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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΚΑΪΡΟ 
Γραφείο Οικονοµικών & 
Εµπορικών  Υποθέσεων 

Τηλ. : +202 27952036-27948482 
Φαξ : +202 27940684 

Email : ecocom-cairo@mfa.gr  

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
                                                                   ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

Κάιρο, 29/4/2020 
Α.Π. Φ. 2140 / 673 

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών 
 

 
 

KOIN : - ∆ιπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
 

 

 Υπουργείο Εξωτερικών 
- ∆ιπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 
- ∆ιπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
- ∆ιπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 
- Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ΟΣ & Εξωστρέφειας 
- Γραφείο κας Β’ Γεν. ∆ιευθύντριας 
- Α6, B1, Β3, Β8 ∆/νσεις  
 

 

Ε.∆.:    Πρεσβεία Καΐρου  
   
ΘΕΜΑ: Εκτελεστικοί Κανονισµοί αιγυπτιακής νοµοθεσίας που διέπει τους διαγωνισµούς 

κρατικών προµηθειών  
 

Σας πληροφορούµε, προς ενηµέρωση ενδεχοµένως ενδιαφερόµενων ελληνικών επιχειρήσεων, ότι 
το Γραφείο µας παρέλαβε τις προηγούµενες ηµέρες, σε έντυπη µορφή, µεταφρασµένους στην 
αγγλική, τους εκτελεστικούς κανονισµούς της υιοθετηθείσας το 2018 αιγυπτιακής νοµοθεσίας για 
τους διαγωνισµούς κρατικών προµηθειών (“Public Contracts Act”, Ν. 182/2018), από εδώ νοµική 
έκδοση στην οποία τηρούµε συνδροµή (128 σελίδες συνολικά). Σηµειώνεται ότι οι εν λόγω 
εκτελεστικοί κανονισµοί, που εκδόθηκαν µέσω του διατάγµατος υπ’ αριθ. 692/2019 του 
αιγυπτιακού Υπουργείου Οικονοµικών και δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα στις 
31/10/2019, περιέχουν τις εφαρµοστικές διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια των δηµοσίων 
διαγωνισµών και την ανάθεση και εκτέλεση κρατικών συµβάσεων στην Αίγυπτο. 
 
Το Γραφείο µας ανέθεσε τη σάρωση των σελίδων και διαθέτει σε ηλεκτρονική µορφή (δύο αρχεία 
PDF) τους εν λόγω εκτελεστικούς κανονισµούς, η αποστολή των οποίων ωστόσο, εξαιτίας του 
µεγέθους των αρχείων δεν είναι δυνατή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Ο οιοσδήποτε 
ενδιαφερόµενος ελληνικός φορέας ή επιχείρηση, µπορεί να έρθει σε απ’ ευθείας επικοινωνία µε το 
Γραφείο µας, προκειµένου τα αρχεία να του αποσταλούν σε ατοµική βάση, µέσω κάποιας από τις 
διαθέσιµες ηλεκτρονικές πλατφόρµες διαµοιρασµού αρχείων, ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο. 
 
Επισηµαίνεται ότι, ο νόµος 182/2018 αντικατέστησε τον προηγουµένως ισχύοντα (Ν. 89/1998), µε 
κύριους σκοπούς της νοµοθεσίας την άσκηση µεγαλύτερου ελέγχου στις κρατικές δαπάνες και τον 
περιορισµό τους, καθώς και την εξάλειψη φαινοµένων διαφθοράς, αλλά και την αποκέντρωση και 
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απλοποίηση των διαδικασιών κρατικών προµηθειών. Η νέα νοµοθεσία δίνει στις επιχειρήσεις που 
µετέχουν σε αιγυπτιακούς δηµόσιους διαγωνισµούς πρόσθετα δικαιώµατα σε ότι αφορά την 
πρόσβασή τους σε πληροφόρηση, καθώς και την υποβολή καταγγελιών και την επίλυση διαφορών.  
 
Οι εκτελεστικοί κανονισµοί της νοµοθεσίας του 2018 προβλέπουν µεταξύ άλλων τη δηµιουργία 
ηλεκτρονικού συστήµατος διενέργειας των διαγωνισµών για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, 
ενώ επίσης δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να επιδιώκει αυξηµένη συµµετοχή µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων σε µεγάλα αναπτυξιακά έργα εθνικού στρατηγικού χαρακτήρα, να επιµηκύνει την 
περίοδο πληρωµής των εξόδων συµµετοχής από τους διαγωνιζόµενους, καθώς και να µειώσει το 
ύψος της απαιτούµενης κατάθεσης εγγύησης συµµετοχής, στο επίπεδο του 1,5% της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης (έναντι ποσοστού 2% που ίσχυε υπό το Ν. 89/1998).  
 
