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1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΑΣ 

Στοιχεία γεωγραφίας και πληθυσµού 
Έκταση 162.155 km2 
  
Κλίµα Μεσογειακό. 11,4 °C το χειµώνα και 29,3 °C το 

καλοκαίρι 
Ώρα GMT + 1 - η Τυνησία, σε σχέση µε�την 

Ελλάδα, βρίσκεται µια ώρα πίσω τους 
χειµερινούς µήνες και δυο ώρες πίσω τους 
καλοκαιρινούς 

Πρωτεύουσα Τύνιδα (2,5 εκ. κάτοικοι) 
Κύριες πόλεις Sfax, Sousse, Bizerte, Kairouan, Gabès     
Γλώσσες: Αραβικά (επίσηµη γλώσσα) - µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού µιλάει Γαλλικά.  
    
Πληθυσµός (2012)  11,154 εκ. 

  

Αστικός πληθυσµός 66,4 % 

Ενεργός πληθυσµός  36,5 %  

Ποσοστό 
αναλφαβητισµού 

17,2�% 

Προσδόκιµο ζωής 75 έτη 
    
Πηγές: Φορέας Προώθησης Επενδύσεων Τυνησίας / Στατιστική Υπηρεσία 
Τυνησίας (Foreign Investment Promotion Agency – FIPA 
http://www.investintunisia.tn/Fr/la-tunisie-en-bref_11_210). 
 

Η Τυνησία διαθέτει τα ακόλουθα εµπορικά λιµάνια: Τύνιδα-La Goulette, Rades, 
Bizerte, Sousse, Sfax (δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Τύνιδας), Gabes και Zarzis. Η 
περιοχή Skhira είναι λιµάνι εκφόρτωσης πετρελαίου. Στις περιοχές Bizerte και 
Zarzis είναι εγκατεστηµένες ζώνες ελευθέρων συναλλαγών. 
 
H Τυνησία διαθέτει τα ακόλουθα διεθνή αεροδρόµια: Tunis-Carthage (10 
χιλιόµετρα από την πρωτεύουσα), Monastir-Habib Bourguiba, Djerba-Zarzis, 
Tozeur-Nefta, Sfax-Thyna, Tabarka, Gafsa-Ksar και πρόσφατα το ∆ιεθνές 
Αεροδρόµιο της Εnfidha. Η απευθείας πτήση Τύνιδα – Αθήνα – Τύνιδα της 
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TunisAir διεκόπη στις 20/1/2013.  
 
Η κρατική εταιρία Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), είναι 
υπεύθυνη για τη λειτουργία του σιδηροδροµικού δικτύου. Η TransTu (Société de
Transport de Tunis) είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών 
και των λεωφορείων στην πόλη της Τύνιδας. 

2   ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη  
 2011 2012 2013 2014 2015 
Πληθυσµός (σε εκατ.) 10,6 10,921 11 11,1 11,1 
Ονοµαστικό ΑΕΠ 
 (σε δισεκ. τυνησιακά δηνάρια-TND) 64,56 71,332 75,646 80,510 80,378 

Aύξηση του ΑΕΠ (%) -1,8 3,6 2,8 2,7 1 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (US$ σε PPP) 10.163 10.644 10.977 11.130 11.194 
Καταγεγραµµένη ανεργία (% και κατά µέσο 
όρο) 18,3 17,4 15,8 14,9 15 

∆ηµόσιο Χρέος ως % του ΑΕΠ 44,6 46,1 46,2 50,8 54,6 
Συναλλαγµατική ισοτιµία Eυρώ - ∆ηναρίου 1,96 2,01 2,16 2,26 2,18 
Μέσος ετήσιος πληθωρισµός (%) 3,5 5,6 6,1 5,5 5,5  
Εξωτερικό χρέος (σε δισεκ. US$) 22,850 25,475 26,797 26,405 25,456 
Εξαγωγές αγαθών  (σε δισεκ. US$) fob 17,876 17,071 17,034 16,841 14,159 
Εισαγωγές αγαθών  (σε δισεκ. US$) fob 22,623 23,102 22,860 23,403 19,103 
Έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου (σε δισεκ. 
US$) 4,747 6,031 5,826 6,562 4,945 

∆ιεθνή συναλλαγµατικά αποθέµατα (δισεκ. 
US$) 7,457 8,360 7,447 7,395 7,085* 

 

Κατά µέσο όρο, το 6,4% του ΑΕΠ δαπανάται σε προγράµµατα κοινωνικής προστασίας και 
εργασίας, συντάξεις, παροχές µητρότητας και επιδόµατα αναπηρίας και έκτακτη 
δανειοδότηση προς για τα  νοικοκυριά. Το 19% του ΑΕΠ προορίζεται για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και άλλες κοινωνικές δαπάνες. Το ποσοστό των 
εργαζοµένων που  απασχολούνται στην παραοικονοµία ξεπερνάει το 45% του συνόλου των 
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Οι δηµόσιες επενδύσεις (2015) ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 
ανήλθαν σε ποσοστό 4,2%.  
 
Προβλήµατα τυνησιακής οικονοµίας: πολιτική αστάθεια, ελλείµµατα, χρέος, πληθωρισµός, 
ανεργία, κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες µεταξύ των περιφερειών αύξηση βασικού 
µισθού, θέµατα ασφαλείας. εξαγωγική βιοµηχανία χαµηλής προστιθέµενης αξίας, 
προβληµατικός τραπεζικός τοµέας (κυρίως οι κρατικές τράπεζες) οικονοµική ανάκαµψη µε 
αργούς ρυθµούς της ΕΕ, του κυριότερου εµπορικού εταίρου της Τυνησίας. Τα 
συναλλαγµατικά αποθέµατα παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις εξ αιτίας της νοµισµατικής 
παρέµβασης για τη στήριξη του δηναρίου, της διεύρυνσης του ελλείµµατος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, των δυσκολιών στην χρηµατοδότηση, της στασιµότητας των 
τουριστικών εσόδων, της µείωσης των άµεσων ξένων επενδύσεων. Το δηµόσιο χρέος της 
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Τυνησίας παραµένει βιώσιµο µεσοπρόθεσµα επηρεάζεται όµως από την ισοτιµία του 
δηναρίου µε το δολάριο και το ευρώ.  
 
Τον Ιούνιο του 2013 εγκρίθηκε η παροχή δανείου από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
(∆ΝΤ) προς την Τυνησία, υπό προϋποθέσεις (stand-by arrangement), ύψους 1,7 δισεκ. 
δολαρίων (περίπου 2,7 δισεκ. δηναρίων) µε χαµηλό επιτόκιο της τάξης του 1,5%. Σε 
παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Οικονοµικού ∆ιαλόγου Τυνησίας – Ε.Ε. 
τον Μάρτιο του 2014 στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας Τυνησίας τόνισε ότι η προσφυγή στο 
∆ΝΤ έχει ως στόχο η Τυνησία να ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών, να 
αντλήσει επιπλέον κεφάλαια από τους διεθνείς δανειστές της και ταυτόχρονα να 
προστατεύσει τον ευάλωτο πληθυσµό. Η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι το χαµηλό επιτόκιο 
θα επιτρέψει στη χώρα να καλύψει τις ανάγκες της και να διατηρήσει µακροοικονοµική 
σταθερότητα. Τον Μάιο του 2015 το Ταµείο ενέκρινε αίτηµα της Τυνησίας για επτάµηνη 
παράταση λήξης της Συµφωνίας έως 31/12/2015. Κλιµάκιο του ∆ΝΤ ολοκλήρωσε την έκτη 
αξιολόγηση τον Αύγουστο του 2015 (εκταµίευση 301,6 εκατ. δολαρίων) επισηµαίνοντας την 
"ικανοποιητική" πρόοδο της χώρας. Το κλιµάκιο επέστρεψε 9-18/12/2015. Οι τυνησιακές 
αρχές εξέφρασαν ενδιαφέρον για ένα διάδοχο πρόγραµµα. Στο πλαίσιο των συµφωνιών µε το 
∆ΝΤ και την Ε.Ε. (παροχή µακρο-οικονοµικής βοήθειας) η Τυνησία καλείται να 
ακολουθήσει αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική και να προβεί σε µεταρρυθµίσεις π.χ. στον 
εργασιακό τοµέα και στους τοµείς που άπτονται της προσέλκυσης επενδύσεων, και να λάβει 
µέτρα για την αντιµετώπιση της παραοικονοµίας (η οποία εκτιµάται ότι υπερβαίνει το µισό 
τυνησιακό ΑΕΠ).  

3 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΥΝΗΣΙΑΣ 

Στις 17/7/1995 η Τυνησία υπέγραψε τη Συµφωνία Σύνδεσης (Association Agreement) µε 
την Ε.Ε. βάσει της οποίας δηµιουργήθηκε ζώνη ελευθέρου εµπορίου (free trade zone) για τα 
βιοµηχανικά προϊόντα τον Ιανουάριο του 2008 (κατάργηση δασµών για τα εισαγόµενα από 
την Ε.Ε. βιοµηχανικά προϊόντα). Τα τρόφιµα και τα γεωργικά προϊόντα, εκτός ολίγων 
περιπτώσεων, έχουν εξαιρεθεί από την διαδικασία αυτή – οι εισαγωγές τους στην Τυνησία 
επιβαρύνονται µε υψηλούς δασµούς 36%.  
 
Η σύναψη της Συµφωνίας ALECA (Accord de Libre-Echange Approfondi et Complet - 
Σφαιρική και σε βάθος συµφωνία ελευθέρων συναλλαγών) µεταξύ Ε.Ε.-Τυνησίας αποτελεί 
έναν από τους στόχους της προνοµιακής εταιρικής σχέσης (Partenariat Privilegié) την οποία 
συµφώνησαν Ε.Ε. – Τυνησία στις 19/11/2012. Η Συµφωνία αφορά τους ακόλουθους τοµείς: 
υπηρεσίες, προστασία των επενδύσεων, κατάργηση των διακρίσεων µεταξύ Τυνησίων και 
Ευρωπαίων επενδυτών, µείωση/κατάργηση δασµών σε εισαγωγές προϊόντων γεωργίας 
και αλιείας, απλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών, αµοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα εµπορεύµατα, πνευµατική ιδιοκτησία, προστασία και 
αµοιβαία αναγνώριση ΠΟΠ και ΠΓΕ, µηχανισµούς για την αποτελεσµατική εφαρµογή των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συµφωνία. Στις 13 Οκτωβρίου 2015 παρουσία της 
Επιτρόπου Εµπορίου της ΕΕ κας Cecilia Malmström άρχισαν οι διαπραγµατεύσεις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τυνησίας και ακολούθησαν προκαταρκτικές συζητήσεις (19 - 22 
Οκτωβρίου 2015).  
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Από 1/1/2016 η Τυνησία συµµετέχει πλήρως στο πρόγραµµα της Ε.Ε. Horizon 2020 για την 
Έρευνα και την Καινοτοµία. 
 
Τον Ιούλιο του 2014 υπεγράφη συµφωνία µε το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ∆Ε) για την αναγνώριση των ευρωπαϊκών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 
και την απλούστευση των διαδικασιών προστασίας των ευρωπαϊκών διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας στην Τυνησία. Συνεχίστηκε η προσαρµογή της τυνησιακής νοµοθεσίας ενόψει 
των διαπραγµατεύσεων της συµφωνίας για τις προδιαγραφές συµµόρφωσης των 
βιοµηχανικών προϊόντων (l’accord sur l’évaluation de la conformité des produits industriels 
- ACAA) στους τοµείς προτεραιότητας (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά προϊόντα και δοµικά υλικά).  
 
Η υπογραφή της συµφωνίας Open Skies µεταξύ Ε.Ε. – Τυνησίας (οι διαπραγµατεύσεις 
συνεχίζονται) θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση της υποχρέωσης οι αεροπορικές 
εταιρίες να πραγµατοποιούν δροµολόγια µόνο από και προς το κράτος-µέλος όπου διατηρούν 
την έδρα τους προς τυνησιακούς προορισµούς και τη δραστηριοποίηση εταιριών low cost. 
Επισηµαίνονται τα αντικρουόµενα συµφέροντα ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων – οι 
τελευταίοι φοβούνται ότι εξ αιτίας του ανταγωνισµού από τις εταιρίες low cost θα χάσουν 
πελάτες από την ενοικίαση των charter και θα σταµατήσουν οι προνοµιακές τιµές µε τις 
οποίες κλείνουν τα δωµάτια στα ξενοδοχεία (διαθέτουν τουριστικά πακέτα 
charter+ξενοδοχείο) επειδή οι τουρίστες θα κλείνουν οι ίδιοι τις πτήσεις τους στο διαδίκτυο.  
 
Η Τυνησία είναι, µεταξύ άλλων, µέλος του Ο.Η.Ε., της Ένωσης Αραβικών Κρατών, του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (WTO). Στην Τυνησία υπάρχουν γραφεία 
αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ, της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, 
της Παγκόσµιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας για την Ανοικοδόµηση και την Ανάπτυξη (European Bank for Reconstruction and 
Development -EBRD). 
 
∆ιµερείς Συµφωνίες οικονοµικού περιεχοµένου: Η Τυνησία έχει συνάψει συµφωνίες 
ελευθέρου εµπορίου µε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων και την Τουρκία. Έχει υπογράψει 
τη Συµφωνία Agadir (2004), η οποία αποσκοπεί στη δηµιουργία ζώνης ελευθέρων 
συναλλαγών µε την Αίγυπτο, την Ιορδανία και το Μαρόκο. Η Τυνησία, έχει υποστηρίξει την 
Ένωση του Αραβικού Μαγκρέµπ (UMA – Union du Maghreb Arab) µαζί µε την Αλγερία, 
το Μαρόκο, τη Μαυριτανία και τη Λιβύη η οποία προβλέπει ελεύθερο εµπόριο µεταξύ των 
µελών της µε ορισµένες εξαιρέσεις.  
 
Όσον αφορά την Αλγερία, έχει σηµειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση εφαρµογής της 
εµπορικής συµφωνίας µεταξύ των δυο χωρών η οποία υπεγράφη τον ∆εκέµβριο του 2008.  
 
Στην Τυνησία δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας η Banque 
Africaine de Developpement (BAD), η Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και σύντοµα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. 
Εκτός από την Ε.Ε., οι ΗΠΑ, η Γαλλία (Agence Français de Developpement), η Γερµανία 
(GiZ), η Ισπανία, η Ελβετία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιαπωνία επίσης δραστηριοποιούνται 
στη χώρα. 
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Εισαγωγές – Εξαγωγές Τυνησίας 2012 – 2015 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 Μετ. κατ’ 

αξία 15/14 
Εξαγωγές 
Τυνησίας 25091,9 26547,7 27701,2 28406,7 27607,2 -2,81%

Εισαγωγές 
Τυνησίας 33695,4 38178 39505,5 42042,6 39654,8 -5,67%

Όγκος 
Συναλλαγών 

 
58787,3 64725,7 67206,7 70449,3 67262 -4,5% 

Εµπορικό 
Ισοζύγιο 

 
-8603,5 -11630,3 -11804,3 -13635,9 -12047,7  

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας, Αξία σε εκατ. δηνάρια 
Τυνησίας -  στοιχεία για το 2015 προσωρινά και κατά προσέγγιση 

 
Κυριότερες προµηθεύτριες χώρες (2015) κατά εµπορευµατική αξία: Γαλλία, Ιταλία, Κίνα, 
Γερµανία, Ισπανία, Ρωσία, Αλγερία. Κυριότερες χώρες προορισµού τυνησιακών προϊόντων 
(2014):  Γαλλία, Ιταλία, Γερµανία, Ισπανία, Αλγερία, Λιβύη, βλ.συνηµµένο αρχείο της 
Τυνησιακής Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 
Κύρια προϊόντα εξαγωγών Τυνησίας (2015) σε διψήφιο Κωδικό Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας (ΚΣΟ): µηχανές και εξαρτήµατα, ορυκτά καύσιµα και παράγωγα αυτών, 
ενδύµατα και συµπληρώµατα ενδύµατος, πλεχτά, υποδήµατα, ηλεκτρικές συσκευές και 
ηλεκτρολογικό υλικό, λέβητες, λιπάσµατα και ανόργανα χηµικά προϊόντα (κυρίως 
φωσφορικό οξύ), πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα.  
      
      

Kύρια προϊόντα εισαγωγών (2015): ορυκτά καύσιµα και λάδια, µηχανές, λέβητες, γεωργικά 
µηχανήµατα, πλαστικές ύλες, δηµητριακά (σκληρό και µαλακό σιτάρι, κριθάρι, αραβόσιτο), 
φυτικά έλαια, ζάχαρη, νήµατα, φάρµακα, ιατρικές συσκευές, τεχνουργήµατα από σίδηρο και 
χάλυβα, χαλκός και τεχνουργήµατα, µέρη ενδυµάτων, σπόροι, χηµικά προϊόντα, οχήµατα, 
γεωργικός εξοπλισµός, ξυλεία, χηµικά προϊόντα, καπνά, είδη πλαστουργίας, καλώδια, 
αλουµίνιο, χαλκό, µηχανήµατα, είδη κρουνοποιίας, είδη τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. 
Οι εισαγωγές δηµητριακών γίνονται σποραδικά και ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες 
που επικρατούν στη χώρα. 
 
