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Σημειώσεις / Disclaimer :  
 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Σκοπίων, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 
σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-skopje@mfa.gr).  

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών 
εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και 
προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την 
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: 
βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon) 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Κρατική Στατιστική 
Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ - Σκοπίων τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται 
την ακρίβειά τους. 
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1. Επιχειρηματική δραστηριότητα 

1.1 Ενέργεια και Ορυκτά 
 

-Ζημίες από  το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας 
Σύμφωνα με την έκθεση της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας της ΔΒΜ, λίγο πάνω από 90 εκατ. 
ευρώ είναι οι ζημίες από την περσινή ανισορροπία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, που 
προκλήθηκαν από συνολικά 24 εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας. Συνολικά πέντε έμποροι χρωστούν 
στη MEPSO σχεδόν 19 εκατ. ευρώ, μεταξύ αυτών οι U Power, Mist Energy, Energy Gas and Power, 
οι οποίοι για να μην αγοράσουν ρεύμα σε πολύ υψηλότερη τιμή στην ανοιχτή αγορά, 
χρησιμοποίησαν τον ισολογισμό της MEPSO, η οποία με τη σειρά της δανείστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα.  
 

-Η ESM προσφέρει 48 ευρώ ανά μεγαβατώρα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
Η AD ESM πρόσφερε τιμή παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 48 ευρώ ανά μεγαβατώρα για την 
περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022, επτά ευρώ περισσότερο από την τιμή του προηγούμενου 
εξαμήνου, Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022, όταν ήταν 41 ευρώ. Όπως ενημερώνουν, η διόρθωση των 
τιμών πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο της τεράστιας αύξησης των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως, 
αλλά και της μη διαθεσιμότητας, ειδικά την περίοδο θέρμανσης. Οι τιμές μαζούτ, άνθρακα, φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά υψηλές και υπάρχουν δυσκολίες στην προμήθεια, 
γεγονός που επηρεάζει την τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την AD ESM, αναφέρεται στη 
σχετική ανακοίνωση. Προσθέτουν ότι, κατά την ανάλυση της προσφερόμενης τιμής των 48 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο 
HUDEX για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2022 κυμαίνονται μεταξύ 320 και 360 ευρώ ανά 
μεγαβατώρα. 
 
-Νέα αύξηση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά 
Η Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας δημοσίευσε τις νέες τιμές ενέργειας που ζήτησε ο καθολικός 
προμηθευτής EVN Home για το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Από την 1η Ιουλίου 2022, η τιμή του 
ρεύματος για το 98,8% των νοικοκυριών της χώρας αυξάνεται κατά 7,4% κατά μέσο όρο, ενώ 
μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση για το 1,2% των νοικοκυριών που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες 
ηλεκτρικής ενέργειας (πάνω από 1.050 KWh τον μήνα). Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση της τιμής 
του ρεύματος για τα νοικοκυριά στη διάρκεια του έτους. Την 1η Ιανουαρίου, η τιμή της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα νοικοκυριά είχε αυξηθεί κατά 9,5%, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε έξι μήνες, η τιμή 
του ρεύματος για τα νοικοκυριά αυξήθηκε συνολικά κατά σχεδόν 17%. Η νέα αυτή αύξηση της τιμής 
του ρεύματος για τα νοικοκυριά ήταν αναμενόμενη, λόγω της εκτίναξης της τιμής της ενέργειας σε 
όλη την Ευρώπη.  
 
-Κλαδική Μελέτη για τον τομέα της ενέργειας στη Βόρεια Μακεδονία (Ιούνιος 2022) 
Κλαδική μελέτη για τον τομέα της ενέργειας και τις ενεργειακές εξελίξεις στη Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας του Γραφείου ΟΕΥ Σκοπίων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Agora του Υπουργείου 
Εξωτερικών, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://agora.mfa.gr/infofiles/energy_sector_June2022%20mk.pdf 

