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Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου  (Ιανουάριος – Mάιος 2015)  
 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, το διάστημα του πενταμήνου  Ιανουαρί-
ου – Μαίου 2015, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2014, κατέγραψαν σημαντική αύξηση +38,4% και οι εισαγωγές μας 
μείωση -7,2%. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά +15,5% και το εμπορι-
κό ισοζύγιο, είναι  πλεονασματικό.  Το διάστημα Ιαν-Μαιου 2015 η Αίγυπτος ήταν ο 
7ος σημαντικότερος πελάτης μας όπου κατευθύνθηκε το 4,4% των ελληνικών εξαγω-
γών  έναντι 3,2% το πεντάμηνο Ιαν-Μαίου 2014 
  
Οσον αφορά τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, καταγράφηκε αύξηση των εξαγωγών 
μας κατά 9,1% έναντι στασιμότητας των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως σε σχέση 
με την περίοδο Ιαν-Μαίου  2014 (-0,4%). Το θετικό πρόσημο οφείλεται κυρίως στην 
σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας στην Αίγυπτο και δευτερευόντως στην Τυνησία 
ενώ στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής καταγράφηκε πτώση.     
 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος Αιγύπτου  

 
 
 
 
Προβλέψεις για υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας 
Κατά την τελευταία δημοπρασία συναλλάγματος, και ύστερα από διαδοχικές υποτιμή-
σεις της τον Ιούλιο  έναντι του δολαρίου, η ισοτιμία της αιγυπτιακής λίρας παρέμεινε 
σε $1=LE7,73. 
Η λίρα έχει ήδη ανατιμηθεί πολλάκις έναντι του Ευρώ και ο Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας επεσήμανε σχετικά ότι η συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή κρίση αναμένεται να μει-
ώσει το κόστος εισαγωγών, το οποίο με τη σειρά του θα επηρεάσει θετικά την εγχώρια 
παραγωγή. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η εκτιμώμενη αύξηση των αιγυ-
πτιακών εξαγωγών, καθώς και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα είναι αμελητέες. 
Μεγαλύτερης σημασίας είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Κεντρική Τράπεζα, αναλαμ-
βάνοντας πιο ενεργητικό ρόλο, μετά την ακαμψία των τελευταίων μηνών, στην διαχεί-
ριση της αγοράς συναλλάγματος, η οποία εξαντλούσε τα διαθέσιμα συναλλαγματικά 
αποθέματα διατηρώντας, παράλληλα, την υπερτιμημένη ισοτιμία. 
Η ισχνή αποδοτικότητα βασικών τομέων της οικονομίας που συνεισφέρουν στην αύξη-
ση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, όπως ο τουρισμός, εκτιμάται ότι θα υποχρεώ-
σουν την Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε περαιτέρω υποτιμήσεις της αιγυπτιακής λί-
ρας. Παρ’ όλα αυτά, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να επηρεαστεί δυσμενώς, καθώς 
η πλειονότητα των εισαγωγέων τιμολογεί ήδη τα προϊόντα της με ισοτιμία έως και 
$1=LE8,25, προς αποφυγή του συναλλαγματικού κινδύνου. 

  εκ. € Ιαν-Μαι 2015 Ιαν-Μαι 2014 
%

14/15 

εξαγωγές 470,1 339,6 38,4% 

εισαγωγές 319,6 344,4 -7,2% 

όγκος 789,7 683,9 15,5% 

ισοζύγιο 150,4 -4,8   



 

 

Αύξηση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 
 
Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Μάιο ανήλθε σε LE25,4 
δισ., αυξημένο κατά 28,7% έναντι Μαΐου 2014. Οι εξαγωγές 
μειώθηκαν σε LE16,2 δις έναντι 18,9 δισ. λόγω της μείωσης 
αξίας των πετρελαιοειδών, μεταποιημένων ενδυμάτων και πλα-
στικών. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,5% σε LE41,6 δισ. κυ-
ρίως λόγω της αύξησης αξίας των οχημάτων.  
 
 
Αύξηση εσωτερικού χρέους 
 
Το εσωτερικό χρέος της Αιγύπτου το 3ο τρίμηνο 2014/2015 
ανήλθε σε $261 δισ., αυξημένο κατά 18% έναντι 2013/2014, 
αντικατοπτρίζοντας την διόγκωση του εσωτερικού δανεισμού 
της Κυβέρνησης. 
 
