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 Σκόπια, 13/07/2017                                                                                                                       
Α.Π. 970 
 

                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΣΚΟΠΙΑ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
 

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Γεν. Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
Γ. Δ/νση Οδικής Ασφάλειας 
Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας 
Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων 
 

 

ΚΟΙΝ.: ΥΠ.ΕΞ. (μέσω ΣΗΔΕ) 
-Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  

-Διπλ. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού 

-Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως 
-Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ και ΑΣ 
-Γραφείο κας Αν. Γ.Γ. ΔΟΣ και ΑΣ Θεσ/νίκη 
-Γραφεία κ.κ. Α` και Β` Γεν. Δ/ντών 
-Α3 Δ/νση 
-Β2 Δ/νση 

-Γραφείο ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος (μέσω ΥΠΕΞ) 
-Γραφείο ΠOEY Μοναστηρίου (μέσω ΥΠΕΞ) 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
-Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
-Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

-Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) 
 

 
 

Ε.Δ.: -Γραφείο Συνδέσμου Σκοπίων 

 

 

  
ΘΕΜΑ:   Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της πΓΔΜ 
ΣΧΕΤ.:   Έγγραφο σας ΑΠ Γ1/35165/4334/06.07.2017 
 
 

Αναφερόμενοι στο ως άνω θέμα και κατόπιν επαφών μας με αρμόδιους της εδώ Διεύθυνσης 

Τελωνείων και της Ένωσης Φορτηγών Αυτοκινητιστών της πΓΔΜ σχετικά με την ανάγκη έκδοσης 

άδειας  για τη διέλευση φορτηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, σας γνωρίζουμε τα 

ακόλουθα: 
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ΟΙ οδηγοί φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία διασχίζοντας την πΓΔΜ, 

υποχρεούνται να φροντίσουν, πριν φθάσουν στα σημεία εισόδου της χώρας, να αιτηθούν 

ηλεκτρονικά την έκδοση σχετικής άδειας. Το αίτημα υποβάλλεται στην επίσημη ιστοσελίδα 

www.exim.com.mk, σε τοπική γλώσσα και η άδεια εκδίδεται, επίσης ηλεκτρονικά, συνήθως εντός 24 

ωρών. Κατά την άφιξη του φορτηγού στα σύνορα, οι οδηγοί πρέπει να απευθυνθούν σε εταιρείες 

εκτελωνιστών, οι οποίοι εκδίδουν την άδεια, μόλις ενημερωθούν από το σύστημα για την έγκριση 

του αιτήματος και το κόστος της. Με την κατάθεση του αιτήματος στο σύστημα προκύπτει και το 

σχετικό κόστος, συνεπώς οι οδηγοί φθάνοντας στα σύνορα γνωρίζουν το ποσό που καλούνται να 

καταβάλλουν. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, πάντα υπάρχει η δυνατότητα να 

κατατεθεί αυτό επί τόπου, στα σύνορα, σε συνεργασία με εταιρεία εκτελωνιστών. Αυτό βεβαίως 

συνεπάγεται αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στην αναχώρηση του φορτηγού.  

Τα επικίνδυνα φορτία κατατάσσονται σε 9 κατηγορίες, όπως αυτό προκύπτει από τον 

συνημμένο κατάλογο. Το πιστοποιητικό «Τ010», το οποίο αναφέρεται στο ως άνω σχετικό έγγραφο 

σας, (το «Τ» σημαίνει tranzit, για την άδεια που αφορά τις εισαγωγές των εν λόγω ειδών 

χρησιμοποιείται το «Ι», για τις εξαγωγές «Ε») αφορά τα επικίνδυνα φορτία για τα οποία απαιτείται 

άδεια από το Υπουργείο Υγείας. Για την άδεια των κατηγοριών 1-5 του εν λόγω καταλόγου, η άδεια 

εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών («Τ002», «Τ003», «Τ005» , αφορά κυρίως όπλα και 

εκρηκτικά). 

Τέλος θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η χώρα έχει πλήρως εναρμονιστεί, στο 

συγκεκριμένο θέμα, με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

 

 

                      Η Προϊσταμένη 
 

 
Όλγα Μεζερίδου Φαουοβα 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
 
 
Συν. 1 σελ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.exim.com.mk/
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