1.2 Τομέας Κατασκευών, Δομικών Υλικών και Real Estate 
 

-Εκδοθείσες οικοδομικές άδειες (Απρίλιος 2022) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, τον Απρίλιο του 
2022 εκδόθηκαν συνολικά 337 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση 44,6% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, η 
αναμενόμενη συνολική αξία των κατασκευών ήταν περίπου 88,8 εκ. ευρώ (αυξημένη κατά 58,7% σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους). Από το σύνολο των οικοδομικών αδειών 
που έχουν εκδοθεί, οι 199 (59%) αφορούν κτίρια, 37 (11%) σχέδια πολιτικού μηχανικού και 101 
(30%) ανακατασκευές/ανακαινίσεις. Επίσης 199 (59,1%) εκ των συνολικών οικοδομικών αδειών που 
εκδόθηκαν αφορούν ιδιώτες επενδυτές και 138 (40,9%) επιχειρηματικές οντότητες. Κατά την 
περίοδο αναφοράς, προγραμματίζεται η ανέγερση 752 κατοικιών, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 
61.866 m2. 
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-Ολοκληρωμένες οικοδομικές εργασίες και κατοικίες σε οικιστικές μονάδες το 2021 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, το 2021 
πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές εργασίες ύψους περίπου 520 εκ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 
περίπου 211 εκ. ευρώ αφορούσαν ιδιόκτητες κατασκευές. Κατά τη διάρκεια του 2021, 
πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές δραστηριότητες σε 2.665 κατασκευές και ολοκληρώθηκαν 
συνολικά 3.235 κατοικίες, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 211.252 m2. Η μέση ωφέλιμη επιφάνεια 
των ολοκληρωμένων κατοικιών ήταν 65,3 m2. Ανά περιφέρεια, οι περισσότερες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια των Σκοπίων, ενώ ακολουθούν η νοτιοδυτική 
πλευρά της χώρας και η Πελαγονία. 

1.3 Τραπεζικός & Χρηματοοικονομικός Τομέας  
 

-Ερευνητικό Πρόγραμμα Περιόδου 2023-2025 της Κεντρικής Τράπεζας της ΔΒΜ  
Η Κεντρική Τράπεζα της ΔΒΜ ενέκρινε το Ερευνητικό Πρόγραμμα για την περίοδο 2023-2025. Η 
ερευνητική δραστηριότητα της Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας την επόμενη τριετία θα 
επικεντρωθεί σε τομείς που είναι σημαντικοί για την επίτευξη των βασικών της στόχων, όπως η 
νομισματική πολιτική, η αλληλεπίδραση μεταξύ των κύριων μακροοικονομικών τομέων, η 
μακροοικονομική μοντελοποίηση, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η μακρο-προληπτική πολιτική 
και το τραπεζικό σύστημα. Για πρώτη φορά, το Ερευνητικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει έρευνες στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής ένταξης, της ψηφιοποίησης και των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, ως επίκαιρα ζητήματα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί τη 
βάση για την προετοιμασία σχετικού αναλυτικού και ερευνητικού υλικού, ως σημαντικό στοιχείο στη 
χάραξη πολιτικής, για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των εργασιών της Τράπεζας, καθώς και για την 
προετοιμασία της για μελλοντική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.  
 

-2,1 εκατ. κάρτες πληρωμών σε λειτουργία στη Βόρεια Μακεδονία 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της ΔΒΜ, ο αριθμός των πληρωμών μέσω 
πιστωτικών λογαριασμών στη χώρα το 2021 ανήλθε σε 176 εκατ., αριθμός μεγαλύτερος κατά 26,7% 
από τον αριθμό των πληρωμών το 2020. Επίσης, το 2021 καταγράφηκε υψηλή ετήσια αύξηση του 
αριθμού των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών κατά 29,1%, η οποία συνέβαλε στην αύξηση του 
μεριδίου τους κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο των πληρωμών και έφτασε το 58,1%. 
Ταυτόχρονα, οι μεταφορές πιστώσεων που ξεκίνησαν ηλεκτρονικά σημείωσαν ετήσια αύξηση 
32,5%, γεγονός που συνέβαλε στη μέτρια αύξηση του μεριδίου τους (23,2%) στο σύνολο των 
πληρωμών, σε βάρος του μειωμένου μεριδίου των μεταφορών πίστωσης σε έντυπη μορφή, που 
αντιπροσωπεύουν το 18,7% του συνόλου των συναλλαγών χωρίς μετρητά. Σε ό,τι αφορά στην 
υποδομή πληρωμών, ο αριθμός των καρτών πληρωμών στο τέλος του 2021 ανερχόταν σε 2,1 εκατ., 
ενώ στο σύνολο των καρτών πληρωμών (68,3%) επικράτησαν οι κάρτες που βασίζονται στην 
ανέπαφη τεχνολογία, που επιτρέπουν γρήγορες και αποτελεσματικές πληρωμές.  
 