 
Πληθωρισμός 
 
Ο πληθωρισμός καταναλωτή μειώθηκε τον Ιούνιο σε 11,4%, 
έναντι 13,1% τον Μάιο. Ο δομικός πληθωρισμός μειώθηκε ορια-
κά κατά 0,07% σε 8,07%. 
 
 
Μείωση συναλλαγματικών αποθεμάτων 
 
 Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αιγύπτου μειώθηκαν κατά 7,7%  και διαμορφώθηκαν σε $ 
18,534 δις στα τέλη του Ιουλίου έναντι $ 20,080 δις τον προη-
γούμενο μήνα   
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 

Επενδύσεις ιδιωτικού τομέα 
 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ενωσης Αιγυπτίων Επιχειρη-
ματιών (Egyptian Businessmen's Association) κατά την διάρκει-
α της τριετίας 2011-14 οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στην 
Αίγυπτο ανήλθαν σε LE 461,8 δις (US$60 δις).    
 
 
Διεθνής οικονομική βοήθεια 
 
Ο υπουργός Επενδύσεων δήλωσε ότι η Αίγυπτος μέχρι στιγμής 
έλαβε βοήθεια ύψους $ 26 δις  από τα κράτη του Κόλπου μετά 
την επανάσταση της 30ης Ιουνίου 2013.  
 
Εφαρμογή ΦΠΑ 
 
Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι ο νέος ΦΠΑ πρόκειται να 
υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός ολίγων 
εβδομάδων. Οι εκτιμήσεις για τα ενδεχόμενα έσοδα από την 
εφαρμογή του ανέρχονται σε $4,1 δισ. 
 
Αύξηση αφορολογήτου ορίου 
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διεύρυνση του αφορολογή-
του ορίου από LE5.000 σε LE6.500, καθώς και την αναστολή 
επιβολής φόρου πολυτελείας 5% για εισοδήματα άνω των 
LE1.000.000.  

Τον περασμένο Μάρτιο, η αρμόδια επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση – η οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί – για την 
περικοπή του ανώτατου ποσοστού φορολόγησης από 
25% σε 22,5%, για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με 
εισοδήματα άνω των LE250.000 ετησίως, με στόχο την 
περαιτέρω προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 
 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής πενταετούς προγράμματος 
για τον περιορισμό του διευρυνόμενου δημοσιονομικού 
ελλείμματος, η Κυβέρνηση έχει προβεί σε περικοπές 
επιδοτήσεων καυσίμων και τροφίμων και στην επιβολή 
νέων φόρων, όπως ακίνητης περιουσίας.  
 
Παρ’ όλα αυτά,  δεν έχει ακόμη προβεί στις προβλεπό-
μενες για το 2015 περαιτέρω περικοπές επιδοτήσεων 
καυσίμων, καθώς ως καθαρός εισαγωγέας προσβλέπει 
στον προσπορισμό κερδών από την υπερπροσφορά στις 
διεθνείς αγορές, η οποία έχει οδηγήσει σε δραστική μεί-
ωση των τιμών πετρελαίου.   
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 

 
Πώληση Piraeus Bank Egypt 
 

H κουβεϊτιανή τράπεζα 
Al Ahli έλαβε τις εγκρί-
σεις των Κεντρικών 
Τραπεζών του Κουβέιτ 
για την εξαγορά της 

Piraeus Bank Egypt. Το τίμημα απόκτησης από την Al 
Ahli Bank of Kuwait (ABK) του Κουβέιτ ανέρχεται σε 
150 εκ. δολάρια, το οποίο παράγοντες της αγοράς θεω-
ρούν ιδιαίτερα συμφέρον. 
 
 
Αξιολόγηση τραπεζικού συστήματος 
 
Σε συνέχεια των κυβερνητικών δεσμεύσεων για την 
προώθηση δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και την 
βελτίωση μακροοικονομικών δεικτών, ο οίκος Moody’s 
αναβάθμισε την αξιολόγηση των προοπτικών του τραπε-
ζικού συστήματος της Αιγύπτου από «αρνητικές σε 
«σταθερές». Ωστόσο, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα 
κρατικά ομόλογα τα οποία συνιστούν βασικό παράγοντα 
ενδεχόμενης πιστωτικής αστάθειας. 
 
