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ΠΡΟΣ :

Υπουργείο Εξωτερικών
-Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
-Β8 Δ/νση

ΚΟΙΝ.:

Υπουργείο Εξωτερικών
-Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
-Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
-Διπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
-Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας
-Α΄, Β΄ και Γ΄ Γεν. Δ/νσεις
-Α3, Β1, Β2, Γ1 Δ/νσεις
-ΥΔΙΣ Θεσσαλονίκη
-Γενικό Προξενείο Μοναστηρίου
-Γραφείο ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος
-Αρχές Αρμοδιότητας Α3 Δ/νσης και Γραφεία
ΟΕΥ αυτών

Ε.Δ.:

Πρεσβεία Σκοπίων
-Υπ’ όψιν κ. Πρέσβη
- Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας
- Αστυνομικό Σύνδεσμο

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
-Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
-Τομέας Διεθνών Σχέσεων Τομέας
Μεταφορών
Υπουργείο Υγείας (μέσω ΥΠΕΞ)
-Γραφείο κ. Υπουργού
-Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
-Υπουργείο Εσωτερικών
-Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας(
μέσω ΥΠΕΞ)
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ)
-Γραφείο κ. Διοικητή
-Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Τελωνείων & Ειδ.
Φόρων Κατανάλωσης
-Δ/νση Διεθ. Οικονομικών Σχέσεων
-ΟΦΑΕ

ΘΕΜΑ: Μέτρα Κυβέρνησης Βόρειας Μακεδονίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19
(κορωνοϊος) - “Άδεια επαγγελματιών οδηγών” για είσοδο στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας και καθιέρωση πρωτόκολλου σχετικά με τις διαδικασίες φόρτωσης /
εκφόρτωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων στο πλαίσιο διεθνών και εσωτερικών μεταφορών.
Σε συνέχεια απόφασης της εδώ Κυβέρνησης, από 17.03.2020, στα πλαίσιο μέτρων περιορισμού
εξάπλωσης του COVID-19, με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών της σημερινής πανδημίας, καθιερώνεται
ειδική άδεια για επαγγελματίες οδηγούς και ειδικό πρωτόκολλο διαδικασιών κατά την μεταφορά αγαθών. Τα
μέτρα αυτά αφορούν και Έλληνες οδηγούς φορτηγών που θα κινούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας
Τα εν λόγω μέτρα επιβάλλονται σε όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα προμήθειας αγαθών
προς τους τελικούς χρήστες, τόσο στις εσωτερικές, όσο και στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, καθώς
και κατά τη φόρτωσή / εκφόρτωσή τους.
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Ειδικότερα, τα μέτρα εφαρμόζονται από τις ακόλουθες ομάδες συμμετεχόντων στην αλυσίδα
μεταφοράς:
1. Παραλήπτες ή προμηθευτές σε αποθήκες αγαθών στις επιχειρήσεις παραγωγής ή λιανικής
πώλησης και τελωνειακές αποθήκες, όπου τα εμπορεύματα που προορίζονται για μεταφορά,
φορτώνονται και εκφορτώνονται.
2. Μεταφορείς που ασχολούνται άμεσα με τη μεταφορά φορτηγών οχημάτων στις οδικές
μεταφορές.
3. Εκτελωνιστές που εκτελούν δραστηριότητες στα σημεία διέλευσης των συνόρων και στους
τελωνειακούς τερματικούς σταθμούς.
4. Αρχές ελέγχου των συνόρων (τελωνειακοί υπάλληλοι, αστυνομία των συνόρων και αρχές
ελέγχου).
Αποστέλλουμε συνημμένως το σύνολο των οδηγιών, όπως μας περιήλθαν, σήμερα, από την εδώ
πλευρά, καθώς και το σχετικό έντυπο αδείας επαγγελματιών οδηγών και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε
όλους τους ενδιαφερόμενους προκειμένου λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.
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