Η χώρα έχει περιορισµένο απόθεµα πετρελαίου και φυσικού αερίου που καλύπτουν µικρό 
µέρος των αναγκών της. ∆ιαθέτει περιορισµένες δυνατότητες διύλισης πετρελαίου και για 
το λόγο αυτό εξάγει αργό πετρέλαιο για να ακολουθήσει η εισαγωγή παραγώγων του. Οι 
εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (industrie électrique et électronique) και εξαρτηµάτων 
µηχανών (mécanique) αποτελούνται κυρίως από καλώδια, µετασχηµατιστές, διακόπτες, ρελέ, 
ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Τα έτοιµα ενδύµατα αποτελούν ένα από τα κύρια εξαγώγιµα 
προϊόντα της χώρας, λόγω των ξένων επενδύσεων που έχουν γίνει στον κλάδο της 
κλωστοϋφαντουργίας. Τυνησία αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από ασιατικές χώρες χαµηλού 
εργατικού κόστους π.χ. Κίνα και Βιετνάµ, ενώ οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, οι 
καταλήψεις και οι απεργίες µετά την καθεστωτική αλλαγή της 14ης Ιανουαρίου 2011 
οδήγησαν εταιρίες σε µετεγκατάσταση σε άλλες χώρες, όπως στο Μαρόκο.  
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Η ΕΕ παραµένει ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της χώρας – ο όγκος συναλλαγών 
ανήλθε σε 20,3 δισεκ. ευρώ το 2015, το 62,8% των εµπορικών συναλλαγών της χώρας αφορά 
την Ε.Ε.: Το 2015 η Ε.Ε. απορρόφησε το 71% των τυνησιακών εξαγωγών (74,6% το 2014) 
περίπου των τυνησιακών εξαγωγών. Οι εισαγωγές της ΕΕ από την Τυνησία αποτελούνται 
κυρίως από µηχανήµατα και εξοπλισµό µεταφορών (40,6%), είδη κλωστοϋφαντουργίας και 
ένδυσης (23,9%) και γεωργικά προϊόντα (8,5%). Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Τυνησία 
αφορούν κυρίως µηχανήµατα και εξοπλισµό µεταφορών (36,4%), είδη κλωστοϋφαντουργίας 
και ένδυσης (12,1%), καύσιµα και προϊόντα εξόρυξης (10,4%), χηµικά προϊόντα (8,1%). Η 
Τυνησία το 2015 βρίσκεται στην 32η θέση όσον αφορά την κατάταξη των εµπορικών εταίρων 
της ΕΕ και αντιπροσωπεύει το 0,6% του συνολικού εµπορίου της ΕΕ. Το 85% των ξένων 
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην Τυνησία είναι ευρωπαϊκών συµφερόντων 
(περίπου 3.000 επιχειρήσεις, 315.000 θέσεις εργασίας). Οι τυνησιακές αρχές επιδιώκουν τη 
διαφοροποίηση των εµπορικών εταίρων της χώρας και την ενδυνάµωση των διπλωµατικών και 
οικονοµικών σχέσεων και µε άλλους εταίρους (π.χ. Ρωσία, Τουρκία, Ινδία, κλπ).  

 

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 

Βλ. Οικονοµικές Εκθέσεις Γραφείου Ο.Ε.Υ.Τύνιδας, www.agora.mfa.gr. 
 
5 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ1 
 

Για την προσέλκυση επενδύσεων, η χώρα προβάλλει τη στρατηγική της θέση, το φθηνό 
εργατικό κόστος και, την καλή θέση της στους διεθνείς πίνακες ανταγωνιστικότητας και 
διαφθοράς. 
 
Ο µεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Τυνησία είναι η British Gas, η οποία έχει επενδύσει 
στον τοµέα του φυσικού αερίου περίπου 650 εκ. Η τουρκική εταιρία TAV έχει επενδύσει 550 
εκ.ευρώ για την κατασκευή του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Enfidha του οποίου η διαχείριση 
της έχει παραχωρηθεί για 40 χρόνια. Μεγάλες επενδύσεις έχουν πραγµατοποιήσει στον τοµέα 
των τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτρονικής οι εταιρίες Lucent, Lacroix Electronique, Sagem, 
Alcatel, Stream, Siemens, Philips, Thomson, στον τοµέα του αυτοκινήτου και των 
ανταλλακτικών οι Draxlmaier, Valeo, Toyota Tsusho, Pirelli, στα είδη διατροφής οι εταιρίες 
3 Suisses, Danone και στην αεροναυπηγική οι Zodiac Aerospace, Eurocast, SEA Latelec. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται αµερικάνικες εταιρίες που έχουν παρουσία στην Τυνησία:   Cisco, 
Coca-Cola, Hewlett-Packard, Microsoft, Pfizer, Sara Lee.  
 
Η Παγκόσµια Τράπεζα επικεντρώνεται στη χρηµατοδότηση έργων σε τοµείς όπως το 
περιβάλλον, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, οι αποκρατικοποιήσεις, το οδικό δίκτυο, 
αρδευτικά έργα και φράγµατα. Η Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων επίσης χρηµατοδοτεί 
έργα στην Τυνησία που αφορούν το φυσικό αέριο, το οδικό δίκτυο, και το ∆ιεθνές 

                                                 
1 Οι πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη φορολόγηση ξένων εταιριών στην Τυνησία βασίζονται στις ισχύουσες κατά τη 
σύνταξη του παρόντος διατάξεις και δεν υποκαθιστά την πλήρη σχετική νοµοθεσία την οποία οφείλουν να προµηθεύονται οι 
ενδιαφερόµενοι (πληροφορίες: Foreign Investment Promotion Agency FIPA http://www.investintunisia.tn).  
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Αεροδρόµιο της Endfidha. H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ιαπωνικό Ταµείο 
Οικονοµικής Ανάπτυξης έχουν χρηµατοδοτήσει έργα υποδοµής και επαγγελµατικής 
κατάρτισης.     
   
Η Τυνησία καταβάλλει προσπάθειες να εδραιωθεί στην αεροναυπηγική. 40 περίπου εταιρίες 
έχουν εγκατασταθεί στην Τυνησία µε δραστηριότητες σε αυτόν τον τοµέα, κυρίως γαλλικές 
και µια αµερικανική σε τοµείς όπως η συντήρηση αεροσκαφών. Η Τυνησία ενθαρρύνει τις 
ΑΞΕ σε τηλεφωνικά κέντρα, την ηλεκτρονική, την αεροναυπηγική, τα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων και την υφαντουργία.  
 
  
 
  
Τον Απρίλιο του 2011, ο φορέας Προώθησης Επενδύσεων στην Τυνησία (Foreign Investment 
Promotion Agency – FIPA) ανακοίνωσε πρόσθετα κίνητρα για προσέλκυση επενδύσεων στο 
εσωτερικό της χώρας. Τα κίνητρα αυτά αφορούν µεταξύ άλλων, ανάλογα µε την περιοχή της 
επένδυσης, φοροαπαλλαγές, απαλλαγές, για ορισµένο χρονικό διάστηµα από τις εργοδοτικές 
εισφορές για την ασφάλιση των εργαζοµένων, χρηµατοδότηση του συνολικού ύψους της 
επένδυσης.  
 
Στην Τυνησία  λειτουργούν σήµερα δύο Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου, η µία στην πόλη  
Bizerte (60 χιλιόµετρα απόσταση από το αεροδρόµιο της Τύνιδας) και η άλλη στην πόλη 
Zarzis (50 χιλιόµετρα απόσταση από το αεροδρόµιο της νήσου Djerba). Στις εταιρείες που 
είναι εγκατεστηµένες στις δύο αυτές περιοχές επιτρέπονται προσωρινές εισαγωγές αγαθών, 
χωρίς δασµούς µε σκοπό την επεξεργασία και επανεξαγωγή τους. Με ορισµένες 
εξαιρέσεις, οι εταιρίες που εγκαθίστανται στις ζώνες αυτές έχουν τα ίδια πλεονεκτήµατα µε 
τις καθόλα εξαγωγικές εταιρίες. Η Τυνησία διαθέτει τεχνολογικά πάρκα (ή «τεχνοπόλεις») 
τα οποία συγκεντρώνουν παραγωγή, χώρους έρευνας και τεχνολογικής καινοτοµίας, 
εκπαίδευση στελεχών και στήριξη των εξαγωγικών προσπαθειών των επιχειρήσεων:  

•   pôle El-Ghazala des technologies de la communication (τεχνολογίες επικοινωνιών)  
• le Technopôle de Borj Cédria, (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ύδατα, περιβάλλον, 

βιοτεχνολογία)  
• le Biotechpole Sidi Thabet (φυσική – χηµεία – πυρηνική τεχνολογία, 

βιοτεχνολογία και φαρµακευτικές βιοµηχανίες)  
• Le technopôle de Sousse (µηχανική, ηλεκτρονική, πληροφορική)  
• le Technopôle de Sfax (πληροφορική, multimédia, νέες τεχνολογίες)  
• le Pôle de Compétitivité Monastir-El Fejja,(κλωστοϋφαντουργία)  
• le Technopôle de Bizerte (γεωργία – τρόφιµα: ελαιουργία, κονσέρβες θαλασσινών, 

γαλακτοκοµικά-τυροκοµία, καλλιέργεια δηµητριακών, γεώµηλα, φρούτα και 
λαχανικά, κονσέρβες, κ.α.) 

• Pôle Industriel et Technologique de Gabès (Pol.i.tech-Gabès)(ύδατα, χηµεία-
περιβάλλον, ανακύκλωση απορριµµάτων, αξιοποίηση πόρων, προϊόντα από τις 
οάσεις, δοµικά υλικά, οικολογικά υλικά, γεωθερµία, αγροτουρισµός, λαϊκή τέχνη. 
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• Pôle de Compétitivité de Gafsa "PCG" (επιµόρφωση, έρευνα, ανάπτυξη, 
καινοτοµία). 
Πηγή: Υπουργείο Βιοµηχανίας, http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=16&mrub=157

Στην Τυνησία  λειτουργούν σήµερα δύο Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου, η µία στην πόλη  
Bizerte (60 χιλιόµετρα απόσταση από το αεροδρόµιο της Τύνιδας) και στην πόλη Zarzis (50 
χιλιόµετρα απόσταση από το αεροδρόµιο της νήσου Djerba). Στις εταιρείες που είναι 
εγκατεστηµένες στις δύο αυτές περιοχές επιτρέπονται προσωρινές εισαγωγές αγαθών, χωρίς 
δασµούς µε σκοπό την επεξεργασία και επανεξαγωγή τους. Με ορισµένες εξαιρέσεις, οι 
εταιρίες που εγκαθίστανται στις ζώνες αυτές έχουν τα ίδια πλεονεκτήµατα µε τις εταιρίες off-
shore. Η Τυνησία προσπαθεί να προσελκύσει και άλλες εταιρείες να εγκατασταθούν στις 
ζώνες αυτές, που λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής τους θέσης, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως µεγάλοι σταθµοί διανοµής για τις χώρες της Μεσογείου και της Β. 
Αφρικής.  

5.1 Νοµοθετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις 

Οι επενδύσεις στην Τυνησία, µε ορισµένες εξαιρέσεις (π.χ. ορυχεία, ενέργεια, εσωτερικό 
εµπόριο, χρηµατοπιστωτικός τοµέας), διέπονται από τον Αναπτυξιακό Νόµο του 1993 Code 
d’Incitation aux Investissements (Ν.1993-120) (βλ. 
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/CFGA/Code.pdf και 
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=12&mrub=92&msrub=206&dev=tru). Τον 
Σεπτέµβριο του 2016 ψηφίστηκε ο νέος αναπτυξιακός νόµος εκκρεµεί η έκδοση των  Π.∆. Θα 
ισχύσουν µεταβατικές διατάξεις. Ο εν ισχύ αναπτυξιακός νόµος αναφέρεται στις επενδύσεις 
στην γεωργία και την αλιεία, στις µεταποιητικές βιοµηχανίες, στον τουρισµό, στα προϊόντα 
λαϊκής τέχνης, στις µεταφορές, στην εκπαίδευση και στην επιµόρφωση, στην επαγγελµατική 
επιµόρφωση, στον πολιτισµό, στην ψυχαγωγία των νέων, στην υγεία, στην προστασία του 
περιβάλλοντος, στις κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες, σε άλλες δραστηριότητες και µη 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (βλ.άρθρο 1 του αναπτυξιακού νόµου). Ο αναπτυξιακός νόµος 
διέπει τις νέες επενδύσεις, την επέκταση υφισταµένων και την αλλαγή δραστηριότητας 
(άρθρο 5).   

 
Για ορισµένες δραστηριότητες, είναι απαραίτητη η προηγούµενη έγκριση από το αρµόδιο 
Υπουργείο (βλ. κατάλογο  http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=12&mrub=95). 
Οι ξένες επενδύσεις, σε ορισµένες υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι καθόλα εξαγωγικές 
υπόκεινται στην έγκριση της Ανώτατης Επιτροπής Επενδύσεων Commission Supérieure 
d’ Investissement, βλ. 
http://www.cmf.org.tn/pdf/textes_ref/reglementations/Version_FR/investiss_etranger/Decret3
629_2014_fr.pdf στην οποία µετέχουν εκπρόσωπος του Π/Θ, του αρµοδίου Υπουργείου, 
εκπρόσωποι των Υπουργών Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας, η Κεντρική Τράπεζα Τυνησίας, (προβλέπεται στο άρθρο 52) όταν η ξένη 
συµµετοχή ξεπερνά το 50% του κεφαλαίου της επένδυσης (οι επενδύσεις αυτές 
εντάσσονται στους ακόλουθους τοµείς: επίγειες-αέριες-θαλάσσιες µεταφορές, επικοινωνίες, 
τουριστικά πρακτορεία, εκπαίδευση και επαγγελµατική επιµόρφωση, πολιτισµός, ψυχαγωγία 
νέων, προστασία ηλικιωµένων, δηµόσια έργα, κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
πληροφορικής, άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις κατασκευές και τα δοµικά υλικά, 
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άλλες υπηρεσίες π.χ. οργάνωση συνεδρίων-σεµιναρίων-εκθέσεων, διαφηµίσεις, αθλητικών 
εκδηλώσεων, βλ. λεπτοµερή περιγραφή στην σελ.48 του αναπτυξιακού νόµου). Ο 
αναπτυξιακός νόµος δοµείται στις ακόλουθες ενότητες: γενικές διατάξεις, κίνητρα γενικής 
εφαρµογής, κίνητρα για εξαγωγές (καθεστώς καθόλα εξαγωγικής και εν µέρει εξαγωγικής 
εταιρίας), ενθάρρυνση της περιφερειακής ανάπτυξης, καταπολέµηση της ρύπανσης και 
προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της τεχνολογίας και της έρευνας, ενθάρρυνση νέων 
επιχειρηµατιών, ενθάρρυνση επενδύσεων υποστήριξης, διάφορες διατάξεις, προεδρικά 
διατάγµατα που αναφέρονται στα άρθρα 1 (τοµείς επενδύσεων οι οποίοι διέπονται από τον 
αναπτυξιακό νόµο), 2 (αρµόδιες υπηρεσίες για την δήλωση της επένδυσης ανά τοµέα), 3 
(περιγραφή των επενδύσεων που υπόκεινται στην έγκριση της Ανώτατης Επιτροπής 
Επενδύσεων όταν η ξένη συµµετοχή ξεπερνά το 50% του κεφαλαίου της επένδυσης), 27 
(γεωργικές επενδύσεις για τις οποίες ισχύουν οι προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου).  
 
Ο αναπτυξιακός νόµος προβλέπει φορολογικά κίνητρα, πριµοδότηση των επενδύσεων, 
κίνητρα για υποστηρικτικές επενδύσεις, κίνητρα για εγκατάσταση στις ζώνες 
περιφερειακής ανάπτυξης (ενδοχώρα της Τυνησίας), ανάληψη από το κράτος εργοδοτικών 
εισφορών, του κόστους επαγγελµατικής κατάρτισης, των εξόδων υποδοµής. 
Προβλέπονται, ακόµα, κίνητρα για τις εταιρίες οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου εξαγωγικές: 
10% φόρος για εισοδήµατα προερχόµενα από εξαγωγές, φοροαπαλλαγές, υπό προϋποθέσεις, 
δυνατότητα πρόσληψης µέχρι 4 ατόµων µη τυνησιακής υπηκοότητας. Επίσης, ποσοστό του 
κύκλου εργασιών τους µπορεί να διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά της Τυνησίας (το ποσοστό 
αυτό, την τελευταία τετραετία, ανήλθε από 30% έως 50%) αφού καταβληθούν οι φόροι και οι 
δασµοί που ισχύουν για το προϊόν, εισαγωγή αγαθών (εξοπλισµός, πρώτες ύλες, ηµιτελή 
προϊόντα για την παραγωγή, κτλ), υπό προϋποθέσεις, χωρίς δασµούς και φόρους (πηγή: 
Foreign Investment Promotion Agency FIPA). Με εξαίρεση τις καθ’όλα εξαγωγικές 
δραστηριότητες, η χρήση των κινήτρων προϋποθέτει την υποβολή σχεδίου χρηµατοδότησης 
µε σαφή αναφορά ελαχίστου ποσοστού ιδίων πόρων της επιχείρησης (άρθρο 6).  
 