Εξαγορά δραστηριοτήτων 
 
Η Commercial International Bank (CIB), η μεγαλύτερη 
ιδιωτική τράπεζα της Αιγύπτου, ανακοίνωσε την έγκριση, 
από τις Κεντρική Τράπεζα, της εξαγοράς του χαρτοφυ-
λακίου λιανικής και 
πιστωτικών καρτών 
της Citibank, που 
περιλαμβάνει τα 
υποκαταστήματα 
και το δίκτυο ATM. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
 
Δωρεά ΗΑΕ για οικιστικό πρόγραμμα 
 
Σύμφωνα με δηλώσεις της αρμόδιας Υπουργού, τα ΗΑΕ θα 
συνεισφέρουν με σχετική δωρεά στην κατασκευή 10.000 
κατοικιών σε βάθος 10ετίας. Η συμφωνία, που βρίσκεται 
προς υπογραφή, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το 
επόμενο έτος και θα αφορά, κατά προτεραιότητα, έργα στο 
διοικητικό διαμέρισμα της Minia, στην Άνω Αίγυπτο, και στην 
περιοχή Manshiyet Nasser του Καΐρου.  
 
 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 
Χρέη προς ξένες πετρελαϊκές επιχειρήσεις  
 
Ο Υπουργός Πετρελαίου, δήλωσε, ότι η αιγυπτιακή Κυβέρνηση 
προτίθεται να αποπληρώσει τα χρέη που οφείλει σε ξένες επι-
χειρήσεις του ενεργειακού τομέα στο επόμενο διάστημα απο-
μειώνοντας έτσι το χρέος της σε  $ 2,9 δις μέχρι το τέλος του 
Αυγούστου από $ 3,5 δις. Το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί έως 
το τέλος του 2016, ένα χρόνο αργότερα από ό,τι παλιότερα η 
Κυβέρνηση είχε υποσχεθεί.  
 
 
Προμήθεια πετρελαιοειδών 
 
Σύμφωνα με δηλώσεις των δύο πλευρών, η Κυβέρνηση υπέ-
γραψε δύο προκαταρκτικές συμφωνίες με την ρωσική Ros-
neft για την προμήθεια πετρελαιοειδών και LNG. Η συμφωνία 
αφορά την προμήθεια βενζίνης και βιτουμενίου, καθώς και 
24 φορτίων LNG σε βάθος διετίας, αρχόμενης από τα τέλη 
2015. Υπό την ίδια συμφωνία, η  Rosneft θα προμηθεύσει, 
επίσης,  την Αίγυπτο με υγραέριο (LPG), κάτι που σύμφωνα με 
την πρώτη εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την θέση της στην αγο-
ρά της Βόρειας Αφρικής, μέσω σύναψης αντίστοιχων συμφω-
νιών προμήθειας. 
 
Η Αίγυπτος κατέληξε σε συμφωνία με την Σαουδική Αραβία 
για υπό μορφή βοήθειας προμήθεια πετρελαίου αξίας US $ 
1.4 δις για 3 μήνες αρχής γενομένης τον Σεπτέμβριο. 
 
 
Τιμή παραγωγού φυσικού αερίου 
 
Προκειμένου να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις στον τομέα 
ενέργειας, η Κυβέρνηση αύξησε την τιμή παραγωγού που 
καταβάλλεται στις ιταλικές ENI και Edison για τις δραστηριό-
τητες εξόρυξης φυσικού αερίου στην χώρα, από $2,65/ εκ. 
BTU σε $4 - $5/ εκ. BTU και από $2,65 σε $5,88/εκ. BTU, 
αντίστοιχα.   
 
Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας 
 
Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ενέκρινε τις τροποποιήσεις στην 
νομοθεσία, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την παραγωγή/
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες. Ο σχετικός εκτελε-
στικός νόμος αναμένεται να εκδοθεί εντός εξαμήνου.   

Ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου από 
την ιταλική ΕΝΙ  
- O Αιγύπτιος Υπουργός Πετρελαίου, δήλωσε ότι, η ιταλική Eni 
έχει ανακαλύψει σημαντικά αποθέματα φυσικού αερίου σε 
βάθος 3.600 μέτρων στο Δέλτα του Νείλου τα οποία υπολογί-
ζονται σε 15 δις κ. μ. και ότι η   παραγωγή αναμένεται να 
ξεκινήσει σε δύο μήνες. 
- Η Eni ανακοίνωσε στις 30 Αυγούστου. την ανακάλυψη σημα-
ντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου σε υπεράκτια περιοχή 
της Μεσογείου, βορείως της Δαμιέττης. 
Το κοίτασμα υπολογίζεται ότι περιέχει 30 τρις κ.π. φυσικού 
αερίου, ανακαλύφθηκε στο οικόπεδο 9 (Shorouk) το οποίο 
εφάπτεται της κυπριακής ΑΟΖ, καλύπτει έκταση περίπου 100 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται σε βάθος 4.757 
ποδιών (1.450 μ.).Τα δικαιώματα για έρευνα και εκμετάλλευ-
ση παραχωρήθηκαν στην ΕΝΙ τον Ιανουάριο 2014 μετά από 
διεθνή διαγωνισμό. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΝΙ,  πρόκειται για την με-
γαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου που έγινε ποτέ στην 
Αίγυπτο και στην Μεσόγειο Θάλασσα, ενδεχομένως και παγκο-
σμίως.  
Εκπρόσωπος του αιγυπτιακού Υπουργείου Πετρελαίου δήλω-
σε, ότι η  παραγωγή στο νέο κοίτασμα πρόκειται να αρχίσει 
εντός 30-36 μηνών και πρόσθεσε ότι μετά την νέα μεγάλη 
ανακάλυψη, η Κυβέρνηση αναμένει να καταλήξει σε 
«ενεργειακή αυτάρκεια» μετά την παρέλευση πενταετίας.  
Ο Caudio Descalzi, διευθύνων Σύμβουλος της ENI, δήλωσε με 
την εν λόγω ανακάλυψη η Αίγυπτος με αρνητικό ενεργειακό 
ισοζύγιο επί του παρόντος, δεν θα χρειαστεί να εισάγει φυσικό 
αέριο  
Η Eni, δραστηριοποιείται στην Αίγυπτο, μέσω της θυγατρικής 
της IEOC από το 1954, με τρέχουσα ημερήσια παραγωγή 
200.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Κυβέρνηση ενέκρινε συμφωνία για έργα συντήρησης με την 
Siemens αξίας $1,75 δις  
 
Το Υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την υπογραφή συμφωνίας 
ύψους $1,75 δις με την Siemens για την συντήρηση των 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που η γερμανική 
εταιρία κατασκευάζει στην χώρα.  Η συμφωνία είναι 12ετούς 
διάρκειας. 
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ΕΜΠΟΡΙΟ 
Άρση απαγόρευσης εισαγωγής βάμβακος 
 

Στις 16 Αυγούστου, 
η Υπηρεσία Καρα-
ντίνας του Υπουρ-
γείου Γεωργίας 
(Central Admini-
stration of Plant 
Quarantine), ανα-
κοίνωσε ότι αίρεται 
η απαγόρευση 
εισαγωγής βάμβα-
κος (η οποία είχε 

επιβληθεί στις 4 Ιουλίου τ.ε.) Οι όροι εν συντομία έχουν ως 
εξής :  
  
Χορήγηση στον εισαγωγέα άδεια εισαγωγής από την Υπηρεσί-
α Καραντίνας του αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας τουλάχι-
στον ένα μήνα πριν την εισαγωγή 
 
Αίτηση του εισαγωγέα προς την Δνση Καραντίνας του λιμένα 
υποδοχής για έγκριση και ορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας  
εκφόρτωσης (εν λόγω όρος σχετίζεται, σύμφωνα με το σκεπτι-
κό της απόφασης,  με διαθεσιμότητα χώρων αποθήκευσης)  
 
Στην διαδικασία απεντόμωσης, απαιτείται αυτή να έχει λάβει 
χώρα το ανώτερο 45 ημέρες πριν την εκφόρτωση σε αιγυπτι-
ακό λιμένα, εάν έχει γίνει από τοπικό συνεργείο της χώρας 
προέλευσης, ή 3 μήνες εάν έχει γίνει από αιγυπτιακή Επιτρο-
πή του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
Η λογική της νέας ρύθμισης για εκλογίκευση της εμπορίας 
βάμβακος, ενέχει ενδεχομένως, κατά την άποψή παραγόντων 
της αγοράς, παγίδες κυρίως όσον αφορά  τους όρους εκφόρ-
τωσης και απεντόμωσης. Η εν λόγω ρύθμιση ενδέχεται στο 
μέλλον να αποτελέσει πρόσχημα για άτυπα εμπόδια στις εισα-
γωγές βάμβακος εκ μέρους των αιγυπτιακών Αρχών, γεγονός 
που συνέβη την τελευταία διετία όταν ενέκυπτε πρόβλημα 
διάθεσης της τοπικής παραγωγής με συνακόλουθες πιέσεις 
των παραγωγών προς την πολιτική ηγεσία.    
     