-Πώληση μετοχών της Sparkasse Bank AD Skopje  
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Sparkasse Bank AD Skopje προσφέρει προς πώληση 1.588 
ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,1%, επί συνόλου 4,66 εκατ. δηναρίων (75.800 
ευρώ). Η τιμή των μετοχών ανέρχεται στα 2.938 δηνάρια/εκάστη (σε δημόσια δημοπρασία στο 
Χρηματιστήριο της ΔΒΜ, από 28 έως 30 Ιουνίου 2022). Η Sparkasse Bank πουλά τις μετοχές που 
αγόρασε κατά τη συγχώνευση με την Ohridska Banka. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της 
Sparkasse Bank ύψους 4,478 δισ. δηναρίων διαιρείται σε 1.677.443 μετοχές των 2.670 δηναρίων 
ονομαστικής αξίας εκάστη. (1 ευρώ - 61,48 δηνάρια) 
 

-Πιστωτική γραμμή από την Αναπτυξιακή Τράπεζα ΔΒΜ για ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ  
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα της ΔΒΜ (DBNM) ξεκίνησε με την υλοποίηση της Πιστωτικής Γραμμής για 
την Ενεργειακή Απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω των συμμετεχουσών 
τραπεζών. Το ύψος των κεφαλαίων για την υλοποίηση της εν λόγω πιστωτικής γραμμής είναι 10 
εκατ. ευρώ. Σκοπός είναι η υποστήριξη έργων για: α) Ενεργειακή απόδοση - Η μέγιστη αξία του 
έργου είναι 30.750.000 δηνάρια με περίοδο αποπληρωμής έως 8 έτη και με περίοδο χάριτος έως 12 
μήνες, και β) για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Η μέγιστη αξία του έργου είναι 200.000 δηνάρια με 
διάρκεια αποπληρωμής έως 12 έτη με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες. Και στις δύο περιπτώσεις, η 
DBNM θα πιστώσει έως και το 60% του ποσού του έργου, ενώ το υπόλοιπο 40% θα πιστωθεί από 
άλλες πηγές, όπως δάνειο από τη συμμετέχουσα τράπεζα ή ίδια κεφάλαια του επενδυτή 
(κατασκευή, εξοπλισμός, κεφάλαιο κίνησης, κ.λπ.). Το επιτόκιο για τους τελικούς χρήστες είναι 1,6% 
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ετησίως. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρήση κεφαλαίων μέσω 9 
(εννέα) τραπεζών: Sparkasse Bank AD Skopje, Stopanska Banka AD Bitola, Stopanska Banka AD 
Skopje, Uni Banka AD Skopje, Halk Banka AD Skopje, Silk Road Banka AD Skopje, TTK Banka AD 
Skopje, NLB Banka AD Skopje και ProCredit Bank AD Skopje. 

1.4 Τομέας Μεταφορών & Υποδομών  
 

-Σιδηροδρομική σύνδεση για Σκόπια και Μοναστήρι προς Θεσσαλονίκη 
Σύμφωνα με εδώ δημοσιεύματα, η Διοίκηση της εταιρείας Σιδηροδρόμων της Βόρειας 
Μακεδονίας, Railway Transport Skopje, πρότεινε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να εισάγουν τρένα στη γραμμή 
Σκόπια-Θεσσαλονίκη με δυνατότητα το καλοκαίρι να συνεχίσουν προς Πλαταμώνα, καθώς και στη 
σιδηροδρομική σύνδεση Μοναστήρι-Θεσσαλονίκη μέσω Φλώρινας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή 
επιβατικής κίνησης της εταιρείας, κ. Sasha Jovanovski, η εν λόγω πρόταση θα συζητηθεί τον 
Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο 
Μεταφορών, ο σιδηρόδρομος Μοναστήρι-Κρεμένιτσα θα είναι έτοιμος μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, ενώ 
συζητείται επίσης τοπική σιδηροδρομική σύνδεση στη γραμμή Μοναστήρι-Φλώρινα. Τα τρένα 
σχεδιάζονται αρχικώς να είναι επιβατικά. Περαιτέρω, καταβάλλονται προσπάθειες για να βρεθεί 
λύση για τη χειμερινή περίοδο στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Βελιγράδι, η οποία διέρχεται από τη Βόρεια 
Μακεδονία και είναι η μοναδική σιδηροδρομική σύνδεση με την Ευρώπη. Τον χειμώνα, η γραμμή 
αυτή είναι ασύμφορη και έχει λίγους επιβάτες λόγω του μεγάλου ταξιδιού και των παλιών βαγονιών. 