Οι επενδύσεις διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 
α) “offshore:” εξ ολοκλήρου εξαγωγικές (σύµφωνα µε τον ορισµό της φορολογικής 
νοµοθεσίας) όπου το ξένο κεφάλαιο (Τυνησίων µη κατοίκων ή αλλοδαπών) υπερβαίνει το 
66% του συνολικού κεφαλαίου.  
 
β) οι εταιρίες που δεν ανταποκρίνονται στα ανωτέρω κριτήρια χαρακτηρίζονται ως “on-
shore.” Η ξένη συµµετοχή στο κεφάλαιο µιας εταιρίας on-shore ενδέχεται να υπόκειται σε 
περιορισµούς, ή να απαιτεί συνεργασία µε Τυνήσιο εταίρο, ή να χρειάζεται ειδική έγκριση, 
ανάλογα µε την επένδυση.  
(πηγές: δικηγορικό γραφείο CABINET MAITRE HEDDA ELLOUZE, 
avocats@cabinetheddaellouze.com, Foreign Investment Promotion Agency - FIPA). 
 
Κίνητρα, µεταξύ άλλων, για τις εταιρίες οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου εξαγωγικές (on-shore
και off-shore): 10% φόρος για εισοδήµατα προερχόµενα από εξαγωγές, φοροαπαλλαγές, υπό 
προϋποθέσεις, δυνατότητα πρόσληψης µέχρι 4 ατόµων µη τυνησιακής υπηκοότητας. Ποσοστό 
του κύκλου εργασιών τους, κατόπιν εγκρίσεως και  υπό προϋποθέσεις, µπορεί να διοχετευθεί 
στην εγχώρια αγορά της Τυνησίας (το ποσοστό αυτό, την τελευταία τετραετία, ανήλθε σε 
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50% από 30%) αφού καταβληθούν οι φόροι και οι δασµοί που ισχύουν για το προϊόν, 
εισαγωγή αγαθών (εξοπλισµός, πρώτες ύλες, ηµιτελή προϊόντα για την παραγωγή, κτλ), υπό 
προϋποθέσεις, χωρίς δασµούς και φόρους (πηγή: Foreign Investment Promotion Agency
FIPA). 
 
Η υποβολή της δήλωσης της επένδυσης γίνεται στο φορέα Guichet Unique de l’API
Πρόκειται για «one-stop shop» του φορέα Προώθησης της Βιοµηχανίας και της Καινοτοµίας -
Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο 
Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας. Σκοπός είναι η µείωση του χρόνου  διεκπεραίωσης των 
διοικητικών και νοµικών διατυπώσεων για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης. Η ιδρυτική πράξη 
των εταιριών υποβάλλεται µαζί µε το καταστατικό υποχρεωτικά στο εµπορικό µητρώο 
(http://www.registre-
commerce.tn/search/RCCSearch.do?action=getPage&rg_type=PM&search_mode=NORMAL) 
και καταχωρείται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της Τυνησίας. Ακολουθεί ανεπίσηµη 
µετάφραση άρθρων του αναπτυξιακού νόµου που βρίσκεται σε ισχύ. 
  

Κίνητρα γενικής εφαρµογής (άρθρα 7 – 9) και διάφορες διατάξεις (άρθρα 52-67): 
Φοροαπαλλαγές για αύξηση κεφαλαίου (άρθρο 7). Μη επιβολή δασµών και φόρων και 
καταβολή 6% ΦΠΑ για εισαγόµενο εξοπλισµό όταν δεν κατασκευάζεται παρεµφερής στην 
Τυνησία, µη επιβολή ΦΠΑ για τον εξοπλισµό που παράγεται στην Τυνησία (άρθρο 9). Το 
κράτος καταβάλλει µέρος των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόµενους τυνησιακής 
υπηκοότητας κατόχους διπλώµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 43). Μη καταβολή ή 
µείωση των δασµών ή µη καταβολή ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης για πρώτες ύλες, 
προϊόντα για την κατασκευή εξοπλισµού/ εισαγωγή εξοπλισµού όταν δεν κατασκευάζεται 
παρεµφερής στην Τυνησία για τις βιοµηχανικές επενδύσεις (άρθρο 54). Τα κίνητρα που 
αναφέρονται στην µείωση / µη καταβολή δασµών και άλλων φόρων και τα οποία αφορούν 
εξοπλισµό που εισάγεται ή κατασκευάζεται στην Τυνησία µπορούν να αντικατασταθούν µε 
πριµοδότηση της επένδυσης για ορισµένους τοµείς και δραστηριότητες (άρθρο 57). Σε 
περίπτωση σώρευσης των πριµοδοτήσεων αυτά δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 25% του 
κόστους της επένδυσης. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 30% για τις νέες επιχειρήσεις οι 
οποίες εγκαθίστανται σε ζώνες προτεραιότητας περιφερειακής ανάπτυξης (άρθρο 62). Αν οι 
ενδιαφερόµενοι επενδυτές δεν σεβαστούν τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου ή δεν γίνει 
έναρξη της επένδυσης εντός ενός χρόνου από την ηµεροµηνία δήλωσης της επένδυσης, δεν 
µπορούν να κάνουν χρήση των κινήτρων. Σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης της επένδυσης, 
οι επενδυτές θα πρέπει να επιστρέψουν τις πριµοδοτήσεις και να καταβάλουν πρόστιµα 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 63 (άρθρο 65). 
 

Κίνητρα για Α.Ξ.Ε. µε εξαγωγικό προσανατολισµό 
 
Καθεστώς καθόλα εξαγωγικής εταιρίας,  άρθρα 10- 22  
Ορισµός: Η παραγωγή / οι υπηρεσίες στο σύνολό τους εξάγονται, ή εταιρίες οι οποίες 
συνεργάζονται αποκλειστικά µε τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που 
είναι εγκατεστηµένες στα οικονοµικά πάρκα της χώρας. Yπόκεινται στο ίδιο καθεστώς µε 
αυτές που βρίσκονται εγκατεστηµένες στα «οικονοµικά πάρκα» (άρθρα 10-11). 
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• Καταβολή εταιρικού φόρου 10% επί των κερδών τα οποία προέρχονται από εξαγωγές 
(από 1/1/2013) και µε την επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος αναπτυξιακού νόµου. 
Σε ισχύ µεταβατική περίοδος για τις επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν πριν την 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, (προβλεπόταν 10 χρόνια φοροαπαλλαγή), άρθρο 12. 

• ∆ιοχέτευση 30% έως 50% του κύκλου εργασιών της εταιρίας στην εγχώρια αγορά 
(υπολογισµός µε βάση τον κύκλο εργασιών του προηγούµενου έτους). Το ποσοστό 
αυτό ανέρχεται στο 30% για τις νεοσυσταθείσες εταιρίες αφού καταβληθούν οι 
προβλεπόµενοι φόροι (δασµοί, Φ.Π.Α., φόροι κατανάλωσης, κ.τ.λ.). Οι επενδύσεις σε 
γεωργία και αλιεία για να χαρακτηριστούν ως «καθόλα εξαγωγικές» θα πρέπει 
τουλάχιστον το 70% της παραγωγής τους να εξάγεται (το υπόλοιπο 30% µπορεί να 
διοχετευτεί στην εσωτερική αγορά), άρθρα 16-17.  

• ∆υνατότητα πρόσληψης έως 4 στελεχών ξένης υπηκοότητας, µε δυνατότητα επιλογής 
του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης (και κατά συνέπεια δυνατότητα επιλογής 
καταβολής εργοδοτικών εισφορών και κοινωνικής ασφάλισης στην Τυνησία ή στο 
εξωτερικό, άρθρο 18). 

Καθεστώς εν µέρει εξαγωγικής εταιρίας (άρθρα 21 – 23).  
Ορισµός: εταιρίες που εξάγουν προϊόντα / υπηρεσίες στο εξωτερικό, πωλούν προϊόντα / 
παρέχουν υπηρεσίες στις καθόλα εξαγωγικές εταιρίες και στις ζώνες ελευθέρου εµπορίου 
(άρθρο 21). 
• Μη επιβολή ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης σε αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες 

απαραίτητα για την πραγµατοποίηση των εξαγωγών. 
• 10% φόρος για τα εισοδήµατα που προέρχονται από εξαγωγές από 1/1/2013.  
• Επιστροφή δασµών και φόρων που επιβλήθηκαν κατά την εισαγωγή πρώτων υλών 

και ηµιτελών προϊόντων / που προµηθεύτηκε η εταιρία στην εγχώρια αγορά για την 
παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγές.  

• Επιστροφή δασµών και φόρων που επιβλήθηκαν σε εισαγόµενο εξοπλισµό για την 
παραγωγή των προϊόντων προς εξαγωγή (άρθρο 22).  

•  
Ο εκπρόσωπος της Τυνησίας στον ΠΟΕ κ.M.Hassen (13-16.7.2016) δήλωσε ότι πρόθεση της 
Κυβέρνησης είναι η µείωση του φόρου στις µη εξαγωγικές εταιρίες στο 20% έως το 2018 από 
25% που ισχύει σήµερα.    

 
Περιφερειακή ανάπτυξη (άρθρα 23 – 26): ∆ιάκριση της Τυνησίας σε τέσσερις γεωγραφικής 
ζώνες. Στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά, παραλιακές, κυρίως, περιοχές (π.χ. Τύνιδα, Sousse, 
Monastir, Sfax) τα επιπλέον κίνητρα που ακολουθούν δεν ισχύουν. Οι επιλέξιµες 
δραστηριότητες (τοµείς της βιοµηχανίας, λαϊκής τέχνης, υπηρεσιών) ορίζονται µε διάταγµα. 

 Ζώνες µε 
προτεραιότητα Ζώνες β’ οµάδας Ζώνες 

α΄οµάδας 

Φοραπαλλαγές 
100 % την πρώτη 

δεκαετία και έως 50 % 
την δεύτερη 

100 % την πρώτη δεκαετία 
100 % την 
πρώτη 

πενταετία 
Εισφορά στο Ταµείο Στέγασης 
Εργαζοµένων (Fonds de 
Promotion du Logement pour les 
Salariés FOPROLOS) 

Απαλλαγή Απαλλαγή n/a 
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Φόρος για την Επαγγελµατική 
Κατάρτιση (Taxe sur la Formation 
Professionnelle TFP) 

Απαλλαγή Απαλλαγή n/a 

Καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών από το κράτος 100 % για δέκα έτη 

100 % την πρώτη 
πενταετία, µείωση την 
δεύτερη πενταετία ως 

ακολούθως: (80 % - 65 % 
- 50 % - 35 % - 20 %) 

100 % για την 
πρώτη 

πενταετία 

Επιχορηγήσεις – κεφάλαιο 
κίνησης έως 10 % του έργου 

25 % έως 1,5 εκατ. 
TND 15 % έως 1 εκατ. TND 8 % έως 500 

000 TND 
Κρατική συµµετοχή στα έξοδα 
υποδοµής για την 
πραγµατοποίηση της επένδυσης 

85 % 75 % 25 % 

Πηγή: FIPA 

Γεωργική ανάπτυξη άρθρα 27-36: Επιλέξιµες δραστηριότητες: χρήση φυσικών πόρων για 
την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και της αλιείας, εκσυγχρονισµός του γεωργικού τοµέα 
και του τοµέα της αλιείας και βελτίωση της παραγωγικότητάς του, πρώτη µεταποίηση και 
τυποποίηση (οι δραστηριότητες καθορίζονται µε διάταγµα). Υπό προϋποθέσεις, πριµοδότηση 
της επένδυσης, κρατική συµµετοχή στα έξοδα µελέτης που σχετίζεται µε την επένδυση 
(άρθρα 27 και 32). 10 χρόνια φοροαπαλλαγή κερδών και εισοδηµάτων τα οποία 
επανεπενδύονται σε γεωργικές επενδύσεις. Επιλέξιµες δραστηριότητες πρώτης µεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας (πριµοδότηση από το κράτος έως 7%): 
Μεταποίηση γάλακτος στις περιοχές παραγωγής (εξαίρεση η παραγωγή γιαουρτιού), 
παραγωγή τυριού από φρέσκο ντόπιο γάλα, κονσέρβες φρούτων-λαχανικών-προϊόντων 
αλιείας, κονσέρβες επιτραπέζιων ελιών, παραγωγή προϊόντων ντοµάτας, επεξεργασία 
γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας, ψύξη κατάψυξη και αποξήρανση γεωργικών 
προϊόντων και προϊόντων αλιείας, ελαιουργία, συσκευασία ελαιολάδου, επεξεργασία αυγών, 
παραγωγή µεταποιηµένων βιολογικών τροφίµων, παραγωγή φρέσκων χυµών, βιοµηχανικά 
σφαγεία, µονάδες µεταποίησης κρεάτων, µεταποίηση δασικών προϊόντων. Επιπλέον 
πριµοδότηση 8% του κόστους της επένδυσης για συγκεκριµένες περιοχές µε κλιµατικές 
ιδιαιτερότητες. Επιπλέον πριµοδότηση 25% για έργα αλιείας στο βόρειο µέρος της Τυνησίας. 
Η ξένη συµµετοχή σε επενδύσεις πρώτης µεταποίησης και αλιείας µπορεί να ανέλθει έως 
66%. Πηγή: FIPA, http://www.investintunisia.tn/Fr/incitations-au-secteur_128_85. 

Οι ξένοι µπορούν να επενδύσουν στον γεωργικό τοµέα και να νοικιάσουν γεωργικές γαίες 
δεν µπορούν όµως να προβούν στην ιδιοποίηση/αγορά αυτών (άρθρο 3 του αναπτυξιακού 
νόµου). Η ενοικίαση δηµοσίων γαιών µπορεί να φτάνει τα 25 έτη. 
 

Καταπολέµηση της ρύπανσης & προστασία του περιβάλλοντος (άρθρα 37-38): 
Επενδύσεις για καταπολέµηση της ρύπανσης που προκαλούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ή 
επενδύσεις επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στην συλλογή και επεξεργασία απορριµµάτων: 
µη καταβολή δασµών και φόρων, ΦΠΑ, φόρου κατανάλωσης οι οποίοι επιβάλλονται σε 
εισαγόµενα µηχανήµατα όταν δεν κατασκευάζονται παρεµφερή στην Τυνησία, απαραίτητα 
για τις επενδύσεις, µη επιβολή ΦΠΑ στα µηχανήµατα που κατασκευάζονται στην Τυνησία, 
πριµοδότηση της επένδυσης, φοροαπαλλαγή 50% επί των κερδών, άλλες φοροελαφρύνσεις. 
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Προώθηση της τεχνολογίας και της έρευνας (άρθρα 39-43): Βιοµηχανικές επενδύσεις, 
γεωργικές επενδύσεις, επενδύσεις αλιείας και ορισµένες επενδύσεις στις υπηρεσίες: ανάληψη 
από το κράτος του κόστους της επαγγελµατικής κατάρτισης του προσωπικού. Επενδύσεις που 
αποσκοπούν στην οικονοµία ενέργειας πριµοδοτούνται. ∆ασµοί 12%, µη επιβολή ΦΠΑ για 
υλικά όταν δεν παράγονται παρεµφερή στην Τυνησία, µη επιβολή ΦΠΑ για εξοπλισµό και 
υλικά τα οποία κατασκευάζονται στην Τυνησία για εταιρίες που αποσκοπούν σε οικονοµίες 
ενέργειες, παραγωγή και εµπορευµατοποίηση ΑΠΕ και γεωθερµία. Ειδικότερα για τις 
επενδύσεις στους τοµείς έρευνας και ανάπτυξης, οι δασµοί στις εισαγωγές είναι µηδενικοί και 
προβλέπεται πριµοδότηση. Έως 5 έτη καταβολή από το κράτος 50% των εργοδοτικών 
εισφορών για οµάδες εργασίας, για Τυνήσιους κατόχους διπλώµατος Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλαµβάνονται από επενδύσεις στην βιοµηχανία, στην γεωργία και 
στην αλιεία, στις υπηρεσίες. 
 