 

Χώρες προέλευσης εισαγωγών βάμβακος 2014 

 
 

Απαγόρευση εξαγωγών ρυζιού 
 
Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε την από-
φαση απαγόρευσης εξαγωγών ρυζιού, η οποία τίθεται σε ισχύ 
από την 1η Σεπτεμβρίου τ.έ., με σκοπό την ικανοποίηση της 
εγχώριας ζήτησης. Η παραγωγή 2015-2016 εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει σε 2,7 εκ. τον. λευκού ρυζιού, και η κατανάλωση, η 
οποία αναμένεται να καλυφθεί από αποθέματα, εκτιμάται σε 
3,6 εκ. τον.  
 
 
 
Κατάργηση διαγωνισμών προμηθειών 
 
Σε δήλωσή του στο Reuters (12 Ιουλίου), ο εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Προμηθειών ανέφερε ότι δεν πρόκειται να διεξα-
χθούν νέοι διαγωνισμοί προμηθειών μαγειρικών ελαίων, κατε-
ψυγμένων πουλερικών, φρούτων και λαχανικών, καθώς η 
Κυβέρνηση θα ξεκινήσει την εισαγωγή εν λόγω προϊόντων 
μέσω απευθείας παραγγελιών, ώστε να εκλείψουν οι μεσάζο-
ντες και να μειωθεί το κόστος προμήθειας.   
 
Έσοδα Διώρυγας Σουέζ 
 
Τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ μειώθηκαν τον Ιούνιο, για 
τέταρτο συνεχόμενο μήνα, σε LE431,6 εκ., έναντι LE449,6 
εκ. τον Μάιο 
 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Κατασκευή παράπλευρης διώρυγας στο Πορτ Σάιντ 
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα,  η αιγυπτιακή Κυβέρνηση σχεδιά-
ζει την κατασκευή μιας παράπλευρης διώρυγας στην βόρεια 
είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ στο Ανατολικό Πόρτ Σάιντ η 
οποία θα εξυπηρετεί μικρά πλοία με προορισμό το λιμάνι του 
Πόρτ Σάιντ παρακάπτοντας την Διώρυγα. 
Η εταιρεία  Suez Canal Container Terminal (SCCT), μέλος του 
ομίλου Maersk πρόκειται να χρηματοδοτήσει το έργο εκτιμώ-
μενου κόστους $ 60 εκ. με το ποσό των $ 15 εκ και το υπό-
λοιπο θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. 
Πρόκειται για το πρώτο από τα αναπτυξιακά έργα που πρό-
κειται να πραγματοποιηθούν μετά τα εγκαίνια της Νέας Διώ-
ρυγας του Σουέζ τον Αύγουστο τ.ε. στο πλαίσιο του μεγαλό-
πνοου προγράμματος «Suez Canal Development Corridor» 
που αποβλέπει στην δημιουργία μιας διεθνούς βιομηχανικής 
ζώνης και κέντρου επιμελητείας διεθνούς εμβέλειας (logistics 
hub). 
H νέα παράπλευρη διώρυγα θα έχει μήκος 9,5 χιλιόμετρων, 
18,5 μέτρα βάθος και 250 μέτρα πλάτος και η διάνοιξή της 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε  περίπου επτά μήνες.  
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Ειδική Οικονομική Ζώνη Διώρυγας Σουέζ 
 
Δημοσιεύτηκε στις 11 τ.μ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
απόφαση του προέδρου της χώρας κ. Σίσι για την δημιουργία 
Ειδικής Οικονομικής Ζώνης κατά μήκος της Διώρυγας του 
Σουέζ, ως μέρος μεγαλόπνοου σχεδίου για την ανάπτυξη της 
περιοχής. Πρόκειται για το δεύτερο σκέλος του προγράμμα-
τος για την ανάπτυξη της Διώρυγας μετά τα εγκαίνια στις 6 
τ.μ. της πρώτης φάσης, ήτοι της  μήκους 72 χλμ επέκτασης/
διεύρυνσής της.   
 
