οικονομόπου
λος Νικολάος 

Βιοτεχνία Χαρ-
τιού 

27 Teletcentar 
Meckin 
Kamen 2-
Μπίτολα 

047/241-749 047/241-748 K.Mίσκας Γίαν-
νης 

Καταστήματα 
πωλήσεις κινη-
τών 

28 Vasidora  
D.O.O.E.L   

Krusebski 
pat (dzade) 
bb- Πρίλεπ 

048/418-757 048/418-797 K.Βασιλόπουλο
ς Ευθύμιος 

Βιοτεχνία Ενδυ-
μάτων 

29 
Zenit-
Remont  
D.O.O 

Jadranska 
bb-Μπίτολα 

047/251-697  
047/253-697 047/203-703 K.Σουμπασής 

Πασκάλης 
Ρεκτιφιέ Ανταλ-
λακτικά 

30 Zlatis 
D.O.O 

J.Jordanos
ki 59- Πρί-
λεπ 

048/455-300 048/455-301 K. Ζλάτης Δη-
μήτριος 

Βιοτεχνία Χαρ-
τιού 
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• Central Register - One Stop-Shop
 Blvd. Kuzman Josifovski Pitu No.1, 1000 Skopje
 ( +389 23- 290249, 290248, 290241
 7 +389 23- 123169 

• Liaison Office of the Hellenic Republic
 Economic and Commercial Affairs
 DTC “Bunjakovec”, Unit 15, 2nd floor
 Blvd. Partizanski Odredi, 1000 Skopje
 ( +389 23- 129456, 129458
 7 +389 23- 129441 
 www.hellastrade-skopje.com
 email: office@hellastrade-skopje.com

• Office of Consular
 Economic and Commercial Affairs 
 Address: Tomaki Dimitrovski 39, 7000 Bitola 
 Tel.: +389 47- 237350, 237340 - Fax:+389 47- 220310
 E-mail: grofficebitola@mfa.gr

• Foundation for SME development
 RESC Bitola
 Bulevar 1 MAJ BB, 7 000 Bitola
 +389 47- 202420, 22 81 53
 E-mail: rcbt@rcbt.nepa.org.mk

• Greek Business Assosiation Bitola 
 Pelagonka II-5/2, Tel/Fax: +389 47- 237370

•  Links
http://www.goldenbook.com.mk

Investing
in Bitola
info: http://web.auth.gr/leap
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