1.5 Τομέας Επικοινωνιών/Πληροφορικής & Τεχνολογίας/Καινοτομίας 
 

-Πρόσκληση για οικονομική υποστήριξη της ψηφιοποίησης των εταιρειών 
Η Επιτροπή Οικονομικής Υποστήριξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Βόρειας Μακεδονίας 
(SKSM), σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Γραφείο της HELVETAS Swiss Intercooperation 
με έδρα τα Σκόπια, δημοσίευσε πρόσκληση για οικονομική στήριξη των εταιρειών για τη 
ψηφιοποίησή τους. Όπως ενημερώνουν από το SKSM, οι τρεις εταίροι θα παράσχουν 
χρηματοδότηση για την υλοποίηση του μοντέλου «Ευφυής Επιχείρηση», με λύσεις που ακολουθούν 
τις τελευταίες τάσεις στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Λεπτομέρειες για τη δημόσια 
πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/39gKsFE. 
 

-Ανοικτή πρόσκληση για επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα του περιβάλλοντος 
Το Ίδρυμα “Entrepreneurial Service for Young People” εγκαινίασε δημόσια πρόσκληση για 
επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα του περιβάλλοντος, για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιτάχυνσης 
«Πράσινη Μετάβαση». Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν εκπαιδεύσεις για την υποστήριξη των 
επιχειρηματιών στις διαδικασίες δημιουργίας βιώσιμων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και 
καινοτομιών με επίκεντρο το περιβάλλον και την προστασία του. 

1.6 Αγροτικός τομέας και τομέας Τροφίμων 
 

-7,1 εκατ. ευρώ σε δάνεια αγροτικών επιχειρήσεων 
Το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνει ότι, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κατέληξε σε 
απόφαση για την απλοποίηση των κριτηρίων για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας σε αγροτικές 
επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Βόρειας Μακεδονίας. Μέσω αυτού του νέου 
προγράμματος, η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χορηγήσει 7,1 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανείων, τα 
οποία μπορούν να αποπληρώσουν σε διάστημα έως 120 μήνες. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στις 
επενδύσεις με 10%.  
 

-Ετήσιες εισαγωγές σιταριού, σοκολάτας και καφέ  
Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Γεωργίας, σε ένα έτος, εισήχθησαν 75.000 τόνοι 
σιταριού, κυρίως από τη Σερβία, και δαπανήθηκαν για εισαγωγές 15 εκατ. ευρώ ετησίως για το 
σιτάρι, 42 εκατ. ευρώ για την εισαγωγή σοκολάτας, 17 εκατ. ευρώ για την εισαγωγή τσιγάρων και 21 
εκατ. ευρώ για την εισαγωγή καφέ. Η τιμή των τροφίμων έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης της τιμής 
των λιπασμάτων, των παραγώγων πετρελαίου, αλλά και της εργασίας. Η παραγωγή σιταριού στη 
χώρα αυξάνεται και η τρέχουσα κατάσταση αναμένεται να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους 
αγρότες για την παραγωγή δημητριακών.  
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-Δείκτες τιμών στη γεωργία (Μάιος 2022) 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο δείκτης τιμών 
στη γεωργία τον Μάιο του 2022 αυξήθηκε κατά 21,9% στην ομάδα «Εισροές», ενώ στην ομάδα 
«Εκροές» αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους. Τον Μάιο του 
2022, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021, ο δείκτης τιμών για αγαθά που καταναλώνονται στη 
γεωργία ανήλθε σε 122,3 και ο δείκτης τιμών για επενδύσεις στη γεωργία σε 114,7. Στην ομάδα 
«Παραγωγή» τον Μάιο 2022, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021, ο δείκτης τιμών της φυτικής 
παραγωγής ήταν 106,3 και ο δείκτης τιμών της κτηνοτροφικής παραγωγής ήταν 110,2. 
 

-Πρόσκληση για μίσθωση αρόσιμης γης 
Το Υπουργείο Γεωργίας της ΔΒΜ καλεί τους αγρότες να υποβάλουν αίτηση στις ανοιχτές 
προσκλήσεις για μίσθωση κρατικής γεωργικής γης. Η πρώτη δημόσια πρόσκληση προσφέρει 529 
εκτάρια γης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζωοτροφών και οι αγρότες 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μίσθωση έως και 3 εκταρίων, στις περιοχές Berovo, Vinica, 
Gevgelija, Debar, Delcevo, Kocani, Negotino, Radovis, Stip και Sveti Nikole. Η δεύτερη πρόσκληση 
προσφέρει 3.240 εκτάρια γης, στην οποία οι γεωργοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παραγωγή 
αμπέλων και φρούτων και η επιφάνεια της γης που μπορεί να προσφερθεί καθορίζεται με βάση τις 
υλικές και τεχνικές συνθήκες του αιτούντος. Στόχος του Υπουργείου είναι η αύξηση της παραγωγής 
τροφίμων εν μέσω κρίσης. 
 

