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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΚΟΠΙΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

          Σθόπηα, 14 Μαξηίνπ 2020  
         

ΘΔΜΑ: Δνημέπωζη για ηη λήψη μέηπων από ηη Βόπεια Μακεδονία ππορ αποθςγή εξάπλωζηρ ηος 
COVID – 19 (Κοπωνοϊού) – Δξελίξειρ αναθοπικά με ζςνοπιακέρ διαβάζειρ  

 
Αγαπεηνί θπξίεο θαη θύξηνη, 
 

 Σε ζπλέρεηα πξνεγνύκελεο αιιεινγξαθίαο καο, αλαθνξηθά κε ην ζέκα, επαλεξρόκαζηε γηα λα ζαο 
ελεκεξώζνπκε σο πξνο ηα αθόινπζα: 

 

Πξν νιίγνπ, ν Υπνπξγόο Υγείαο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο, θ. Venko Filipce, αλαθνίλσζε, ζε 
ζπλέληεπμε Τύπνπ, όηη ε Κπβέξλεζε έρεη εηζαγάγεη επηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο από ηνλ COVID-19, ηα 
νπνία, κεηαμύ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ: 

 

- Άκεζν θιείζηκν όισλ ησλ δεπηεξεπνπζώλ ζπλνξηαθώλ δηαβάζεσλ γηα επηβάηεο θαη νρήκαηα, πιελ 
θνξηεγώλ πνπ κεηαθέξνπλ εκπνξεύκαηα. Κιείλνπλ σο εθ ηνύηνπ κε ηελ Διιάδα νη ζπλνξηαθέο δηαβάζεηο 
Γντξάλεο θαη Νίθεο, κε εμαίξεζε ηελ κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ.  

  
- Γηαηήξεζε θαη’ αξρήλ αλνηθηήο (αιιά κε λένπο πεξηνξηζκνύο) γηα επηβάηεο, νρήκαηα θαη θνξηεγά κόλν 

κηαο δηάβαζεο, ηεο κεγαιύηεξεο κε θάζε γεηηνληθή ρώξα, ήηνη ηεο Bogorodica (Δπδώλσλ) όζνλ αθνξά 
ζηελ Διιάδα.  

 
- Οη ινηπέο δηαβάζεηο πνπ ζα κείλνπλ αλνηθηέο είλαη νη Deve Bair (ζύλνξα κε Βνπιγαξία), Kafasan 

(ζύλνξα κε Αιβαλία), Tabanovce (ζύλνξα κε Σεξβία) θαη Blace (ζύλνξα κε Κόζζνβν).  
  

- Δπεθηείλεηαη ζε όζνπο πξνέξρνληαη από ρώξεο «κεζαίνπ θηλδύλνπ», δειαδή θαη από ηελ Διιάδα, ε 
απαγόξεπζε εηζόδνπ ζηε Βόξεηα Μαθεδνλία, πνπ ηζρύεη ήδε γηα όζνπο πξνέξρνληαη από ρώξεο 
«πςεινύ θηλδύλνπ». Καη’ εμαίξεζε, ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε όζνπο έρνπλ εηδηθή άδεηα, ε νπνία ζα 
δίδεηαη «γηα πνιηηηθνύο ή νηθνλνκηθνύο ιόγνπο».  
 

- Απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο ζε θαθεηέξηεο, κπαξ, αζιεηηθέο ραξηνπαηθηηθέο ιέζρεο, εζηηαηόξηα, εθηόο από 
ηηο ππεξεζίεο ηαρείαο δηαλνκήο θαη παξάδνζεο ηξνθίκσλ θαη` νίθνλ (delivery), εκπνξηθά θέληξα.  Όια ηα 
εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο ρώξαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθώλ θέληξσλ, ζα παξακείλνπλ θιεηζηά 
γηα ηνπο επηζθέπηεο, εθηόο από ηα ζνύπεξ κάξθεη, ηα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη ηα θαξκαθεία. 
Σεκεηώλεηαη, ελ ηνύηνηο, όηη όια ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο θαηαλαισηέο, 
δειαδή κπνξνύλ ελαιιαθηηθά λα πσινύλ ηξόθηκα εμ απνζηάζεσο (ηειεθσληθώο ή δηαδηθηπαθά) θαη λα 
παξαδίδνπλ θαη` νίθνλ. 

 

- Κιείζηκν ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Αρξίδαο "Απόζηνινο Παύινο"  ζηηο επόκελεο 48 ώξεο. 
 

Σε πεξίπησζε λεώηεξσλ νδεγηώλ ζα επαλέιζνπκε.    

                