Ενθάρρυνση υποστηρικτικών επενδύσεων (άρθρα 49 – 51): Επενδύσεις σχετικές µε την 
παιδεία, την εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση, την επιστηµονική έρευνα, την 
ψυχαγωγία των νέων, επενδύσεις νοσοκοµειακών και υγειονοµικών ιδρυµάτων, επενδύσεις 
σχετικές µε τον πολιτισµό: µη καταβολή δασµών και φόρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, µη 
καταβολή ΦΠΑ για εξοπλισµό που εισάγεται όταν δεν κατασκευάζεται παρεµφερής στην 
Τυνησία, µη επιβολή ΦΠΑ σε εξοπλισµό που κατασκευάζεται στην Τυνησία. Επανεπενδύσεις 
και εντός της εταιρίας: φοροαπαλλαγή 50% (άρθρο 49). Κίνητρα για επενδύσεις στις διεθνείς 
οδικές µεταφορές εµπορευµάτων, στις ναυτιλιακές και αέριες µεταφορές: µη καταβολή 
δασµών και φόρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, µη καταβολή ΦΠΑ για εξοπλισµό που 
εισάγεται όταν δεν κατασκευάζεται παρεµφερής στην Τυνησία, µη επιβολή ΦΠΑ σε 
εξοπλισµό που κατασκευάζεται στην Τυνησία. Επενδύσεις για οδικές µεταφορές προσώπων: 
µη καταβολή δασµών και φόρων ισοδυνάµου αποτελέσµατος, για εξοπλισµό που εισάγεται 
όταν δεν κατασκευάζεται παρεµφερής στην Τυνησία σε εξοπλισµό που κατασκευάζεται στην 
Τυνησία, ΦΠΑ 12%. Έργα κατασκευαστικών εταιριών / κτηµατοµεσιτικών γραφείων που 
έχουν σχέση µε την κοινωνική στέγαση, διευθέτηση ζωνών για γεωργικές δραστηριότητες, 
τουρισµό και την ανέγερση οικοδοµηµάτων για βιοµηχανικές δραστηριότητες: 
φοροαπαλλαγή 50% των εσόδων ή των κερδών που προέρχονται από αυτά τα έργα (άρθρο 
51). Ανέγερση βιοµηχανικών ζωνών: Φοροαπαλλαγή για 5 έτη από την έναρξη 
δραστηριότητας, ανάληψη από το κράτος του κόστους υποδοµών εκτός των ορίων των ζωνών 
κατόπιν δέσµευσης του επενδυτή οικοδόµησης, προµήθειας βασικού εξοπλισµού και παροχής 
υπηρεσιών σε όσους εγκατασταθούν στην ζώνη, συντήρηση της ζώνης, εµπορευµατοποίηση 
της ζώνης, και εφόσον αποτελεί τον κεντρικό συνοµιλητή των εταιριών που εγκαθίστανται 
στην ζώνη. Τα κίνητρα αυτά παρέχονται µε Π.∆. κατόπιν γνωµοδότησης της Ανωτάτης 
Επιτροπής Επενδύσεων (άρθρο 51 bis4) Commission Supérieure des Investissements, 
http://www.cmf.org.tn/pdf/textes_ref/reglementations/Version_FR/investiss_etranger/Decret3
629_2014_fr.pdf στην οποία µετέχουν εκπρόσωπος του Π/Θ, του αρµοδίου Υπουργείου, 
εκπρόσωποι των Υπουργών Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας, η Κεντρική Τράπεζα Τυνησίας. Κίνητρα για κτηµατοµεσιτικές εταιρίες / 
κατασκευαστικές εταιρίες για την ανέγερση βιοµηχανικών εγκαταστάσεις στις ζώνες 
ενθάρρυνσης της περιφερειακής ανάπτυξης (άρθρο 23): πριµοδότηση ενός µέρους της 
ανέγερσης αυτών των οικοδοµηµάτων ανάλογα µε την ζώνη (άρθρο 51ter1).   
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∆ιάφορες διατάξεις (άρθρα 52-67): Επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα: δασµοί 6%, µη 
καταβολή ΦΠΑ, φόρου κατανάλωσης για εισαγόµενο εξοπλισµό όταν δεν κατασκευάζεται 
παρεµφερής στην Τυνησία, µη καταβολή ΦΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού ο οποίος 
παράγεται στην Τυνησία (άρθρο 56).  
 

Ο αναπτυξιακός νόµος που βρίσκεται σε ισχύ και οι τροποποιήσεις του δεν αναφέρονται ρητά 
σε «Στρατηγικές Επενδύσεις. Επιπλέον κίνητρα παρέχονται µε προεδρικό διάταγµα κατόπιν 
γνωµοδότησης της Ανωτάτης Επιτροπής Επενδύσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

Νοµικά κείµενα, ενηµερωτικά φυλλάδια, στατιστικά στοιχεία: Χρήσιµη πληροφόρηση 
για τις επενδύσεις: Υπουργείο Βιοµηχανίας www.tunisieindustrie.nat.tn, Φορέας 
Προσέλκυσης Επενδύσεων FIPA www.investintunisia.tn όπου έχει αναρτηθεί και ο οδηγός 
του επενδυτή (πλέον πρόσφατη ενηµέρωση 2013). Ενηµερωτικά φυλλάδια για την 
προσέλκυση επενδύσεων στους τοµείς των τροφίµων, αεροναυτικής, ηλεκτρονικής: 
http://www.investintunisia.tn/Fr/publications_21_196_D6#.V5IkmKJmXZt. Οδηγός για τα 
κόστη παραγωγής 
http://www.investintunisia.tn/Fr/publications_21_196_D10#.V5IjKKJmXZs, Έκθεση για τις 
ΑΞΕ στην Τυνησία το 2015 
http://www.investintunisia.tn/Fr/publications_21_196_D11#.V5IjVqJmXZs. \ 
 
Ο νέος αναπτυξιακός νόµος ψηφίστηκε 17/19/2016 από την τυνησιακή Βουλή, βλ.ανεπίσηµη 
µετάφραση στη γαλλική γλώσσα  http://www.investintunisia.tn/Fr/accueil_46_33 και θα τεθεί 
σε ισχύ 1/1/2017. Εκκρεµεί η έκδοση των προβλεποµένων Π.∆., µεταξύ των οποίων του Π.∆. 
το οποίο θα ορίζει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες θα απαιτούν έγκριση και τις 
διοικητικές διαδικασίες µε προθεσµίες και προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση µιας 
επένδυσης. Μη απάντηση της διοίκησης µετά την εκπνοή των προθεσµιών θα εκλαµβάνεται 
ως έγκριση. Άλλες διατάξεις: πρόσληψη έως 30% του συνόλου του προσωπικού αλλοδαπών 
έως το τρίτο έτος µετά την ίδρυση της επιχείρησης, 10% το 4ο έτος. Η Ανωτάτη Επιτροπή 
Επενδύσεων αντικαθιστάται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επενδύσεων και θεσπίζεται φορέας 
µε διοικητική αυτονοµία Instance Tunisienne de l’Investissement (“one-stop shop”). Ιδρύεται 
Τυνησιακό Ταµείο Επενδύσεων για χρηµατοδότηση, µεταξύ άλλων, των νέων τεχνολογιών, 
της αύξησης της παραγωγικότητας, των άυλων επενδύσεων, της έρευνας και ανάπτυξης, της 
κατάρτισης εργαζοµένων, της πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους. Χρηµατοδοτεί ακόµα 
ασφαλιστικές εισφορές, επενδύσεις για την καταπολέµηση της ρύπανσης και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στον νέο νόµο προβλέπονται διαδικασίες επίλυσης διαφορών τυνησιακού 
κράτους – ξένου επενδυτή.   
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Εργατικό δυναµικό – εργατικό κόστος 

Ελάχιστος Εγγυηµένος Μισθός 
Ώρες εργασίας  Μισθός  Ωροµίσθιο  
40 ώρες  289,639 δηνάρια 1, 671 millimes  
48 ώρες  338 δηνάρια 1, 625 millimes  
Ελάχιστος Εγγυηµένος Μισθός στη Γεωργία (ηµεροµίσθιο): 13 TND 
Πηγή: Π.∆. 2015-1763/ JORT No 91 / 13.11. 2015, Foreign Investment Promotion Agency,  

http://www.investintunisia.tn/Fr/publications_21_196_D10#.Vl2XTb9mXZs 
 

H κυριότερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας είναι η UGTT (Union General des 
Travailleurs Tunisien) στην οποία ανήκει το 1/3 του εργατικού δυναµικού. Οι µισθοί και οι 
συνθήκες εργασίας προκύπτουν µετά από διαπραγµάτευση µεταξύ της UGTT και της Εθνικής 
Ένωσης Εργοδοτών UTICA.  
 
Στην Τυνησία, το 67% του πληθυσµού ζει σε αστικές περιοχές, το 7% του πληθυσµού ζει µε 
λιγότερο από 1 δολάριο US  την ηµέρα, και το 8% των κατοίκων των πόλεων ζουν σε 
παραγκουπόλεις. Αν και οι προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα αυξήθηκαν µετά το 2011, η 
ανεργία το 2015 ανήλθε σε 15% εξ αιτίας της µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας και της 
επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης. Η ανεργία είναι µεγαλύτερη στις γυναίκες (21,1%) σε 
σχέση µε τους άνδρες (12,5%) και πλήττει ιδιαίτερα τους πτυχιούχους (31,4 %). Οι νέοι και 
οι γυναίκες εξακολουθούν να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία: οι νέοι (15-29 ετών) 
αποτελούν το 72% των ανέργων. Η ανεργία συχνά φτάνει το 40% στις υποβαθµισµένες 
περιοχές της ενδοχώρας από όπου ξεκίνησε η επανάσταση. Η κυβέρνηση επιδοτεί την 
µισθοδοσία, την επαγγελµατική κατάρτιση και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των 
νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας.  

Ξένες επενδύσεις στην Τυνησία το 2015 

Το 85% των ξένων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην Τυνησία είναι ευρωπαϊκών 
συµφερόντων (περίπου 3.000 επιχειρήσεις, 315.000 θέσεις εργασίας). H Τυνησία για να 
προσελκύσει επενδύσεις προβάλλει τη στρατηγική της θέση, το φθηνότερο σε σχέση µε την 
Ευρώπη εργατικό κόστος, φορολογικά κίνητρα, και τις εµπορικές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και 
όµορες χώρες. Οι Τυνήσιοι αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας 
και στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας που θα 
δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας για αποφοίτους ανωτάτης εκπαίδευσης και θα συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη της ενδοχώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τοµείς προτεραιότητας: 
η υφαντουργία, τα δοµικά υλικά, το ηλεκτρολογικό υλικό (industrie électrique et 
électronique) και τα εξαρτήµατα µηχανών (mécanique), τα εξαρτήµατα 
αεροναυπηγικής, τα τηλεφωνικά κέντρα, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας. Ευκαιρίες παρουσιάζονται ακόµα στους τοµείς των κατασκευών, της 
ναυτιλίας, των υδρογονανθράκων, της αεροπλοΐας, των µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. 
Για ορισµένα είδη εταιριών (οι ρυθµίσεις αφορούν κυρίως αυτές που απευθύνονται στην 
εσωτερική αγορά) απαιτείται η συµµετοχή Τυνήσιου σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50%. Η 
Τυνησία καταβάλλει προσπάθειες να εδραιωθεί στην αεροναυπηγική. 40 περίπου εταιρίες 
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έχουν εγκατασταθεί στην Τυνησία µε δραστηριότητες σε αυτόν τον τοµέα, κυρίως γαλλικές. 
Η κυβέρνηση της Τυνησίας ψήφισε τον νέο αναπτυξιακό νόµο τον Σεπτέµβριου του 2016. 
 
Ο µεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Τυνησία είναι η British Gas, η οποία έχει επενδύσει 
στον τοµέα του φυσικού αερίου περίπου 650 εκ.$. Η τουρκική εταιρία TAV έχει επενδύσει 
550 εκ.ευρώ για την κατασκευή του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Enfidha του οποίου η 
διαχείριση της έχει παραχωρηθεί για 40 χρόνια.  
 
Προβλήµατα ξένων επενδυτών: έλλειψη υποδοµών, απεργίες, γραφειοκρατία, διαφθορά, 
καθυστερήσεις στο λιµάνι Rades της Τύνιδας, εσωτερικοί φόροι στις πρώτες ύλες, συνεχείς 
αυξήσεις στους µισθούς εξ αιτίας συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, αδυναµία διοίκησης να 
λύσει τα προβλήµατα, δυσκολία εύρεσης κατηρτισµένου προσωπικού, χαµηλή 
παραγωγικότητα, υποχρέωση συνεργασίας µε Τυνήσιο για ορισµένες κατηγορίες 
επενδύσεων. 
 
Σύµφωνα µε την Έκθεση για το 2015 του Φορέα Προσέλκυσης Επενδύσεων στην Τυνησία 
Foreign Investment Promotion Agency (FIPA), το 2015 η Τυνησία προσέλκυσε ξένες 
επενδύσεις ύψους 2,366 δισεκατ. τυνησιακών δηναρίων (TND) σηµειώνοντας αύξηση 
20,3% σε σχέση µε το 2014, αύξηση 18,7% σε σύγκριση µε το 2013, +14,4% σε σύγκριση 
µε το 2011 (χρονιά της αραβικής άνοιξης) και µείωση -18,6% σε σχέση µε το 2010 (τα 
στοιχεία περιλαµβάνουν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και ΑΞΕ).  

 
To 2015 πραγµατοποιήθηκαν 502 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), 40 εκ των οποίων 
αφορούσαν την ενέργεια, ύψους 1,965 δισεκατ. TND (970,25 εκατ. TND αφορούσαν 
επενδύσεις στην ενέργεια) και δηµιουργήθηκαν 10.617 θέσεις εργασίας (δεν δηµιουργήθηκαν 
θέσεις εργασίας στην ενέργεια). 
 
Όσον αφορά την εισροή κεφαλαίων, το 2015 πρώτος επενδυτής κατατάσσεται το Ηνωµένο 
Βασίλειο (19 νέες επενδύσεις, 382 εκατ. TND, δηµιουργία 76 θέσεων εργασίας), ακολουθεί η 
Αυστρία (6 επενδύσεις, 374,78 εκατ. TND, 117 νέες θέσεις εργασίας) και η Γαλλία (172 νέες 
επενδύσεις, 304 εκατ. TND, 3.889 θέσεις εργασίας). Ο µεγαλύτερος αριθµός νέων 
επενδύσεων και θέσεων εργασίας αφορούσε εταιρίες γαλλικών συµφερόντων (172 
επενδύσεις), ακολουθούν οι επενδύσεις ιταλικών (112 επενδύσεις, ΑΞΕ ύψους 88,35 εκατ. 
TND, 2.410 θέσεις εργασίας) και γερµανικών συµφερόντων (32 επενδύσεις, ΑΞΕ  71,74 
εκατ. TND, 1510 θέσεις εργασίας).   
 
Εισροή ΑΞΕ ανά χώρα το 2015 (δεν περιλαµβάνονται οι επενδύσεις στην ενέργεια): Οι 
περισσότερες επενδύσεις (νέες και επεκτάσεις υφισταµένων) προήλθαν από την Γαλλία 
(170 εκ των οποίων 75 νέες επενδύσεις και 95 επεκτάσεις υφισταµένων έναντι 105 το 
2014, δηµιουργία 3889 νέων θέσεων εργασίας) ακολουθούν η Ιταλία (109 εκ των οποίων 
72 νέες και 37 επεκτάσεις υφισταµένων έναντι 55 το 2014, δηµιουργία 2410 θέσεων 
εργασίας) και η Γερµανία (32 εκ των οποίων 13 νέες και 19 επεκτάσεις υφισταµένων έναντι 
24 το 2014, δηµιουργία 1510 θέσεων εργασίας). Οι µεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων 
προήλθαν από την Γαλλία (278,69 εκατ. TND), ακολουθεί το Κατάρ (89,656 εκατ. TND), η 
Ιταλία (76,061 εκατ. TND) και η Γερµανία (71,4 εκατ.TND). Το 2015 η Τουρκία δεν 
κατατάσσεται στους 30 πρώτους επενδυτές της χώρας.  
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Κατανοµή του αποθέµατος των ΑΞΕ: µεταποίηση (52,264% του συνόλου των ΑΞΕ), 
υπηρεσίες (38,338% του συνόλου), τουρισµός (8,466%) γεωργία (0,932%). Στην Τυνησία 
δραστηριοποιούνται 3.353 εταιρίες µε συµµετοχή ξένου κεφαλαίου από τις οποίες 
εξαρτώνται 354.396 θέσεις εργασίας. Πρόκειται κυρίως για εταιρίες γαλλικών συµφερόντων 
(1381), και ακολουθούν εταιρίες ιταλικών (853) και γερµανικών συµφερόντων (258) από τις 
οποίες εξαρτώνται 132.338, 62.801 και 60.696 θέσεις εργασίας αντίστοιχα. 
 