Το Γραφείο µας τίθεται στη διάθεση οποιασδήποτε ενδεχοµένως ενδιαφερόµενης ελληνικής 
επιχείρησης, για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, συνδροµής, ή για διενέργεια πρόσθετης 
διερεύνησης, που ενδεχοµένως αυτή επιθυµεί. Πληροφορίες µπορούν επίσης να αντληθούν από τον 
Οδηγό Επιχειρείν που έχει εκπονήσει το Γραφείο µας και είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα: 
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/69469.  
 
 
  
 

 Ο Προϊστάµενος 

 
Παντελής Γκάσιος 

Σύµβουλος ΟΕΥ Α’ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
- Enterprise Greece, e-mail: chairmanoffice@eg.gov.gr, ceooffice@eg.gov.gr, 

info@eg.gov.gr, y.retsas@eg.gov.gr   
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ), e-mail: pse@otenet.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΣΕΒΕ), e-mail: info@seve.gr   
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, e-mail: info@crete-exporters.com  
- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΕΕΕ), e-mail: 

keeuhcci@otenet.gr  
- ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ, e-mail: 

chamber@arabgreekchamber.gr  
- ∆ΕΘ Α.Ε., e-mail: exhibitions@helexpo.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), e-mail: info@sev.org.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΒΒΕ), e-mail: 

secretariat@sbbe.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΣΒΑΠ), e-mail: svap@svap.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, e-mail: 

smarblemth@kav.forthnet.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, e-mail: sbste@yahoo.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, e-mail: 

info@sbtse.gr        
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, e-mail: 

info@sthev.gr    
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, e-mail: 

kavalisj@otenet.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ, e-mail: divipek@otenet.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΒΡΟΥ, e-mail: anaptaxd@otenet.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, e-mail: 

info@sevpde.gr    
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ, e-mail: 

sbbnr@otenet.gr  
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, e-mail: tee@central.tee.gr, 

president@central.tee.gr    
- ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, e-mail: hcia@otenet.gr 
- ΕΝΩΣΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, e-mail: info@en-xe.gr 
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, e-mail: info@aluminium.org.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, e-mail: sme@hol.gr 
- ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, e-mail: 

enepem@gmail.com, cioannou@halyvourgiki.gr  
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ, e-mail: info@psem.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, e-mail: info@seka.org.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ, e-mail: info@sevk.gr,  

sevk@otenet.gr  
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ, e-mail: merrikou@yioula.gr,  

yla@yioula.gr     
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, e-mail: info@ahpi.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, e-mail: haci@otenet.gr 
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ 

(ΠΕΒΧΒΜ), e-mail: grpaints@otenet.gr     
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- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ, e-
mail: info@epshellas.com 

- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, e-mail: 
gandriotis@dei.com.gr  

- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΣΑΗ), e-mail: info@haipp.gr  

- ΚΑΠΕ, e-mail: cres@cres.gr 
- ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΒΗΕ), e-mail: info@ebhe.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ), e-mail: info@helapco.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΣΠΕΦ), e-mail: 

info@spef.gr   
- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ), e-mail: 

info@hellasres.gr 
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΤΑΕΝ), e-mail: 

eletaen@eletaen.gr 
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΠΑΣΕΠΠΕ), e-mail: info@paseppe.gr 
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, e-mail: 

info@eedsa.gr 
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ), e-mail: info@sate.gr, 

cdcinbox@gmail.com   
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, e-mail: segm@segm.gr, 

gkazos@namanet.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ), e-mail: 

info@steat.gr, gsirianos@etae.gr  
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΠΕΣΕ∆Ε), e-mail: info@pesede.gr, secretary@pesede.gr  
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), e-mail: info@pedmede.gr, mdaktylidis@yahoo.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΣΜΕ), e-mail : sme@tee.gr  
- ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΕΚΚΕ) & ΠΟΚΟΕ, e-mail: 

dgknet@yahoo.com, helas@helasco.gr   
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΣΟΕΒΕ), e-

mail: salv_el@otenet.gr  
- ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ (ΣΕΚ), e-mail: info@sek.gr  