-Έρευνα αγοράς για τον γαλακτοκομικό τομέα στη Βόρεια Μακεδονία 
Έρευνα αγοράς για τον γαλακτοκομικό τομέα στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας του Γραφείου 
ΟΕΥ Σκοπίων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Agora του Υπουργείου Εξωτερικών, στον ακόλουθο 
σύνδεσμο: 
https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91_%CE%91%

CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91%CE%A3_dairy-sector_version_2021%20mk.pdf. 

1.7 Βιομηχανικός Τομέας  
 

-Δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (Απρίλιος 2022)  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο συνολικός 
δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Απρίλιο του 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 
2021, ανήλθε σε 113,3. Ο συνολικός κύκλος εργασιών στις κύριες βιομηχανικές κατηγορίες ήταν 
υψηλότερος στα «Ενδιάμεσα αγαθά, πλην ενέργειας» κατά 19,3%, «Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 
7,5%, «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 24,3% και «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 
13,1%. Ο συνολικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, τον Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με 
τον Μάρτιο του 2022, ήταν 93,7, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον 
Ιανουάριο-Απρίλιο 2021, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, συνολικά, ήταν 115,9. Ο 
δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά τον Απρίλιο του 2022, σε σύγκριση 
με τον Απρίλιο του 2021, ήταν 115,9. Ο τζίρος της βιομηχανίας στην εγχώρια αγορά στις κύριες 
βιομηχανικές κατηγορίες τον Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, ήταν υψηλότερος 
στα «Ενδιάμεσα αγαθά, εκτός ενέργειας» κατά 14,8%, στα «Διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 
19,3% και στα «Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά» κατά 19,6%. Μικρότερος τζίρος καταγράφηκε στα 
«Κεφαλαιουχικά αγαθά» κατά 13,0%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας στην εγχώρια 
αγορά τον Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2022, ήταν 98,3. Ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στη βιομηχανία στη μη εγχώρια αγορά, τον Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 
2021, ήταν 112,5.  

1.8 Τομέας Τουρισμού 
 

-Εκδήλωση για την τουριστική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας 
Πραγματοποιήθηκε στις 13.6.2022 στα Σκόπια υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου ΔΒΜ-
Τουρκίας “MATTO” και του Οικονομικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Fethiye της Τουρκίας, 
“FTSO”, εκδήλωση για τη συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της πόλης Fethiye στον 
τομέα του τουρισμού με στόχο την οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ των μελών των Επιμελητηρίων 
και ταξιδιωτικών γραφείων και από τις δύο χώρες, καθώς και την εγκαινίαση αεροπορικής γραμμής 
μεταξύ των Σκοπίων και του Dalaman (κοντά στο Fethiye). 
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-Τουρισμός, Απρίλιος 2022 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των τουριστών τον Απρίλιο 
του 2022 ήταν 47.617, εκ των οποίων το 34,8% ήταν εγχώριοι τουρίστες και το 65,2% ξένοι 
τουρίστες. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων τον Απρίλιο του 2022 ήταν 98.979, εκ των οποίων το 
36,8% ήταν από εγχώριους και το 63,2% από ξένους τουρίστες. Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 
2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε κατά 
66,1%: ο αριθμός των εγχώριων τουριστών αυξήθηκε κατά 29,2%, ενώ των ξένων τουριστών κατά 
114,0%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2022, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
ο αριθμός των διανυκτερεύσεων αυξήθηκε κατά 59,5%: οι διανυκτερεύσεις των εγχώριων τουριστών 
αυξήθηκαν κατά 30,2%, ενώ οι διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών αυξήθηκαν κατά 96,5%. 