Ο φορέας FIPA δεν δηµοσιοποίησε στατιστικά στοιχεία που αφορούν την αποχώρηση 
εταιριών από την Τυνησία, π.χ. της εταιρίας καλωδίων Lear, www.lear.com βλ. 
http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/07/15/ben-arous-la-cablerie-lear-corporation-
quitte-la-tunisie. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της εδώ Γαλλικής Πρεσβείας περίπου 50 γαλλικές 
εταιρίες αποχωρούν από την Τυνησία ετησίως, βλ.  http://africanmanager.com/12_francois-
gouyette-50-entreprises-francaises-quittent-chaque-annee-la-tunisie/ 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του φορέα FIPA, 7 εταιρίες ελληνικών συµφερόντων 
δραστηριοποιούνται στην Τυνησία (το ελληνικό κεφάλαιο αποτιµάται σε 4,260 εκατ. 
δηνάρια) στις οποίες απασχολούνται 410 άτοµα, και αποτελεί το 0,021% του αποθέµατος των 
ΑΞΕ στην Τυνησία. Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι ελληνικών και 
οµογενειακών συµφερόντων επιχειρήσεις είναι τα δοµικά υλικά, η υφαντουργία, τα τρόφιµα 
και η αλιεία. Εταιρία ελληνικών συµφερόντων µε αντικείµενο τον σχεδιασµό ετικέτας για 
κυλινδρικές συσκευασίες αποχώρησε από την Τυνησία.  
 
Εισροή ΑΞΕ στην Τυνησία το 2015 
 Επενδύσεις ανά έτος σε εκατ. TND Μετ. 2015 σε σχέση µε: 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2014 2013 2012 
Επ. χαρτοφ. 252,7 102,4 83,4 179,6 160,5 401,0 149,9% 123,3% 380,8% 
ΑΞΕ 2164,4 1615,9 2504,0 1813,8 1806,4 1964,9 8,8% 8,3% -21,5% 
- Ενέργεια * 1317,1 1063,4 886,0 1077,3 891,7 970,25 8,80% -9,94% 9,51% 
-Βιοµηχανία * 573,6 330,6 531,59 507,08 454,27 563,64 24,08% 11,15% 6,03% 
-Υπηρεσίες * 270,9 219,6 131,80 118,63 145,65 206,48 41,77% 74,06% 56,66% 
-Γεωργία * 2,8 2,3 4,60 11,33 7,90 9,30 17,67% -17,94% 102,09% 
Σύνολο 2417,1 1718,3 2587,8 1993,3 1966,9 2365,9 20,3% 18,7% -8,6% 
   *ΑΞΕ εκτός από συγχωνεύσεις & εξαγορές, πηγή: FIPA, Εκθέσεις για τις Επενδύσεις στην Τυνησία 2014-  
2015. 
Εισροές ΑΞΕ 2014 - 2015 
Έτος 2014 2014 2014 2015 2015 2015 Εξέλιξη Εξέλιξη Εξέλιξη 
Τοµείς Αρ. 

επενδύ
σεων 

Ύψος 
ΑΞΕ 

Θέσεις 
εργασίας 

Αρ. 
επενδύσ
εων 

Ύψος 
ΑΞΕ 

Θέσεις 
εργασίας 

Αρ. 
επενδύσ
εων 

Ύψος 
ΑΞΕ 

Θέσεις 
εργασίας 

Γεωργία 2 7,9 700 13 9,3 258 550% 17,7% -63,1% 
Βιοµηχανία 295 454,3 9.608 359 563,6 9.372 21,7% 24,1% -2,5% 
Υπηρεσίες 31 452,4 61 90 421,7 987 190,3% -6,8% 1518% 
Σύνολο 
ΑΞΕ*  

328 914,6 10.369 462 994,7 10.617 40,9% 8,8% 2,4% 

* Εξαιρούνται οι επενδύσεις σε ενέργεια, πηγή: FIPA, αξία σε εκατ. TND 
 
Εισροές ΑΞΕ το 2015 σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη: +8,8% σε σχέση µε το 2014, +8,3% 
σε σχέση µε το 2013, +21,5% σε σχέση µε το 2011 και -9,2% σε σχέση µε το 2010. Οι νέες 
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επενδύσεις ανήλθαν σε 159,5 εκατ. TND (230 νέες επενδύσεις) και οι επεκτάσεις 
υφισταµένων σε 1,80 δισεκατ. TND (232 επενδύσεις). Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως τον 
τοµέα της βιοµηχανίας / µεταποίησης (359 επενδύσεις) και ειδικότερα την βιοµηχανία 
υφαντουργίας και ένδυσης (80 επενδύσεις). Από τις 10.617 νέες θέσεις εργασίας, οι 9.372 
αφορούσαν την µεταποιητική βιοµηχανία (88,3% του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας). 
Οι περισσότερες ΑΞΕ εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Τύνιδας (54% του 
συνόλου) και στην βορειο-ανατολική Τυνησία (21% του συνόλου). Στην ενδοχώρα της 
Τυνησίας, στις ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης όπου ο αναπτυξιακός νόµος προβλέπει ειδικά 
φορολογικά και άλλα κίνητρα, εγκαταστάθηκαν 71 επιχειρήσεις (επενδύσεις ύψους 215,26 
εκατ. TND) µε συµµετοχή ξένου κεφαλαίου, κυρίως γαλλικών (19) και ιταλικών (16) 
συµφερόντων. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
ηλεκτρονικής (12), στην υφαντουργία και ένδυση (5) και στην βιοµηχανία τροφίµων (4). 
 
 Νέες επενδύσεις+επεκτάσεις 

υφισταµένων το 2014 
Νέες  επενδύσεις+επεκτάσεις 
υφισταµένων το 2015 

 
Μεταβολή 15/14 

 

 Αριθµός Αξία 
ΑΞΕ  

Θέσεις 
εργασία
ς  

 Αξία 
ΑΞΕ 

Θέσεις 
εργασίας 

Επιχ. ΑΞΕ Θέσεις 
εργασίας 

% ΑΞΕ 
(2015) 

Γαλλία 118 222,2 1816 170 278,69 3889 44,1% 25,4% 114,2% 28,02% 
Ηνωµένα 
Αραβικά 
Εµιράτα 

8 30,1 40 9 138,73 251 12,5% 
 

360,5% 527,5% 13,95% 

Κατάρ 4 176,1 7 5 89,656 45 25% -49,1% 542,9% 9,01% 
Ιταλία 72 74,8 3.256 109 76,061 2410 51,4% 1,7% -26% 7,65% 
Γερµανία 27 54 1793 32 71,74 1510 18,5% 32,9% -15,8% 7,21% 
Μάλτα 1 49 0 4 70,881 69 300% 44,7%  7,13% 
Σαουδική 
Αραβία 

8 37,4 20 10 52,871 240 25% 41,3% 1100% 5,32% 

Ισπανία 9 17 741 17 44,189 203 88,9% 160,2% -72,6% 4,44% 
Ολλανδία 9 2,6 144 14 27,652 389 

 
55,6% 944,7% 170,1% 2,78% 

Λιβύη 9 44,2 20 14 18,705 217 55,6% -57,7% 985% 1,88% 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

7 44,7 291 15 13,825 76 114,3
% 

-69,1% -73,9% 1,39% 

Ηνωµένες 
Πολιτείες 

14 13,7 337 13 13,265 95 -7,1% -3,3% -71,8% 1,33% 

Ιαπωνία 2 8,5 1220 2 13,21 700 0% 54,9% -42,6% 1,33% 
Ελβετία 9 2,6 45 10 12,536 80 11,1% 387,2% 77,8% 1,26% 
Αυστρία 6 2,2 216 4 7,3662 117 -

33,3% 
237,9% -45,8% 0,74% 

Λουξ/ργο 6 11,9 3 6 7,1588 63 0,0% -37,9% 2000% 0,72% 
Μαρόκο 8 2,7 101 4 5,4238 5 -50% 103,4% -95% 0,55% 
Ρωσία 2 1,8 0 3 4,8103 171 50% 167,2% - 0,48% 
Αλγερία 7 4,4 39 4 4,3048 141 -

42,9% 
-1,3% 261,5% 0,43% 

Κίνα 3 2,5 7 3 1,3616 0 0% -45,6% -100% 0,14% 
Τουρκία 2 0,6 21 6 0,5 76 200% -22,2% 261,9% 0,05% 
Κύπρος 4 0,3 44 3 0 12 -25% -89,4% -72,7% 0% 
Σύνολα* 328 914,6 10369 462 994,7 10617 40,9% 8,8% 2,4% 100% 

 

 *Περιλαµβάνονται τα στοιχεία από όλες τις χώρες και όχι µόνο τις προαναφερθείσες.  
Πηγή: Foreign Investment Promotion Agency (FIPA), αξία σε εκατ. τυνησιακά δηνάρια 

 
Επενδύσεις στην ενέργεια το 2015 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝ ISO 9001:2008 

 Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Κωδικός: Ο∆.ΓΕΝ.30 - 02  Έκδοση: 1η - 3/11/2016 Σελίδα #: 21 από 21 

 

Το 2015, καταγράφονται 4 ΑΞΕ από το Ηνωµένο Βασίλειο ύψους 368,20 εκατ. TND, 2 
αυστριακές ΑΞΕ ύψους 367,41 εκατ. TND, 5 καναδικές ΑΞΕ 43,67 εκατ. TND, 5 
αυστραλέζικες 6,06 εκατ. TND. ΑΞΕ στον τοµέα της ενέργειας πραγµατοποιήθηκαν και από 
εταιρίες από την Γαλλία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, την Ιταλία, την Αλγερία, την 
Σουηδία την Ιρλανδία, την ∆ανία, την Ινδονησία και την Ουκρανία. Κατεγράφη µια επένδυση 
κυπριακών συµφερόντων 0,78 εκατ. TND. Οι επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας δεν είχαν 
ως αποτέλεσµα την αύξηση των θέσεων εργασίας. 
 
 
 
 

Απόθεµα ΑΞΕ (31/12/2015, εκτός ενέργειας): 

3.353 εταιρίες σε λειτουργία, 354.396 θέσεις εργασίας, απόθεµα ΑΞΕ 20 δισεκατ. TND. 
 Αρ. επιχ. 

 
 
 

Επένδυση Απόθεµα 
ΑΞΕ 

%ΑΞΕ σε σχέση µε 
το σύνολο των ΑΞΕ 

%ΑΞΕ ως προς το 
σύνολο της επένδυσης 

Θέσεις 
εργασίας 

Μεταποίηση 2.610 14.096,144 10481,1 52,264% 74,546% 300.930 
Υπηρεσίες 511 16.863,673 7688,2 38,338% 45,907% 34.261 
Τουρισµός 151 2.668,210 1697,8 8,466% 64,790% 16.363 
Γεωργία 81 386,219  186,9 0,932% 51,432% 2.842 
Σύνολο 3.353 34.014,246 20.054,005 100% - 354.396 

Πηγή: Foreign Investment Promotion Agency (FIPA), αξία σε εκατ. TND 
1142 επιχειρήσεις (απόθεµα ΑΞΕ 1,342 δισεκ. δηνάρια, 125.274 θέσεις εργασίας) µε 
συµµετοχή ξένου κεφαλαίου δραστηριοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, 87 επιχειρήσεις 
στον τοµέα των δοµικών υλικών (απόθεµα ΑΞΕ 3,619 δισεκ.δηνάρια, 8.412 θέσεις εργασίας), 
40 επιχειρήσεις στον τοµέα της φαρµακοβιοµηχανίας (απόθεµα ΑΞΕ 507 εκατ. δηνάρια, 
6.491 θέσεις εργασίας). Συνολικά, όσον αφορά την βιοµηχανία, 2610 επιχειρήσεις µε 
συµµετοχή ξένου κεφαλαίου  και απόθεµα ΑΞΕ 10,481 δισεκ. TND δραστηριοποιούνται 
στην Τυνησία και στις οποίες απασχολούνται 300.930 εργαζόµενοι. Όσον αφορά τις 
υπηρεσίες, 511 επιχειρήσεις µε συµµετοχή ξένου κεφαλαίου δραστηριοποιούνται στην 
Τυνησία, απόθεµα ΑΞΕ 7,688 δισεκ.δηναριων και 34.261 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 
µόλις 7 επιχειρήσεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (απόθεµα ΑΞΕ 7,122 δισεκ. δηνάρια, 
10.271 θέσεις εργασίας) και 53 στα τηλεφωνικά κέντρα (43,5 εκατ. δηνάρια και 14.363 
θέσεις εργασίας) και  στα δηµόσια έργα µόνο µία, µε απόθεµα ΑΞΕ 100.000 δηνάρια και 30 
θέσεις εργασίας και εξαγωγικό προσανατολισµό. Όσον αφορά την γεωργία, 81 επιχειρήσεις 
µε απόθεµα ΑΞΕ 187 εκατ. TND και 2.842 θέσεις εργασίας. Οι περισσότερες ΑΞΕ 
βρίσκονται συγκεντρωµένες στην περιοχή της Nabeul (51.428 θέσεις εργασίας), οι ΑΞΕ µε 
τις περισσότερες θέσεις εργασίας στο Monastir (434, 43.710 θέσεις εργασίας), και οι 
λιγότερες (µόλις 2) στην περιοχή της Tataouine από τις οποίες εξαρτώνται 21 θέσεις 
εργασίας. 
 
Μεταποίηση:   
∆οµικά υλικά: οι ΑΞΕ στα δοµικά υλικά ανέρχονται 3,619 δισεκατ. TND (34,5% του 
συνόλου των επενδύσεων στην µεταποίηση), από αυτές εξαρτώνται 8.412 θέσεις εργασίας 
(2,7% του συνόλου στην µεταποίηση). ∆ραστηριοποιούνται 87 επιχειρήσεις. Κύριοι 
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επενδυτές Ισπανία και Πορτογαλία µε απόθεµα ΑΞΕ 1,069 δισεκ. και 742,7 εκατ. αντίστοιχα. 
Οι επενδύσεις συγκεντρώνονται κυρίως σε περιοχές πλούσιες σε φυσικούς πόρους Gabes, 
Zaghouan, Ben Arous, Sousse, Kairouan. 
Μηχανολογία και ηλεκτρονική: οι επενδύσεις ανέρχονται σε 1,434 δισεκατ. TND. Στις 273 
επιχειρήσεις απασχολούνται 78.953 εργαζόµενοι. Κύριοι επενδυτές η Γερµανία (33,8% των 
ΑΞΕ), η Γαλλία (29,2%) και η Ιταλία (7,9%). Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, οι επενδύσεις 
βρίσκονται εγκατεστηµένες στο βόρειο µέρος της Τυνησίας (75,1% του συνόλου, 1,077 
δισεκατ. TND, 218 επιχειρήσεις, 57.215 θέσεις εργασίας). 
Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση: απόθεµα ΑΞΕ 1,342 δισεκατ. TND, 1.142 επιχειρήσεις 
από τις οποίες εξαρτώνται 125.274 θέσεις εργασίας. Κύριοι επενδυτές η Ιταλία, η Γαλλία και 
το Βέλγιο µε ποσοστά 28%, 25% και 11% αντίστοιχα του συνόλου των ΑΞΕ. Οι ΑΞΕ 
βρίσκονται συγκεντρωµένες στην περιοχή του Monastir (απόθεµα ΑΞΕ 386,2 εκατ. TND, 
300 εταιρείες, 32.853 θέσεις εργασίας), ακολουθεί η περιφέρεια της Nabeul (196,9 εκατ. 
TND, 179 εταιρείες και  23.682 θέσεις εργασίας), και η περιφέρεια του Ben Arous µε 160,1 
εκατ. TND, µε 65 επιχειρήσεις και 9.254 θέσεις εργασίας. 
Βιοµηχανία δέρµατος και υποδηµάτων: Απόθεµα ΑΞΕ 266,1  εκατ. TND, 144 επιχειρήσεις 
19.545 θέσεις εργασίας. Κύριοι επενδυτές: Ελβετία (34,3 %), Bahamas ( 24,2 %), Ιταλία 
17,7 %. Οι περισσότερες επενδύσεις βρίσκονται συγκεντρωµένες στην περιοχή της Bizerte 
(33,2%, 88,3 εκατ. TND) ακολουθεί το Kairouan (66,7 εκατ. TND) και το Zaghouan (37,3 
εκατ. TND). 
Βιοµηχανία µετάλλων και µεταλλουργία: Απόθεµα ΑΞΕ 1,139 δισεκατ. TND, 355 
επιχειρήσεις, 22.330 θέσεις εργασίας. Κύριοι επενδυτές: Γαλλία, Ιταλία και ΗΠΑ µε 
αντίστοιχα 34,8%, 32,5% και 7,1% των ΑΞΕ. Σχεδόν το ένα τρίτο των επενδύσεων αυτού του 
τοµέα  βρίσκεται στην περιοχή  του Ben Arous µε 421,1 εκατ. TND (22,2% των 
επιχειρήσεων, 7.446 θέσεις εργασίας).  
Χηµεία – καουτσούκ: Απόθεµα ΑΞΕ 799,6 εκατ. TND, 79 επιχειρήσεις, 5.996 θέσεις 
εργασίας. Κύριοι επενδυτές Ολλανδία (30,3% του συνόλου), Γαλλία (25,2%), Ινδία (16,3%). 
Τα τρία τέταρτα περίπου των επενδύσεων βρίσκονται εγκατεστηµένα στο Ben Arous (55,4% 
του συνόλου) και στην επαρχία της Σφαξ (16,7% του συνόλου). 
Βιοµηχανία τροφίµων: Απόθεµα ΑΞΕ 639,5 εκατ. TND, 78 επιχειρήσεις, 14.741 θέσεις 
εργασίας. Κύριοι επενδυτές: Γαλλία (37,5% του συνόλου των ΑΞΕ), Ολλανδία (16,9% των 
ΑΞΕ), Ιταλία 7,5%. Οι περισσότερες επενδύσεις βρίσκονται συγκεντρωµένες στο βόρειο 
µέρος της Τυνησίας, ιδίως στις επαρχίες της Nabeul (168 εκατ.TND), Ben Arous (85,4 εκατ. 
TND), Tύνιδας (73,1 εκατ. TND).  
Πλαστουργία: Απόθεµα ΑΞΕ 457,9 εκατ.TND, 136 επιχειρήσεις, 11.094 θέσεις εργασίας. 
Κύριοι επενδυτές: Γαλλία (61,2% των επενδύσεων), Ιταλία (19,2%), Γερµανία (5,1%). Οι 
περισσότερες επενδύσεις βρίσκονται εγκατεστηµένες στην Nabeul (118,4 εκατ. TND), 
ακολουθεί το Zaghouan (75,7 εκατ. TND), Ben Arous 78,8 εκατ. TND.  
Φαρµακοβιοµηχανία: Απόθεµα ΑΞΕ 507,1 εκατ.TND, 40 επιχειρήσεις, 6.491 θέσεις 
εργασίας. Το σύνολο των ΑΞΕ βρίσκεται εγκατεστηµένο στις παράκτιες περιοχές της χώρας, 
το 82,2% στις βόρειες επαρχίες. Κύριοι επενδυτές: Ιταλία (23,4%), Γαλλία  (19,3%), 
Ιορδανία (17,5%) του συνόλου των ΑΞΕ. 
 