Το εν λόγω έργο, θα καταλαμβάνει έκταση 460 τ.χλμ. και θα 
περιλαμβάνει μία νέα Βιομηχανική Ζώνη καθώς και Ζώνη 
Επιμελητείας (logistics) με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της 
Διώρυγας στο διεθνές εμπόριο, την αύξηση  των εσόδων και 
γενικότερα την τόνωση της οικονομία της χώρας. Το ανωτέρω 
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ 3 και 5 ετών 
Παλαιότερα ο πρόεδρος της Αρχής Διαχείρισης της Διώρυγα 
του Σουέζ κ. Mamish, είχε δηλώσει ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει 
να χρηματοδοτήσει το έργο μέσω ενός μίγματος εγχώριων και 
ξένων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, τραπεζικών δανεί-
ων και διεθνούς βοήθειας και ότι  η Παγκόσμια Τράπεζα δή-
λωσε την «ισχυρή» υποστήριξή της στο εν λόγω έργο μέσω 
παροχής τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.  
 
Εκστρατεία  προσέλκυσης επενδύσεων στην Διώρυγα του 
Σουέζ   
 
Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας των Αιγυπτιακών Εμπορικών 
Επιμελητηρίων (FEDCOC) El-Wakil, δήλωσε ότι ξεκινά εκστρα-
τεία προσέλκυσης επενδύσεων στην Ζώνη της Διώρυγας του 
Σουέζ  στο Αμπού Ντάμπι, την Βηρυτό, την Μόσχα, την Βαρ-
κελώνη, την Μασσαλία, το Αμβούργο, το Μιλάνο και την Λισα-
βόνα μέσω διοργάνωσης και συμμετοχής σε διάφορα επιχει-
ρηματικά συνέδρια κατά την διάρκεια των επόμενων τριών 
μηνών. 
Σύμφωνα με τον κ. El Wakil, για τον σκοπό αυτό, η Αίγυπτος 
θα ενεργοποιήσει τις συμφωνίες με τις περιφερειακές ομο-
σπονδίες, τα μικτά Αραβικά Επιμελητήρια και τους  διεθνείς 
οργανισμούς. 
 
Η ευρύτερη περιοχή της Διώρυγας του Σουέζ όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί το εν θέματι αναπτυξιακό έργο, θεωρείται Οικο-
νομική Ζώνη Ειδικής φύσεως (Economic Zone of a Special 
Nature, SEZONE) και ο σχετικός νόμος που θα διέπει την λει-
τουργία της πρόκειται να εκδοθεί σύντομα.  
Ο νόμος θα θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για  επενδύσεις στην 
Διώρυγα του Σουέζ, θεσπίζοντας μια οικονομική Αρχή με αρ-
μοδιότητες ανάλογες αυτών των υπουργείων και των περιφε-
ρειών.  Βάσει του νόμου, ο πρόεδρος της εν λόγω Αρχής θα 
μπορεί να συστήσει, βάσει προεδρικού διατάγματος, μία ή 
περισσότερες ζώνες εκτός των ορίων των υφιστάμενων πόλε-
ων και χωριών για έργα στους τομείς της γεωργίας, της βιομη-

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

Τουριστικά έσοδα 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τα 
τουριστικά έσοδα 9μήνου οικον. έτους 2014/2015 αυξήθη-
καν κατά 62% σε $5,5 δισ., κυρίως λόγω της αύξησης των 
διανυκτερεύσεων κατά 43,4% (συνολικές διανυκτερεύσεις 
73,4 εκ.). Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 35,7% σε 7,6 εκ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ  
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 
Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 
17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, Down Town 
Cairo,  
Tηλ: 00202-25741190, Φαξ : 00202-25754970  
e-mail: info@greekchambercairo.com, 
admin@greekchambercairo.com  
web site: http://www.greekchambercairo.com/docs_en/  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  
18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 
Tηλ : 00203-4868583,  Φαξ: 00203-4862698 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  
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Α/Α Όνομα Έκθεσης Κλάδο που 
Αφορά 

Ημ/νια Διεξα-
γωγής Δικτυακός Τόπος Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια 
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3 Sahara Exhibi-
tion 