1.9 Τομέας Εμπορίου 
 

-Εξωτερικό εμπόριο (Ιανουάριος - Απρίλιος 2022)  
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας 
Μακεδονίας, η συνολική αξία των εξαγόμενων αγαθών από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανήλθε σε 2,62 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,1% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η αξία των εισαγόμενων αγαθών για την ίδια 
περίοδο ήταν 3,92 δισ. ευρώ, ή 27,3% περισσότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 
εμπορικό έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ.  Η κάλυψη των 
εισαγωγών από τις εξαγωγές κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν 66,8%. Το εξωτερικό εμπόριο ανά 
προϊόν δείχνει ότι, στις εξαγωγές τα σημαντικότερα προϊόντα είναι οι υποστηριζόμενοι καταλύτες με 
δραστική ουσία, τα πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, σετ καλωδίων ανάφλεξης και 
άλλα σετ καλωδίωσης του είδους που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία, 
σιδηρονικέλιο και τμήματα των θέσεων της υποομάδας 821.1. Στις εισαγωγές, τα σημαντικότερα 
προϊόντα είναι τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 
από ακατέργαστα), άλλα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας και κράματά τους ακατέργαστα ή σε 
μορφή σκόνης, η ηλεκτρική ενέργεια και τα κολλοειδή πολύτιμα μέταλλα. Την περίοδο Ιανουαρίου-
Απριλίου 2022, σύμφωνα με τον συνολικό όγκο του εξωτερικού εμπορίου, οι σημαντικότεροι 
εμπορικοί εταίροι της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η 
Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία. Ειδικά, ως προς την Ελλάδα σημειώνεται ότι στο πρώτο 
τετράμηνο του 2022 ο όγκος διμερούς εμπορίου ανήλθε σε 495,9 εκ. ευρώ (αυξημένος κατά 
περίπου 104% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2021). Οι ελληνικές εξαγωγές προς 
την Βόρεια Μακεδονία ανήλθαν σε 408,2 εκ. ευρώ (αυξημένες κατά 117% σε σχέση με το πρώτο 
τετράμηνο του 2021), ενώ οι εισαγωγές της χώρας μας από τη Βόρεια Μακεδονία ήταν 87,7 χιλ. 
ευρώ (αυξημένες κατά 58% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021). 
 

-Παράταση στο πάγωμα περιθωρίων κέρδους στις τιμές βασικών ειδών διατροφής  
Το μέτρο για πάγωμα των περιθωρίων κέρδους στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο παρατείνεται έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, για ψωμί σε φέτες, λευκή ζάχαρη, καθώς και ηλιέλαιο (εξαιρείται το 
εξαιρετικό παρθένο λάδι) - το εμπορικό περιθώριο διαμορφώνεται στο 5% στη χονδρική και έως 5% 
στη λιανική. Για αλεύρι σίτου (τύπου 400 και 500), ζυμαρικά (μακαρόνια), ρύζι λευκό, αγελαδινό 
γάλα διαρκείας με περιεκτικότητα σε λιπαρά 2,8%, 3,2% και 3,5%, και αυγά, το εμπορικό περιθώριο 
διαμορφώνεται έως και 10% σε χονδρική και λιανική. 
 

-Εγκρίθηκαν τροπολογίες για εργασία τις Κυριακές και τις αργίες 
Η Βουλή ενέκρινε τις τροπολογίες στον Νόμο για το Εμπόριο, βάσει του οποίου όλοι οι έμποροι 
λιανικής και χονδρικής σε τουριστικά μέρη, όπως ορίζονται στον νόμο για τον τουρισμό, θα μπορούν 
να εργάζονται τις Κυριακές και τις αργίες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι νέες ρυθμίσεις 
αναμένεται να τονώσουν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, ιδιαίτερα σε 
τουριστικά μέρη. Οι εργαζόμενοι σε εμπορικές εγκαταστάσεις που θα εργάζονται τις Κυριακές και τις 
επίσημες αργίες θα λαμβάνουν 100% υψηλότερο ημερομίσθιο. 
 

-Κύκλος εργασιών μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ το 2021  
Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας BiznisMreza.mk, τα συνολικά έσοδα των 8 μεγαλύτερων 
αλυσίδων σουπερμάρκετ (οι οποίες περιλαμβάνονται στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας με 
βάση τα έσοδα), ήτοι των "Kam", "Veropoulos", "Stokomak", "Zito", "Tinex", "Kitgo", "Ramstore" και 
"Kipper", είναι 750 εκατ. ευρώ και τα συνολικά κέρδη τους 30 εκατ. ευρώ το 2021.  
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1.10 Άλλες ειδήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος 
 

-Στοιχεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα νέων τεχνολογιών και πληροφορικής (2020)  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, το 2020, 
εταιρείες με περισσότερους από 20 υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών 
τεχνολογίας, πληροφορικής και συναφών αντικειμένων, πραγματοποίησαν σχεδόν ολόκληρο τον 
κύκλο εργασιών τους παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις οποίες είναι εγγεγραμμένες στο 
μητρώο, εκτός από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης (93,9%). Όσον 
αφορά στο πελατολόγιο των εν λόγω εταιρειών σημειώνεται ότι, το 43,8% του συνολικού τζίρου 
δημιουργήθηκε από την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες εσωτερικού, το 29,8% στις χώρες της ΕΕ 
και το 26,4% σε άλλες χώρες. Οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
υπολογιστών πραγματοποίησαν τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από υπηρεσίες που απευθύνονται 
σε πελάτες μη κατοίκους της χώρας (67,7%), εκ των οποίων το 34,6% στις χώρες της Ε.Ε. Ανάλογα 
με το είδος της υπηρεσίας, ο τζίρος δημιουργήθηκε από: προγραμματισμό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (58,0%), επεξεργασία δεδομένων (12,7%), υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (9,1%), υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (7,9%), ενώ το 1,4% του τζίρου προέκυψε από την πώληση εξοπλισμού και 
λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 