Επενδύσεις στην Γεωργία 
Απόθεµα ΑΞΕ 186,9 εκατ.TND, 81 επιχειρήσεις, 2.842 θέσεις εργασίας. Πρόκειται κυρίως 
για γεωργικές µονάδες (50), επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την αλιεία (17 επιχειρήσεις, 
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24,4 εκατ. TND ΑΞΕ, στις γεωργικές υπηρεσίες µε 10 επιχειρήσεις και 9 εκατ. ΑΞΕ  και την 
υδατοκαλλιέργεια µε 4 επιχειρήσεις και 14,9 εκατ.TND ΑΞΕ. Κύριοι επενδυτές η Ιταλία, η 
Γαλλία και η Ισπανία µε ποσοστά 28,6%, 24,5% και 13,1%  αντίστοιχα του συνόλου των 
ΑΞΕ. Οι περισσότερες επενδύσεις βρίσκονται συγκεντρωµένες στην περιοχή του Kairouan 
(21,2% του συνόλου των ΑΞΕ) και στις περιοχές της Bizerte (14,2%), Gabes (13,6%), Ben 
Arous (10,3%), Nabeul (8%), Manouba (6,4%), Sousse (5,9%) και Medenine (5,0%). 
 
Επενδύσεις σε Υπηρεσίες 
Απόθεµα ΑΞΕ 7,688 δισεκ. TND, σε σύνολο ΑΞΕ 16,864 δισεκατ. TND. Σηµαντικότερος 
τοµέας αυτός των µεταφορών (οι επενδύσεις ανέρχονται σε 361,7 εκατ. TND). Τις 
τηλεπικοινωνίες αφορά το 92,6% του επενδεδυµένου κεφαλαίου των ΑΞΕ και µόλις 7 από 
τις συνολικά 511 επιχειρήσεις (ιδιωτικοποίηση της Tunisie Telecom, είσοδο στην αγορά της 
κινητής τηλεφωνίας της Ooredoo και της Orange Tunisie). 
 
Επενδύσεις στον Τουρισµό 
Απόθεµα ΑΞΕ 1,698 δισεκ. TND, αποτελούν το 8,5% του συνόλου των ΑΞΕ, 4,6% του 
συνόλου των θέσεων εργασίας και 4,5% του αριθµού των επιχειρήσεων µε ξένη συµµετοχή 
στο κεφάλαιό τους. Κύριοι επενδυτές στον τουρισµό το 2015: Σαουδική Αραβία (374 εκατ. 
TND), Λιβύη (370,2 εκατ. TND), Γαλλία (271,3 εκατ. TND), Κουβέιτ (247,6 εκατ. TND).  

Προβλήµατα ξένων επενδυτών   

Μετά την καθεστωτική αλλαγή στις 14/1/2011 (πτώση καθεστώτος Ben Ali) τα προβλήµατα 
τα οποία αντιµετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές συνοψίζονται ως εξής: 
  
• απαγόρευση της κυκλοφορίας 
• έλλειψη πληροφόρησης επενδυτών, διαφθορά, ανασφάλεια, έλλειψη δικαιοδοτικού 

οργάνου για επίλυση διαφορών σχετικά µε τις επενδύσεις 
• αύξηση του εργατικού κόστους και υπερβολικές συνδικαλιστικές απαιτήσεις (απεργίες 

και καταλήψεις καθώς και ο µη ρεαλιστικός χαρακτήρας ορισµένων συνδικαλιστικών 
διεκδικήσεων εξ αιτίας έλλειψης κουλτούρας συνδικαλισµού) µπλόκα στους δρόµους για 
παρεµπόδιση εργαζοµένων να φτάσουν στον χώρο εργασίας τους. δυσκολίες απόλυσης 
προσωπικού, υψηλά κόστη κοινωνικής ασφάλισης, µειωµένη παραγωγικότητα 
εργαζοµένων κατά το µήνα του Ραµαζανιού 

• ανεπαρκείς υποδοµές σε λιµένες και οδικό δίκτυο, αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθυστερήσεις στις απαντήσεις της δηµόσιας διοίκησης.  

• καθυστέρηση στους τελωνειακούς ελέγχους στα λιµάνια, φόρτωσης - εκφόρτωσης 
εµπορευµάτων στα λιµάνια  

• ο ισχύων αναπτυξιακός νόµος περιορίζεται στην αναφορά των κινήτρων, δεν καλύπτει 
θέµατα εγγυήσεων στον επενδυτή, δεν αναφέρει τις προτεραιότητες της ανάπτυξης σε 
εθνικό επίπεδο ούτε προσδιορίζει τον ρόλο και τις υποχρεώσεις της δηµόσιας διοίκησης. 
Έλλειψη σαφήνειας στον αναπτυξιακό νόµο, ενώ απουσιάζει κάθε αναφορά στη  
διευθέτηση διαφορών.  

• µειωµένο ωράριο εργασίας την Παρασκευή (ηµέρα προσευχής για τους 
Μουσουλµάνους) – ορισµένες εταιρίες έχουν προτείνει η Παρασκευή να χαρακτηριστεί 
αργία 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝ ISO 9001:2008 

 Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Κωδικός: Ο∆.ΓΕΝ.30 - 02  Έκδοση: 1η - 3/11/2016 Σελίδα #: 24 από 24 

 

• δυσκολία εύρεσης κατηρτισµένου προσωπικού παρά το µεγάλο αριθµό ανέργων 
αποφοίτων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Εξ αιτίας α)της χαµηλής παραγωγικότητας 
των εργαζοµένων και β)δυσκολία ανεύρεσης εξειδικευµένου προσωπικού εταιρίες δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν στις παραγγελίες των πελατών τους  

• γραφειοκρατία, αδιαφορία/αδυναµία της διοίκησης να λύσει τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι επενδυτές  

• εταιρίες καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει χρηµατοδότηση από το κράτος για την 
επιµόρφωση του προσωπικού τους όπως ορίζει το άρθρο 39 του αναπτυξιακού νόµου 
(«το κράτος χρηµατοδοτεί εν µέρει/καθ’ολοκληρίαν την εκπαίδευση προσωπικού που 
απασχολείται σε επιχειρήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει επενδύσεις στους τοµείς της 
βιοµηχανίας, της γεωργίας, των ιχθυρών και σε ορισµένες υπηρεσίες ο κατάλογος των 
οποίων ορίζεται µε διάταγµα). Οι όροι χορήγησης καθορίζονται µε διάταγµα. Πηγή: 
αναπτυξιακός νόµος:       
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?mcat=12&mrub=92&msrub=206&dev=true 

 
 
Προτάσεις ιδιωτικών φορέων:  
1. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος να θεσπίζει έναν ενιαίο και όχι 3-4 διαφορετικούς φορείς 

όπως ισχύει σήµερα για την προσέλκυση και τη διευκόλυνση των επενδύσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό να εξεταστεί η συγχώνευση των φορέων Foreign Investment Promotion 
Agency – FIPA και Agence de Promotion de l’Investissement - ΑΡΙ. Ο νόµος να είναι 
σύντοµος και να περιλαµβάνει 60 µε 100 διατάξεις στις ακόλουθες ενότητες: πρόσβαση 
στην αγορά, εγγυήσεις, κίνητρα, θεσµοί, ενώ οι επί µέρους ρυθµίσεις να αναφέρονται ανά 
τοµέα σε ξεχωριστά πρωτόκολλα. Να υπάρχει αναφορά και στις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος να έχει ισχύ 10-15 χρόνια ενώ τα επί µέρους 
πρωτόκολλα να έχουν ισχύ από 3 έως 5 χρόνια. Να µην υπάρχει αναφορά στις επενδύσεις 
στον τοµέα των υδρογονανθράκων – οι σχετικές ρυθµίσεις να περιέχονται σε σχετικό 
πρωτόκολλο.  

2. Να προβλέπεται η δηµιουργία υποδοµών στήριξης σε τοπικό επίπεδο - περιφερειακές 
στρατηγικές βασισµένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, διευκόλυνση της πρόσβασης 
των επιχειρήσεων σε προγράµµατα καινοτοµίας, έρευνας και ανάπτυξης, δηµιουργία 
Ταµείου για τη χρηµατοδότηση έρευνας και ανάπτυξης.  

3. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απόφοιτοι πανεπιστηµίων της Τυνησίας 
δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και το κόστος το οποίο καταβάλλουν οι εργοδότες για 
την επιµόρφωσή τους είναι υψηλό. Οι εταιρίες έχουν προτείνει την εφαρµογή 
προγραµµάτων φοίτησης σπουδαστών στο εξωτερικό, αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης ξένων στελεχών στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Τυνησία 
στο 10% του συνόλου των εργαζοµένων από 4 ανά επιχείρηση που ισχύει σήµερα, 
ενθάρρυνση επαναπατρισµού Τυνησίων από το εξωτερικό, άνοιγµα του τοµέα της 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης σε ξένες επενδύσεις, παροχή κινήτρων στους 
εκπαιδευόµενους, προγράµµατα ανταλλαγών µε το εξωτερικό όχι µόνο για φοιτητές αλλά 
και για επιχειρηµατίες. Ενθάρρυνση της εγκατάστασης δηµοσίων και ιδιωτικών 
πανεπιστηµίων στην περιφέρεια.  

4. Υπάρχει πληθώρα κειµένων τα οποία διέπουν τη διαδικασία της επένδυσης. Ο νέος 
κώδικας προτείνεται να αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη µείωση της 
γραφειοκρατίας. Οι διαδικασίες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περιλαµβάνουν 14 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝ ISO 9001:2008 

 Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Κωδικός: Ο∆.ΓΕΝ.30 - 02  Έκδοση: 1η - 3/11/2016 Σελίδα #: 25 από 25 

 

στάδια και θα πρέπει να θεσµοθετηθεί διαδικασία για την αξιολόγηση της απόδοσης των 
δηµοσίων υπηρεσιών που εµπλέκονται στη διαδικασία. Ο νόµος να αναφέρει, επίσης, 
δεσµευτικές ηµεροµηνίες για απάντηση από τις δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και τη 
θεσµοθέτηση οργάνου που θα αξιολογεί τα αποτελέσµατα και θα επιβλέπει την τήρηση 
των διαδικασιών.  

5. Στον νέο νόµο να παρέχονται ρητές εγγυήσεις στους επενδυτές: εγγυήσεις για µη 
κρατικοποιήσεις, εγγυήσεις για επαναπατρισµό κερδών και κεφαλαίων, θεσµοί διαιτησίας 
και επίλυσης διαφορών, µείωση στο ελάχιστο των περιορισµών ώστε να αποκλειστούν 
µόνο οι τοµείς εκείνοι µε στρατηγικό ενδιαφέρον για τη χώρα, µείωση ακόµα και 
απάλειψη των περιορισµών για τη συµµετοχή ξένου κεφαλαίου σε επιχειρήσεις, 
απλοποίηση των διαδικασιών για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Να δίνονται, 
επίσης, εγγυήσεις στον επενδυτή για προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας (υπάρχει 
σχετική νοµοθεσία η οποία δεν εφαρµόζεται), προστασία εναντίον του αθέµιτου 
ανταγωνισµού και εναντίον της διαφθοράς και προτείνεται να µειωθούν στο ελάχιστο οι 
παρεµβάσεις του κράτους για τον καθορισµό των τιµών. Η εταιρία έχει προτείνει ακόµα 
την απλοποίηση των διαδικασιών και την χρηµατοδότηση για την ίδρυση τυνησιακών 
εταιριών καθώς και την µείωση των περιορισµών που θέτει ο ισχύων κώδικας για τη 
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό (οι περιορισµοί αφορούν το µέγεθος 
των επιχειρήσεων και τη µεταφορά των κεφαλαίων), και άνοιγµα του τοµέα των 
υπηρεσιών και του εµπορίου στις ξένες επενδύσεις, όπου σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
αναπτυξιακό νόµο απαιτείται συνεργασία µε Τυνήσιο εταίρο. Υπάρχει σκέψη να 
εισαχθούν διατάξεις για franchising στον νέο νόµο (η σχετική νοµοθεσία βρίσκεται σε 
ισχύ από το 2009, εξαιρούνται όµως η εστίαση και οι κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες). 
Προτείνονται, ακόµα, ειδικές ρυθµίσεις και κίνητρα για τους «στρατηγικούς επενδυτές.» 
µια τέτοια ρύθµιση θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι καταργεί την ισότητα όλων των 
επενδυτών απέναντι στο νόµο και θα µπορούσε δυνητικά να αποτελέσει πηγή διαφθοράς.  

6. Τα στελέχη της εταιρίας πρότειναν ακόµα την ρητή αναφορά παρεµβάσεων του κράτους, 
φοροαπαλλαγών, φοροελαφρύνσεων, πριµοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, απαλλαγών π.χ. 
από την καταβολή κοινωνικής ασφάλισης, την ανάληψη εξόδων επιµόρφωσης / επιπλέον 
εκπαίδευσης, την δωρεάν πρόσβαση στους θεσµούς στήριξης των επενδύσεων. Στις 
προτάσεις τους περιλαµβάνεται η αναθεώρηση και συγκεκριµενοποίηση των διαδικασιών 
για κρατική χρηµατοδότηση - τα προγράµµατα FOPRODEX 
(https://www.tunisiaexport.tn/article/FOPRODEX) και FAMEX 
(https://www.tunisiaexport.tn/article/FAMEX) υποστηρίζουν τις εξαγωγές τυνησιακών 
προϊόντων), διαφοροποίηση και προσαρµογή των χρηµατοδοτικών εργαλείων στις 
ανάγκες κάθε επιχείρησης, ενθάρρυνση της επένδυσης σε έρευνα και καινοτοµία, 
χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο Συµπράξεων ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα. Στις προτάσεις 
περιλαµβάνεται η υποχρέωση από το κράτος κατασκευής έργων υποδοµών (υγεία, 
εκπαίδευση, µεταφορές). 

7. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για εφαρµογή ποιοτικών κινήτρων για την 
προσέλκυση επενδύσεων. Η νέα προσέγγιση να αφορά όχι µόνο την θέσπιση 
φορολογικών κινήτρων έτσι ώστε να αποφευχθεί η προσέλκυση επιχειρήσεων που 
µεταφέρουν µέρος της παραγωγής τους στην Τυνησία προκειµένου να µην φορολογηθούν 
στη χώρα τους. Επιπρόσθετα κίνητρα θα πρέπει να προβλεφθούν για την υποστήριξη των 
εξαγωγών, τη γεωργική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την τεχνολογία την 
έρευνα και την ανάπτυξη, τις νέες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  
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Πηγές: συναντήσεις εµπορικών συµβούλων κρατών µελών της Ε.Ε., συνάντηση υπό την 
αιγίδα της UTICA (αντίστοιχος ΣΕΒ Τυνησίας) στις 24/11/2011, σύσκεψη στις 4/12/2012 
µε τη συµµετοχή του τότε Υπουργού ∆ιεθνούς Συνεργασίας κ. Riadh Bettaïeb και των 
εµπορικών συµβούλων των εδώ Πρεσβειών. 

