
___________________________________________________________________________ 
 Σειίδα 1 από 1 

 
 

 
 
 
 

        
                                                                                                                                                                                              

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΚΟΠΙΑ 

 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

          Σθόπηα, 13 Μαξηίνπ 2020  
         

 
 
 
 
ΘΔΜΑ: Δνημέπωση για τη λήψη μέτπων ππορ απουςγή εξάπλωσηρ τος COVID – 19 (Κοπωνοϊού) 
 

 

Αγαπεηνί θπξίεο θαη θύξηνη, 

  

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

Σηηο 12 Μαξηίνπ η.ε ειήθζε λέα απόθαζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο (ζρέδην 
πξαθηηθώλ ηεο 17εο ζπλεδξίαζεο ηεο εδώ Κπβέξλεζεο), ε νπνία αλαθνηλώζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ 2020 θαη 
αθνξά επηπξόζζεηα κέηξα πξόιεςεο γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηνπ COVID – 19 (Κνξσλντνύ).  

Πξνο ελεκέξσζή ζαο, απνζηέιινπκε ζπλεκκέλσο ην θείκελν ζε άηππε πξόρεηξε κεηάθξαζε ζηα 
ειιεληθά. 

Σεκεηώλνπκε όηη απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζηε επηθξάηεηα ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο αιινδαπώλ από 
ρώξεο πςεινύ θηλδύλνπ (κε βάζε ηε ζεκεξηλή θαηάηαμε: Κίλα, Ιηαιία, Ιξάλ, Νόηηα Κνξέα, Γαιιία, Ιζπαλία θαη 
Γεξκαλία), κε ηελ εμαίξεζε όπνησλ ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθό εθδνζέλ από αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ 
εθαξκνγή απνκόλσζεο (θαξαληίλαο). Τνύην αθνξά θαη ηνπο Έιιελεο πνπ έξρνληαη από απηέο ηηο ρώξεο ζηε 
Βόξεηα Μαθεδνλία.  

Η Ειιάδα, παξακέλεη κεηαμύ ησλ ρσξώλ κέζνπ θηλδύλνπ, όπσο πξνθύπηεη από επηθαηξνπνηεκέλν 
πίλαθα ηνπ εδώ Υπνπξγείνπ Υγείαο (ηνλ νπνίν επηζπλάπηνπκε). Η εδώ Κπβέξλεζε επηκέλεη ζηε ζύζηαζή ηεο 
γηα πεξηνξηζκό ησλ κεηαθηλήζεσλ από θαη πξνο ηηο ρώξεο κέζνπ θηλδύλνπ (ήηνη θαη ηελ Ειιάδα). Σε 
πεξίπησζε εηζόδνπ ζηε Βόξεηα Μαθεδνλία από ηελ Ειιάδα ηζρύεη ν ππνρξεσηηθόο απηνπεξηνξηζκόο γηα 
πεξίνδν 14 εκεξώλ.  

Σύκθσλα κε εξκελεία πνπ καο δόζεθε ζήκεξα από ηηο Αξρέο ηεο Βόξεηαο Μαθεδνλίαο, ην κέηξν ηεο 
14εκεξήο ππνρξεσηηθήο απηναπνκόλσζεο γηα όζνπο έξρνληαη από ηελ Ειιάδα, ηζρύεη αθόκε θαη αλ ζηόρνο 
ηνπο είλαη λα δηαζρίζνπλ ηξάλδηη ηε Βόξεηα Μαθεδνλία πξνο ηξίην πξννξηζκό. Τνύην πξνο ην παξόλ δελ 
εθαξκόδεηαη, αθόκε ηνπιάρηζηνλ, επί νδεγώλ θνξηεγώλ. Σεκεηώλεηαη όηη από ην πξναλαθεξόκελν κέηξν ηνπ 
14εκέξνπ απηνπεξηνξηζκνύ εμαηξνύληαη όζνη έρνπλ κόιηο εμέιζεη αληίζηνηρεο 14εκεξεο πεξηόδνπ θαξαληίλαο 
ζηελ Ειιάδα, δελ θέξνπλ ηνλ ηό θαη πηζηνπνηνύλ ην γεγνλόο κε ζρεηηθή ηαηξηθή βεβαίσζε.  
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Εηδηθόηεξα, σο πξνο ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο, νη επηβάηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνπλ κία 
θόξκα (Health Passenger Locator Form), κε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο. Γηα 
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. ζπλεκκέλε θόξκα ζε άηππε κεηάθξαζε.  

Υπελζπκίδεηαη όηη ε επζύλε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ βαξύλεη ηα ίδηα ηα πξόζσπα. Σην ζεκείν απηό 
δηαηππώλεηαη ε πξνεηδνπνίεζε όηη όζνη δελ ζεβαζηνύλ ην κέηξν ελδέρεηαη λα ππνζηνύλ θπξώζεηο βάζεη ησλ 
άξζξσλ 205 θαη 206 ηνπ εδώ πνηληθνύ θώδηθα (βι. ζπλεκκέλσο ζρεηηθά άξζξα ζε ειιεληθή άηππε 
κεηάθξαζε). 

Σεκεηώλεηαη επίζεο όηη, όινη νη αιινδαπνί πνιίηεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ κόληκε θαηνηθία ζηε Βόξεηα 
Μαθεδνλία, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίν ζα δηακείλνπλ, ώζηε λα 
είλαη δπλαηόλ λα ειεγρζεί από ηηο Αξρέο, εθ’ όζνλ ρξεηαζζεί.  

Επηζεκαίλεηαη ηέινο όηη, ιόγσ ηεο επηδεκίαο ηνπ θνξσλατνύ, ε Σεξβία έρεη θιείζεη πξνζσξηλά 44 
ζπλνξηαθέο – πεξηθεξεηαθέο - δηαβάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δύν δηαβάζεσλ πξνο ηε Βόξεηα Μαθεδνλία: 
Prohor Pcinski - Pelince θαη Goles - Greater Crcorija. Όινη νη επηβάηεο θαη ηα νρήκαηα από ηε ζπλνξηαθή 
δηάβαζε Pelince - Prohor Pcinski ζα εθηξέπνληαη πξνο ηε ζπλνξηαθή δηάβαζε Tabanovce - Presevo, επί ηνπ 
θεληξηθνύ απηνθηλεηνδξόκνπ (Παλεπξσπατθόο Άμνλαο Φ) ελώ από ηε ζπλνξηαθή δηάβαζε Golema Crcorija - 
Goles (θνληά ζηελ Kriva Palanka) ζα αλαθαηεπζύλνληαη ζε ζπλνξηαθέο δηαβάζεηο πνπ είλαη αλνηθηέο γηα ηελ 
ειεύζεξε ξνή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη πνιηηώλ.  

Σε πεξίπησζε λεώηεξσλ νδεγηώλ ζα επαλέιζνπκε.     

           
     