-Επιχειρηματικές τάσεις στη μεταποιητική βιομηχανία (Μάιος 2022)  
Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ο δείκτης 
εμπιστοσύνης στη μεταποιητική βιομηχανία τον Μάιο του 2022, διαμορφώθηκε στο 13,4 (0,2 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022 και 1,4 ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερος σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021). Η κατάσταση με τον τρέχοντα όγκο 
παραγγελιών παραγωγής τον Μάιο του 2022 είναι πιο ευνοϊκή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
οι προσδοκίες για τον όγκο παραγωγής για τους επόμενους τρεις μήνες είναι ευνοϊκότερες, ενώ τα 
αποθέματα ετοίμων προϊόντων αυξήθηκαν. Η εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης είναι λιγότερο 
ικανοποιητική σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς και σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021. Ο 
αριθμός των εργαζομένων αναμένεται να μειωθεί. Οι παράγοντες που είχαν τη μεγαλύτερη 
επίδραση στον περιορισμό του όγκου παραγωγής τον Μάιο του 2022 ήταν: η έλλειψη ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού (20,1%), η ανεπαρκής εξωτερική ζήτηση (17,9%), η αβεβαιότητα του 
οικονομικού περιβάλλοντος (14,2%) και η ανεπαρκής εγχώρια ζήτηση (12,2%). 
 

-Δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών Βόρειας Μακεδονίας  
Το δελτίο τρεχουσών προκηρύξεων δημοσίων διαγωνισμών στη Βόρεια Μακεδονία, Αρ. Τεύχους 
No.38/2022 από 17 Ιουνίου 2022, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ - 
Σκοπίων στη διαδικτυακή πύλη AGORA:  
https://agora.mfa.gr/infofiles/TENDERS%20No%2038,%202022%20mk.pdf. 
 
 

2. Οικονομικές ειδήσεις 
 

-Αύξηση του ΑΕΠ 2,4% το α΄ τρίμηνο 2022 
Ο ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι 
2,4%, σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία της ΔΒΜ. Το α΄ τρίμηνο του 2022, ανάπτυξη 
καταγράφηκε στους τομείς: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών, Μεταφορά και αποθήκευση, Δραστηριότητες διαμονής και εξυπηρέτησης τροφίμων 
κατά 11,2%, Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Διοικητικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες 5,9% και Μεταλλεία και λατομεία, Μεταποιητική βιομηχανία, Παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, Δραστηριότητες διάθεσης 
λυμάτων, διαχείρισης και αποκατάστασης αποβλήτων κατά 2,2%. Η τελική κατανάλωση των 
νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά, το πρώτο τρίμηνο του 2022, αυξήθηκε κατά 12,2% σε ονομαστικούς όρους και το 
μερίδιό της στη δομή του ΑΕΠ ήταν 66,1%. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 
ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά 18,6%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 33,5%. 
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-Δημόσιο χρέος 54,9% του ΑΕΠ  
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της ΔΒΜ, από το πρώτο τρίμηνο του 2022, το 
δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 54,9% του ΑΕΠ. Μείωση καταγράφηκε και στο τέλος Μαρτίου, με το 
δημόσιο χρέος να διαμορφώνεται στο 46,8%. Η πρόσθετη μείωση του δημόσιου χρέους, 
αναφέρουν, αποτελεί επιβεβαίωση της εδραιωμένης δημοσιονομικής πολιτικής και της χρηστής 
διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, ειδικά σε περίοδο κρίσης. Παράλληλα, το Υπουργείο για 
φέτος προβλέπει έλλειμμα 5,3% του ΑΕΠ, 4,2% το 2023, 3,6% το 2024, 3,2% το 2025, 3,0% το 
2026 και 2,8% το 2027. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, 
μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, έως το 2027 το δημόσιο χρέος θα 
σταθεροποιηθεί και θα μειωθεί στο 56,6%, ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 50,2%. 
 