6 ΤΥΝΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Επισηµαίνονται οι δυσκολίες εξαγωγής συναλλάγµατος εκτός Τυνησίας. Στοιχεία για τις 
τυνησιακές επενδύσεις στο εξωτερικό δεν δηµοσιεύονται στην ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας. Η Κεντρική Τράπεζα Τυνησίας δεν απήντησε σε ρηµατική 
διακοίνωση εδώ Πρεσβείας για την αποστολή δηµοσιεύσιµων στοιχείων που αφορούν στο 
σύνολο του τυνησιακού επενδεδυµένου κεφαλαίου στο εξωτερικό, στους τοµείς 
ενδιαφέροντος των Τυνησίων επιχειρηµατιών, στις ροές τυνησιακών ΑΞΕ την τελευταία 
τετραετία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ειδικότερα. O κανονισµός της Κεντρικής Τράπεζας 
Τυνησίας θέτει αυστηρούς περιορισµούς στην µεταφορά κεφαλαίων για επενδύσεις από την 
Τυνησία στο εξωτερικό µε ανώτατο όριο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, τα 3 εκατ. TND (π.χ. 
µέγεθος των επιχειρήσεων, µεταφορά των κεφαλαίων µε βάση τον κύκλο εργασιών κατά την 
προηγούµενη οικονοµική χρήση, σκοπός µεταφοράς των κεφαλαίων: χρηµατοδότηση 
υποκαταστηµάτων, θυγατρικών εταιριών ή συµµετοχή σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, βλ. 
http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod_o/francais/relations/operation.jsp) ενώ και οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα στον επαναπατρισµό των κερδών τους. Σε γνώση 
του Γραφείου Ο.Ε.Υ. από 4/2/2011 έως και 30/10/2016 έχουν περιέλθει οι επενδύσεις στην 
Ελλάδα δυο τυνησιακών εταιριών α) φυσητού γυαλιού και β) καλλυντικών και ειδών για το 
σπίτι.  

7 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ∆ΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

To 1996 η Τυνησία επικύρωσε τη Συµφωνία Σύνδεσης (Association Agreement) µε την 
Ε.Ε. βάσει της οποίας δηµιουργήθηκε ζώνη ελευθέρου εµπορίου (free trade zone) για τα 
βιοµηχανικά προϊόντα τον Ιανουάριο του 2008 (κατάργηση δασµών για τα εισαγόµενα από 
την Ε.Ε. βιοµηχανικά προϊόντα).  
 
∆ασµολόγιο: υποχρεωτικά συµπίπτουν τα 8 πρώτα ψηφία του δασµολογικού κωδικού 
ευρωπαϊκού και τυνησιακού δασµολογίου – οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιβεβαιώσουν 
ότι ο κωδικός είναι σωστός στην ακόλουθη βάση 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=el&Taric=&Quo
taAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&MeasType
=&SimDate=20111029&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level=&Ex
pand=false.). Βάσει της Τελωνειακής Συµφωνίας Ε.Ε.-Τυνησίας, τα τυνησιακά τελωνεία 
µπορούν να απαιτήσουν τα αποδεικτικά έγγραφα για την παροχή του πιστοποιητικού EUR.1 
προκειµένου να µην επιβάλλουν δασµούς.  Τα τρόφιµα και τα γεωργικά προϊόντα έχουν 
εξαιρεθεί από την διαδικασία αυτή και υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγµατεύσεις µεταξύ 
Τυνησίας και Ε.Ε., για την επέκταση των µέτρων µείωσης των δασµών και στα προϊόντα 
αυτά στο πλαίσιο σύναψης σφαιρικής και σε βάθος συµφωνίας ελευθέρων συναλλαγών 
(Accord de libre échange complet et approfondi – ALECA).  
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Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο του 2016, οι δασµοί µε εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα 
µειώθηκαν από 30% και 27% σε 20% και από 15% και 10% καταργήθηκαν – πρόκειται για 
αρνητική εξέλιξη για τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων τα οποία απαλλάσσονται από την 
επιβολή δασµών όπου αυτοί προβλέπονται όταν τα εµπορεύµατα συνοδεύονται από το   
τελωνειακό έντυπο EUR.1 καταλλήλως συµπληρωµένο το οποίο αποδεικνύει ότι η χώρα 
προέλευσης του προϊόντος είναι κράτος-µέλος της Ε.Ε. βλ. 
http://www.douane.gov.tn/index.php?id=12&L=0&tx_a21glossaryadvancedoutput_pi1[char]
=C&cHash=7374df51c4 και http://www.douane.gov.tn/index.php?id=554&L=0 
Οι τυνησιακές εταιρίες έχουν την δυνατότητα εισαγωγής πρώτων υλών χωρίς να καταβάλουν 
φόρους και δασµούς, π.χ. οι  καθόλα εξαγωγικές εταιρίες (entreprises totalement 
exportatrices, 70% του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές, για ορισµένες χρονιές 
κατ'εξαίρεση το 50%) έχουν δικαίωµα εισαγωγής προϊόντων π.χ. εξοπλισµός, πρώτες ύλες, 
ηµιτελή προϊόντα για την παραγωγή, υπό προϋποθέσεις, χωρίς δασµούς και φόρους, (βλ. 
http://www.finances.gov.tn/themes/DGAFF/liens/entrep_export.pdf σελ.2). Το αν η εταιρία 
εισάγει το προϊόν χωρίς φόρους και δασµούς ως "εξοπλισµό" εξαρτάται από τις ενέργειες της 
ίδιας της εταιρίας.. 
 
Η βάση market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της Ε.Ε. 
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα αναφέρει εκτός από το δασµολόγιο τις 
διαδικασίες και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή και τις εισαγωγές-
εξαγωγές προϊόντων σε 8ψήφιο δασµολογικό κωδικό µεταξύ των κρατών µελών της 
Ε.Ε. και της Τυνησίας σε ετήσια βάση. Στα εισαγόµενα προϊόντα επιβάλλεται επίσης 
Customs Service Fee. Eπισηµαίνουµε το ενδεχόµενο να υπάρξουν απροειδοποίητες αλλαγές 
π.χ. στον φόρο κατανάλωσης. Το δασµολόγιο είναι επίσης προσβάσιµο σε όλους τους 
ενδιαφεροµένους µέσω του ιστοτόπου των τελωνείων 
http://www.douane.gov.tn/index.php?id=667  η βάση όµως δεν είναι επικαιροποιηµένη.  
 
Αν τα εισαγόµενα προϊόντα απευθύνονται στην εσωτερική αγορά της Τυνησίας, επιβάλλονται 
οι ακόλουθοι φόροι, ανάλογα µε το προϊόν: ΦΠΑ, FODEC o οποίος είναι επαγγελµατικός 
φόρος και αναφέρεται στην ανάπτυξη του βιοµηχανικού ανταγωνισµού, A.I.R. 10% (Avance 
Impot sur le Revenu) ο οποίος αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, 
προκαταβάλλεται, όπως  δηλώνει το όνοµά του, και επιστρέφεται/αφαιρείται, θεωρητικά, στο 
τέλος της λογιστικής χρήσης και ενδεχοµένως, ανάλογα µε το προϊόν, µικρότεροι φόροι. Ο 
φόρος κατανάλωσης (droit de consοmmation) επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας βλ. 
http://www.douane.gov.tn/index.php?id=604. Ο φόρος A.I.R. ανέρχεται σε 10% της τελικής 
τιµής του προϊόντος, και αφού έχουν επιβληθεί φόροι και δασµοί, µε αποτέλεσµα ο φόρος να 
εκτιµάται στο 30% της αρχικής τιµής του προϊόντος. Όσον αφορά ελληνικά προϊόντα που 
θίγονται από την επιβολή φόρου A.I.R., αναφέρουµε χαρακτηριστικά τις πλάκες µαρµάρου. 
Τα τυνησιακά τελωνεία έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους φόρους όχι βάσει των 
τιµών των τιµολογίων που συνοδεύουν τα εµπορεύµατα αλλά βάσει διεθνών τιµών. 

8 ΧΡΗΣΙΜΕΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 Ιστότοπος της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας για πληροφόρηση σχετικά µε τις εισαγωγές της 
χώρας (µορφή CIF) κατ'αξία (τυνησιακά δηνάρια) και κιλά: http://www.ins.nat.tn επιλογή 
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ενότητας κάτω αριστερά commerce extérieur, και στη συνέχεια échange par produit 
αριστερά..  
 2012 2013 2014 2015 
Συναλλαγµατική ισοτιµία ευρώ δηναρίου  2,01 2,16 2,26 2,18 
Πηγή: ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ισοτιµία δηναρίου-ευρώ (διατραπεζικές συναλλαγές) ανά ηµέρα: 
http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/cours.jsp 
 
Η βάση στατιστικών της EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-
trade/data/database (εναλλακτικά Eurostat, Statistics, International Trade) επιλoγή EU Trade 
since 1995 by HS6 παρέχει πληροφορίες για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές του προϊόντος 
µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε. αλλά και µε τρίτες χώρες σε εξαψήφιο δασµολογικό 
κωδικό σε ευρώ και σε ποσότητες ακόµα και σε µηνιαία βάση (για βοήθεια στη χρήση της 
βάσης τηλ. 0030 2131352315).  
  
Αναζήτηση εταιριών στο διαδίκτυο: 1) µέσω του ιστοτόπου www.made-in-tunisia.net  και 
αναγραφή του προϊόντος ενδιαφέροντος στα γαλλικά (µε την βοήθεια του δασµολογίου) 2) 
χρησιµοποιώντας τη βάση http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/dbi.asp µε ξένες και 
τυνησιακές εταιρίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας µε ξένες και τυνησιακές 
εταιρίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας έχει 
επισηµάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία που αναφέρονται στη βάση δεν έχουν 
επικαιροποιηθεί. Αυτό ισχύει και για τις ελληνικές εταιρίες που αναφέρονται στον ιστότοπο. 
3) µέσω του ιστοτόπου http://www.batimaghreb.com όπου έχει αναρτηθεί ο Οδηγός ∆οµικών 
Υλικών BATIMAGHREB o οποίος στην έντυπη µορφή του διανέµεται δωρεάν σε 
αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες, χονδρεµπόρους δοµικών υλικών, κ.τ.λ. 
Επισηµαίνεται ότι οι δυο ιστότοποι συνδέονται µεταξύ τους και σε αυτούς µπορούν να 
αναζητηθούν περαιτέρω επιχειρηµατικές πληροφορίες, αγγελίες προσφοράς και ζήτησης. Οι 
ελληνικές εταιρίες µπορούν να διαφηµιστούν στο διαδίκτυο αλλά και στον εξειδικευµένο 
κατάλογο batimaghreb.com παλαιότερες εκδόσεις του οποίου έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 
Ο κατάλογος διανέµεται δωρεάν σε αρχιτεκτονικά γραφεία,  κατασκευαστικές εταιρίες κ.τ.λ.. 
∆εν υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισµού εξαγωγικών και εισαγωγικών εταιριών. 
 
Η εγγραφή εταιρίας σε Επιµελητήριο, σύµφωνα µε την τυνησιακή νοµοθεσία, είναι 
προαιρετική και όχι υποχρεωτική όπως ισχύει στην Ελλάδα. Θεωρητικά, οι εταιρίες πρέπει να 
είναι καταχωρηµένες στο εµπορικό µητρώο http://www.registre-
commerce.tn/search/RCCSearch.do?action=getPage&rg_type=PM&search_mode=NORMAL
. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας έχει επισηµάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες η βάση δεν είναι 
επικαιροποιηµένη. Η εταιρία SORENCO (www.sorenco.com.tn) ειδικεύεται στις 
αξιολογήσεις εταιριών. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας δε φέρει ευθύνη για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες της εταιρίας.  
 
Σύµφωνα µε την τυνησιακή νοµοθεσία, η πληρωµή των εισαγωγών, µε ορισµένες εξαιρέσεις, 
γίνεται µε τη διαδικασία (irrevocable) letter of credit ή  Cash Against Documents 
(http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/page.jsp?id=67). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) 
καλύπτει το ρίσκο µη πληρωµής για συναλλαγές µε τις τυνησιακές τράπεζες Amen Bank και 
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Banque Tuniso-Kowetienne οπότε υπάρχει το ενδεχόµενο να µειώνεται το κόστος της 
συναλλαγής. Ο κατάλογος επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα βλ.ιστότοπο 
www.ebrd.com/tfp, κατάλογος µε Τυνησιακές Τράπεζες ενότητα “issuing banks.” Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα συνεργάζεται, µεταξύ 
άλλων, µε την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. 
 
Προτείνεται στους Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν µε τον Οργανισµό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτοµέρειες ενδεχόµενης 
συµφωνίας τους µε τυνησιακές εταιρίες και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για 
εµπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Στους 
καλυπτόµενους εµπορικούς κινδύνους περιλαµβάνονται η πτώχευση ξένου αγοραστή, η 
υπερηµερία, η αυθαίρετη καταγγελία της εξαγωγικής σύµβασης από τον αγοραστή, η 
αθέτηση των όρων της σύµβασης από τον οφειλέτη (και τον εγγυητή του). Στους πολιτικούς 
κινδύνους περιλαµβάνονται τα γεγονότα ανωτέρας βίας (εµφύλιος ή διακρατικός πόλεµος, 
πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, θεοµηνίες), η απαγόρευση µεταφοράς 
συναλλάγµατος, η ακύρωση άδειας εισαγωγής και εξαγωγής, και τα µέτρα ή οι αποφάσεις της 
τρίτης χώρας που εµποδίζουν την εκτέλεση της δανειακής-εµπορικής σύµβασης (π.χ. 
εθνικοποιήσεις-απαλλοτριώσεις). Επισηµαίνουµε ότι κατά την εξέταση του φακέλου, 
προκειµένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενηµερώσει τους αιτούντες για 
πληροφορίες που θα συλλέξει σχετικά µε την εταιρία µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι 
επιθυµούν να συνεργαστούν. Ο Ο.Α.Ε.Π. δεν καλύπτει περιπτώσεις αποστολής δειγµάτων σε 
υποψήφιους πελάτες. 
 
Ακόµα, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Ε.Β.Ε.Α.(210-3624341, 
2103382311 & 310, fax. 2103624341, e-mail. arbitrary@acci.gr, www.acci.gr) προκειµένου 
να εξετάσουν το ενδεχόµενο να περιλάβουν ρήτρα διαιτησίας στη συµφωνία µε τις 
τυνησιακές εταιρίες ή/και ρητή αναφορά στο εφαρµοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης 
εµπορικών διαφορών, χωρίς τις καθυστερήσεις και την υπερβολική τυπικότητα των τακτικών 
δικαστηρίων. Η αµοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης. 
  
Επισηµαίνουµε ότι προκειµένου να αποφευχθούν οι µεγάλες καθυστερήσεις στο λιµάνι Rades 
της Τύνιδας, οι ενδιαφερόµενες εταιρίες σε συνεννόηση µε τη µεταφορική εταιρία τους και 
τους Τυνήσιους εισαγωγείς µπορούν να εξετάσουν την επιλογή των λιµένων της Goulette, της 
Bizerte ή ακόµα και της Sousse ή της Sfax νοτιότερα της Τύνιδας. Η ναυτιλιακή εταιρία 
Evergreen (τηλ. 210-4140600, 2310-554647, bizexp@uma.gr, www.evergreen-line.com) 
συνδέει απ'ευθείας τον Πειραιά µε το λιµάνι Bizerte (60 περίπου χιλιόµετρα βορειοδυτικά της 
Τύνιδας) και µε το λιµάνι της Τύνιδας Rades. 
  
Σε πρόσφατη επιχειρηµατική αποστολή στην Τυνησία οι Τυνήσιοι επιχειρηµατίες έθεσαν 
ακόλουθες ενδεικτικές ερωτήσεις προς στους Έλληνες οµολόγους τους κατά τη διάρκεια των 
Β2Β συναντήσεων: 
  
- ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές σας π.χ. Ιταλούς, 
Γάλλους. 
- ποια η πρότασή σας για την Τυνησία; 
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- πως η πληρωµή των εµπορευµάτων (π.χ. cash against documents, letter of credit, κ.τ.λ.); 
- ποιες οι τιµές και τι περιλαµβάνουν π.χ. µεταφορά έως το λιµάνι; 
- τι πιστοποιήσεις έχει το προϊόν; 
- ποια η εµπορική σας πολιτική, π.χ. ψάχνετε έναν αντιπρόσωπο ή θα προµηθεύετε πολλές 
εταιρίες; 
- που εξάγετε; Σηµαντικές συνεργασίες; 
- τι επιπλέον προσφέρετε π.χ. εκπαίδευση, εγγυήσεις κτλ.; 
- υπάρχει συµπληρωµατικότητα του προϊόντος σας µε άλλα προϊόντα;  
  
Στον ιστότοπο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας http://www.agora.mfa.gr έχει αναρτηθεί 
πίνακας µε χρήσιµες διευθύνσεις (ενηµερωτικοί ιστότοποι, ιστότοποι προκήρυξης 
διαγωνισµών), καθώς και το θεσµικό πλαίσιο τελωνειακής συνεργασίας Ε.Ε. - Τυνησίας σε 
ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.  
 