Αγροτικός και 
κτηνοτροφικός 
εξοπλισμός 

7-10/09/2015 
http://
www.Saharaexpo.
com 

Expo Co. For organizing Fairs 
347 Sudan Street, Sahafeyeen, Giza, Egypt. 
Tel: (+202) 3346 4216 / 3344 7980 
Fax: (+202) 3347 1155 
E-mail: info@saharaexpo.com 

4 Digi Sign Exhibi-
tion 

Προϊόντα/
υπηρεσίες ψη-
φιακής εκτύπω-
σης και διαφή-
μισης 

8-11/10/2015 http://www.digisign
-fair.com/ 

Middle East Trade Fairs 
31 Al-Ansar St, Dokki, Cairo, Egypt 
Tel: +2 02 3335 7494, 3761 2758 
Fax: +2 02 3761 7898 
e-mail: info@digisign-fair.com , 
h.helmy@mtffairs.com 

5 
Cairo CTM for 
Travel and Tour-
ism Exhibition 

Αγορά τουρι-
σμού-ταξιδίου 21-23/10/2015 

http://
www.corporatetrav
elmarket.com/ 

Sky Fairs & Events 
105 Nozha St., Heliopolis, Cairo 
Tel. + 202-24142398, 
Fax: + 202-24142398 
e-mail: info@corporatetravelmarket.com 

6 Paper Middle 
East Exhibition 

Χαρτικά, εκτυ-
πώσεις, συ-
σκευασίες 

22-24/10/2015 
http://
paper-
mideast.com/ 

Nile Trade Fairs 
19 Abd Hamid Lotfy St., off Samir Abd El 
Raufst.8th Floor, Office No802, Nasr City 
Tel. (+202) 2671 2287, 2670 5239, 
22753634 
Fax    (+202) 2275 3634 
Email: paper@nilefairs.com 

26 MS Africa & Mid-
dle EAST 

Δομικά υλικά – 
κατασκευές, 
μηχανήματα 

2-5/11/2015 http://msafrica.net/ 
Art Line/ExpoLink 
90 Road 105, Maadi - Cairo – Egypt 
Tel:  +2 (02) 227 322 37, 227 322 38 
Fax: +2 (02) 227 320 55 

27 HACE Exhibition 
Εξοπλισμός 
ξενοδοχείων - 
εστίασης 

9-12/11/2015 www.hace.com.eg 

Egyptian Group for Marketing 
53, Youssef Abbas St. Nasr City,Cairo, 
Zip Code 11371  
Tel: (202) 22619160 – 24050151  
Fax: (202) 22635215 
Email: info@hace.com.eg 

28 
Ceramic and 
Sanitary Ware 
Fair 

Κεραμικά και 
είδη υγιεινής 18-21/11/2015 http://www.Ics-

inegypt.com 

Climax Creation 
24, Degla St., From Shehab, El-Mohandseen 
Tel: 00 (2 02) 33368404 - 00 (2 02) 
37491434 
Fax: 00 (2 02) 33368404 
E-mail: info@ics-inegypt.com 

29 
MacTECH & Han-
dling & Transpo-
tec Exhibition 

Βιομηχανικός 
και μηχανολογι-
κός εξοπλισμός/
εργαλεία 

26-29/11/2015 
http://
www.Mactech.co
m.eg 

International Fairs Group 
10 Fok, El Motawaset, Osman Towers, 
Maadi, Cairo, Egypt. 
Tel : (+202) 25264499 / (+202)25247996 
Fax : (+202) 25264499724 

30 Electricx Exhibi-
tion 

Ηλεκτρολογικά 
συστήματα, 
φωτισμός, εξο-
πλισμός 

6-8/12/2015 www.egytec.com 

Egy Tech Co. 
49 Mohamed Mazhar St., Zamalek, Cairo 
Tel. +202 2735 5837, 2735 3877 
Fax. +202 2735 8801 
e-mail: egytec@egytec.com 

31 

Cairo Telecom-
munication Exhi-
bition and Con-
ference- ICT E 

Τηλεπικοινωνια-
κό εξοπλισμός/
υπηρεσίες 

13-16/12/2015 http://
www.cairoict.com/ 

Trade Fairs International 
24 Menouf Street Of Oruba Street, Heliopolis 
Tel. 002 02 26910792 /3/4/5/6/7 
Fax. 002 02 24159852 