 

3. Ευρωπαϊκή προοπτική 
 

-Twinning Light ΔΒΜ-Κροατίας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Υδατικής Οικονομίας της ΔΒΜ ξεκίνησε την υλοποίηση του 
έργου Twinning Light, «Ευθυγράμμιση της νομοθεσίας και εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στον 
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Το έργο 
εκτιμάται στα 250.000 ευρώ και έχει διάρκεια 10 μηνών. Αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της εθνικής 
νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ, καθώς και στην παροχή υποστήριξης στην ικανότητα των 
ιδρυμάτων να ξεπερνούν ευκολότερα τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
προσχώρησης. Ειδικότερα, κύριος στόχος του έργου είναι η ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας 
στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας μέσω της προετοιμασίας νομικών πράξεων για τα 
πρότυπα της αγοράς και την ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών, των διατομεακών 
οργανώσεων, καθώς και για τη διαρθρωτική και κρατική υποστήριξη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. 
 

4. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 
 

- Σύνοδος “Open Balkans”: Ενισχύεται η οικονομική συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια 
Στις 8 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Αχρίδα η ετήσια Σύνοδος της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά 
Βαλκάνια» στην οποία συμμετέχουν η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Αλβανία. Σε συνέχεια της 
μέχρι σήμερα εμβάθυνσης συνεργασίας (διευκόλυνση μετακίνησης προσώπων και εμπορευμάτων 
μεταξύ ΔΒΜ-Σερβίας και Αλβανίας), τα συμμετέχοντα στην πρωτοβουλία κράτη υπέγραψαν 
συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας στους τομείς τουρισμού, τελωνειακής συνεργασίας και 
καταπολέμησης φοροδιαφυγής, πολιτισμού και αμοιβαίας αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων. Ειδικά, 
όσον αφορά στον τουρισμό, πραγματοποιήθηκε συνεδρία σε επίπεδο ολομέλειας υπό ονομασία 
«Open Balkan – Open Tourism» με συμμετοχή Υπουργών, εκπροσώπων επιμελητηρίων, 
ταξιδιωτικών πρακτορείων και ξενοδοχείων και με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου τουριστικού 
χάρτη στις εν λόγω χώρες. Όσον αφορά στην τελωνειακή συνεργασία, τα κράτη συμφώνησαν σε 
συνεργασία ηλεκτρονικής συλλογής τελών διοδίων μέσω της ενοποίησης των ηλεκτρονικών 
συστημάτων τους, προς διευκόλυνση του εμπορίου και των επιχειρήσεων.  
 

5. Ειδήσεις γενικού ενδιαφέροντος   
 

-Συνεργασία Δήμων Σκοπίων και Gjorce Petrov για το Mega-Park 
Οι Δήμοι των Σκοπίων και του Gjorce Petrov ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την κατασκευή ενός 
mega-park, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο χρόνια. Το πάρκο θα βρίσκεται σε 
έκταση μεταξύ του ποταμού Lepenec και του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Volkovo. Θα καλύπτει 
επιφάνεια 30.900 τ.μ., εκ των οποίων τα 17.500 τ.μ. θα είναι πράσινες επιφάνειες. Το σύνολο του 
έργου κοστίζει 68,5 εκατ. δηνάρια, εκ των οποίων τα 67 εκατ. παρέχονται από τον Δήμο των 
Σκοπίων και τα υπόλοιπα από τον Δήμο Gjorce Petrov. 
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6. Εκδηλώσεις και εκθέσεις  
 

-Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον νέο διασυνδετήριο αγωγό φ.α. Ελλάδας-ΔΒΜ (28.6.2022)   
Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2022 ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση με αντικείμενο τον νέο 
Διασυνδετήριο Αγωγό Φυσικού Αερίου, μήκους 55 χιλιομέτρων ως προς το ελληνικό τμήμα (Νέα 
Μεσημβρία Θεσσαλονίκης-Εύζωνοι, Κιλκίς). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τoν Διαχειριστή 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, (ΔΕΣΦΑ), με την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στα 
Σκόπια, και σε συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων. Στόχος ήταν η ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων εμπλεκομένων μερών από εδώ πλευρά (Φορείς, εταιρείες κλπ) για τις νέες 
δυνατότητες που θα προσφέρονται με την ολοκλήρωση εν λόγω αγωγού. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
Υφυπουργός Εξωτερικών κος Κ. Φραγκογιάννης επισημαίνοντας την σημαντικότατη συμβολή του 
έργου στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας της 
περιοχής, ιδιαίτερα στην παρούσα διεθνή συγκυρία.  
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