Επισηµαίνουµε ότι η γλώσσα του επιχειρηµατικού κόσµου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα 
αραβικά, τα γαλλικά και όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται µια ώρα πίσω σε σχέση µε την 
Ελλάδα τους χειµερινούς και δυο ώρες πίσω τους θερινούς µήνες. Τους καλοκαιρινούς µήνες 
και τον µήνα του ραµαζανιού οι δηµόσιες υπηρεσίες κλείνουν νωρίτερα αλλά και ο ιδιωτικός 
τοµέας υπολειτουργεί.  Προτείνουµε η επικοινωνία µε τις εταιρίες να γίνεται ∆ευτέρα µε 
Παρασκευή πρωινές ώρες. 

9 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -  ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

    Ιστότοποι δηµοσίευσης διαγωνισµών 

 Οι διεθνείς διαγωνισµοί Τυνησίας δηµοσιεύονται στους ακόλουθους ιστότοπους: 
www.mediscom.com, www.tunisieappelsdoffres.com. Στον ιστότοπο 
http://www.marchespublics.gov.tn εκτός από τους διαγωνισµούς έχει αναρτηθεί και η 
σχετική νοµοθεσία - συχνά όµως δεν είναι ενηµερωµένος. 
Η αντίστοιχη «∆ΕΗ» ονοµάζεται STEG και ο αντίστοιχος φορέας για τις Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας STEG Renouvelables. Οι διαγωνισµοί δηµοσιεύονται στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα: http://www.steg.com.tn/fr/actualite/actualite.php?type=1
και τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 
http://www.steg.com.tn/fr/actualite/actualite.php?type=4. Στους διεθνείς διαγωνισµούς 
µπορούν να υποβάλλουν συµµετοχή µόνες τους εταιρίες από το εξωτερικό, ενώ στους 
εθνικούς µόνο σε συνεργασία µε τυνησιακή εταιρία, , βλ. και έρευνα Γρ.Ο.Ε.Υ. Τύνιδας 
για τους ιστοτόπους δηµοσίευσης διαγωνισµών 
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=33569. 
Πίνακας µε τους ιστότοπους όπου δηµοσιεύονται οι διαγωνισµοί έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας, ενότητα αρχείο. 
 
Η προµήθεια των σιτηρών και των καπνών γίνεται κατόπιν διεθνών διαγωνισµών που 
διενεργούν οι κρατικοί φορείς Office des Céréales (www.oc.agrinet.tn/index.php/fr/, βλ. 
ενδεικτικά και 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=36995) 
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και Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (www.rnta-mtk.com.tn).  Η εισαγωγή 
φαρµάκων στην Τυνησία πραγµατοποιείται από την Κεντρική Φαρµακαποθήκη 
(Pharmacie Centrale, http://www.phct.com.tn/) κατόπιν προκήρυξης διεθνών 
διαγωνισµών. 
 
Τα Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων των εδώ Πρεσβειών, όταν αυτό 
προβλέπεται από την αντίστοιχη νοµοθεσία που διέπει την λειτουργία τους, 
αναλαµβάνουν την αποστολή των τευχών δηµοπράτησης αφού η ενδιαφερόµενη εταιρία 
έχει καταβάλει το αντίτιµο. Σε άλλες περιπτώσεις, οι τυνησιακές αρχές κατόπιν 
συνεννόησης µε τις ενδιαφερόµενες εταιρίες αναλαµβάνουν την αποστολή των τευχών 
δηµοπράτησης απ’ευθείας έναντι αντιτίµου.  
 
∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Tunisia 2020 (ξεν/χείο Le Palace, Τύνιδα, 29-30/11/2016): Η 
∆ιάσκεψη αποσκοπεί στην προσέλκυση δωρητών και επενδυτών στην Τυνησία. Η 
εγγραφή των ενδιαφεροµένων εταιριών γίνεται µέσω του ιστοτόπου 
http://www.tunisia2020.com όπου έχουν αναρτηθεί και τα έργα για τα οποία η Τυνησία 
αναζητά χρηµατοδότηση. Θέµατα ιδιωτικοποιήσεων δεν θα συζητηθούν. Οι Τυνησιακές 
Πρεσβείες στο εξωτερικό προωθούν την ∆ιάσκεψη σε επιλεγµένες πρωτεύουσες σε 
Ευρώπη, Αµερική και Ασία µέσω Road Shows και διοργάνωση Forum παρουσία είτε του 
Υπουργού Εξωτερικών είτε του Υπουργού Ανάπτυξης και ∆ιεθνούς Συνεργασίας. Η 
τυνησιακή πλευρά θα αποστείλει προσκλήσεις σε 1400 στελέχη του δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ∆ιάσκεψης.  

Προβλήµατα συµµετοχής σε διαγωνισµούς 

Η οικονοµική προσφορά αποτελεί ένα µόνο από τα κριτήρια κατακύρωσης του 
διαγωνισµού και πρέπει να ανταποκρίνεται σε ελάχιστα τεχνικά κριτήρια. Κατά τη 
διάρκεια συναντήσεων των Εµπορικών Συµβούλων των κρατών µελών για εµπορικά 
θέµατα έχουν αναφερθεί ακόλουθα: 
Από τα σχόλια που έκαναν οι εκπρόσωποι των κρατών µελών συγκρατούνται ακόλουθα: 
 
• Η ίδρυση εταιρίας στην Τυνησία που απευθύνεται στην εγχώρια αγορά, µε ορισµένες 

εξαιρέσεις, απαιτεί την συµµετοχή Τυνήσιου συνεταίρου σε ποσοστό που ξεπερνάει 
το 50%. Υπάρχουν προβλήµατα επικοινωνίας (η γλώσσα του επιχειρηµατικού κόσµου 
είναι εκτός από την αραβική η γαλλική και όχι η αγγλική). 

• Προβλήµατα συµµετοχής σε διεθνείς διαγωνισµούς: α) καταβολή αντιτίµου για την 
απόκτηση του τεύχους δηµοπράτησης (cahier de charges). Συχνά απαιτείται η 
φυσική παρουσία εκπροσώπου της ενδιαφεροµένης εταιρίας (δεν µπορεί να αποσταλεί 
ηλεκτρονικά). Πολλοί διαγωνισµοί δηµοσιεύονται µόνο στην αραβική γλώσσα. β) 
Τυνησιακή νοµοθεσία δεν προβλέπει κυρώσεις για την µη παροχή διευκρινίσεων στις 
ενδιαφερόµενες εταιρίες από τα στελέχη της Τυνησιακής ∆ιοίκησης γ) πολυπλοκότητα 
του συστήµατος (πολλές επί µέρους επιτροπές εµπλέκονται στη διαδικασία), 
απροειδοποίητη ακύρωση διαγωνισµών δ) µόνο Τυνήσιοι υπήκοοι / τυνησιακές 
εταιρίες έχουν πρόσβαση (πληροφορίες, διευκρινιστικές ερωτήσεις, απόκτηση τεύχους 
δηµοπράτησης) και µπορούν να υποβάλουν προσφορά µέσω του ηλεκτρονικού 
συστήµατος διαγωνισµών TUNEPS βλ.επόµενη ενότητα και 
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http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=44231 ε) de 
facto οι ξένες εταιρίες µπορούν να συµµετέχουν µόνο στους ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµούς 
αν και η τυνησιακή νοµοθεσία δεν προβλέπει διακρίσεις µεταξύ «εθνικών» και 
«διεθνών» διαγωνισµών στ) στους διεθνείς διαγωνισµούς, σύµφωνα µε την τυνησιακή 
νοµοθεσία, οι τυνησιακές εταιρίες προτιµώνται εφόσον η οικονοµική προσφορά τους 
είναι έως κατά 10% πιο ακριβή της προσφοράς του µειοδότη 

• Αναφορά περιπτώσεων κατά τις οποίες η προθεσµία υποβολής όπως εµφανίζεται στις 
ηλεκτρονικές βάσεις είναι διαφορετική από αυτή της προκήρυξης. Αναφέρθηκαν ακόµα 
δυσκολίες αναζήτησης των υπευθύνων για τους διαγωνισµούς σε κάθε δηµόσιο φορέα 
(χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι κατά την επικοινωνία µε τους δηµόσιους φορείς οι 
υπάλληλοι δηλώνουν αναρµόδιοι ή δεν αναλαµβάνουν την ευθύνη απάντησης σε 
διευκρινιστικές ερωτήσεις). Ο εκπρόσωπος της τυνησιακής δηµόσιας διοίκησης έχει 
απαντήσει ότι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Υπουργών 
(κατάλογος Υπουργείων Τυνησίας: 
http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_ministeres&Itemid=382&Itemid=382
) και στους Πρόεδρους των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιριών του ∆ηµοσίου ενώ 
για έργα που πραγµατοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε 
Περιφερειάρχης.  

• Ο φιλικός διακανονισµός διαφορών µεταξύ των µερών µετά την κατακύρωση του 
διαγωνισµού παρουσιάζει προβλήµατα εκτέλεσης της απόφασης και τα κράτη µέλη 
πρότειναν στα συµβόλαια να αναφέρεται ρήτρα προσφυγής σε διεθνή διαιτησία. 
Αναφέρθηκε ακόµα η πολυπλοκότητα του συστήµατος (πολλές επί µέρους επιτροπές 
εµπλέκονται στη διαδικασία.) καθώς και η απροειδοποίητη ακύρωση διαγωνισµών. 

Λειτουργία διαδικτυακής πύλης Τuneps 

Λειτουργία διαδικτυακής πύλης Τuneps www.tuneps.tn στην οποία δηµοσιεύονται οι 
προκηρύξεις δηµοσίων προµηθειών και διαγωνισµών. Το τυνησο-γερµανικό επιµελητήριο 
παρέχει τεχνική υποστήριξη για την λειτουργία της πύλης. 
 
Η λειτουργία της δικτυακής πύλης προβλέπεται στο προεδρικό διάταγµα 2014-
039/13.3.2014 το οποίο έχει αναρτηθεί στην πύλη. Εκεί θα αναρτώνται και τα ετήσια 
προγράµµατα που αφορούν διαγωνισµούς και προµήθειες Υπουργείων και ∆ηµοσίων 
Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και φορέων, διεπαγγελµατικών οργανώσεων. 
Στο έργο συµµετέχουν το Εθνικό Κέντρο Πληροφορικής CNI (Centre National 
Informatique, www.cni.nat.tn), ο Εθνικός Φορέας Ηλεκτρονικής Πιστοποίησης ANCE 
(Agence Nationale de Certification Electronique, www.certification.tn), το Κέντρο 
Μελετών και Έρευνας στις Τηλεπικοινωνίες CERT (Centre d’Etudes et de Recherche en 
Télécommunication, www.cert.nat.tn), το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου 
Οικονοµικών CIMF (Centre Informatique du Ministère des Finances, 
www.finances.gov.tn για έλεγχο της δηµοσιονοµικής κατάσταση µιας εταιρίας), το 
Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, 
www.cnss.nat.tn), η Κεντρική Τράπεζα Τυνησίας (www.bct.gov.tn), άλλες Τράπεζες. 
Στην πύλη δηµοσιεύονται ήδη προκηρύξεις, µεταξύ άλλων, του Υπουργείου Εξοπλισµού 
(www.mehat.gov.tn), των Ταχυδροµείων (www.poste.tn), του Εθνικού Φορέα 
Αποχετεύσεων ONAS (www.onas.nat.tn). Από το 2016, σύµφωνα µε τον αρχικό 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝ ISO 9001:2008 

 Ο∆ΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Κωδικός: Ο∆.ΓΕΝ.30 - 02  Έκδοση: 1η - 3/11/2016 Σελίδα #: 33 από 30 

 

προγραµµατισµό, η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα γίνεται µόνο ηλεκτρονικά. 
Αναµένεται η διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για τους ενδιαφερόµενους. 
 
Οι τέσσερις λειτουργίες της πύλης περιγράφονται ως εξής: 
• E-bidding: δηµοσίευση των προκηρύξεων, αποστολή του τεύχους δηµοπράτησης και 

παραλαβή των προσφορών on-line, άνοιγµα και κατάταξη των προσφορών σε 
διαφορετικούς χρόνους, δηµοσίευση των αποτελεσµάτων στην πύλη. Θα 
δηµοσιεύονται και οι γνωµοδοτήσεις επιτροπών που εµπλέκονται στην διαδικασία των 
προκηρύξεων.  

• E-contracting: ειδοποίηση της εταιρίας στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός για 
την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών, σύνταξη, ενηµέρωση και υπογραφή του 
συµβολαίου, παρακολούθηση των εργασιών, καταχώρηση αλλαγών, π.χ. αλλαγή 
τραπεζικού λογαριασµού του υπεργολάβου στην Τράπεζα.  

• E-catalogue: καταγραφή των προϊόντων σύµφωνα µε την κατάταξη UNSPSC 
(www.unspsc.org, www.unspsc.org/search-code) των Ηνωµένων Εθνών, περιγραφή 
των τεχνικών τους χαρακτηριστικών. Οι ενδιαφερόµενες εταιρίες επικοινωνούν 
απ’ευθείας µε την διοίκηση της πύλης TUNEPS προκειµένου να ενηµερωθούν για τον 
οκταψήφιο κωδικό του προϊόντος τους (η UNSPCS περιλαµβάνει και τις υπηρεσίες). 
Οι δηµόσιοι φορείς µπορούν να προβούν απ’ευθείας στην αγορά προµηθειών µέσω 
του e-catalogue και του e-shopping (βλ. επόµενη παράγραφο) εφόσον η προµήθεια δεν 
υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσό (βλ.προεδρικό διάταγµα 2014-039/13.3.2014). Στην 
πύλη σύντοµα θα δηµοσιευτεί το εγχειρίδιο e-catalogue.   

• E-shopping mall: διττή λειτουργία: 1) οι δηµόσιοι προµηθευτές αναζητούν τα 
προϊόντα ενδιαφέροντός τους και ελέγχουν τις τιµές, οι οποίες είναι δεσµευτικές, 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης, τροποποίησης και παρακολούθησης της 
παραγγελίας τους και 2) οι ενδιαφερόµενες εταιρίες καταχωρούν τα προϊόντα και τις 
τιµές τους, παραλαµβάνουν τις παραγγελίες και προχωρούν στην εκτέλεσή τους. 

 
Στην πύλη TUNEPS έχει αναρτηθεί ο οδηγός EbiddingFOURNISSEURS µε οδηγίες για 
την εγγραφή στο σύστηµα. Στην σελ.18 του οδηγού αναφέρονται ως πεδία προς 
συµπλήρωση ο αρ. µητρώου τυνησιακής εταιρίας (RC - Registre de Commerce), το όνοµα 
του εκπροσώπου και ο αριθµός δελτίου της τυνησιακής του ταυτότητας.   
 
• Μέσω του GOOGLE CHROME οι ενδιαφερόµενοι έχουν πρόσβαση στις 

προκηρύξεις, στα αποτελέσµατα ανοίγµατος των προσφορών και στα αποτελέσµατα 
κατακύρωσης των διαγωνισµών, ακόµα για τις προσφορές που έχουν υποβληθεί 
εγγράφως και όχι ηλεκτρονικώς. Η θέση σε λειτουργία της πύλης δεν αναιρεί την 
δυνατότητα οι ενδιαφερόµενες εταιρίες να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους 
σε διαγωνισµούς. 

• Το σύστηµα απαιτεί την εισαγωγή τυνησιακού αριθµού ταυτότητας για την πρόσβαση 
στο τεύχος δηµοπράτησης και την υποβολή της προσφοράς ηλεκτρονικά. Οι ξένες 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εκτός Τυνησίας οφείλουν να έχουν συµβόλαιο 
µε Τυνήσιο εκπρόσωπο προκειµένου να εγγραφούν στον κατάλογο των προµηθευτών 
του ∆ηµοσίου, για να έχουν πρόσβαση στο τεύχος δηµοπράτησης και για να 
συµµετέχουν στους ∆ιαγωνισµούς. Προϋπόθεση για την πρόσβαση στο σύστηµα η 
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αίτηση προς την ∆ιοίκηση της πύλης TUNEPS η οποία ελέγχει τους όρους της 
συµφωνίας µεταξύ Τυνησίου εκπροσώπου και ξένης επιχείρησης και απόδοση του 
πιστοποιητικού από τον  Εθνικό Φορέα Ηλεκτρονικής Πιστοποίησης ANCE (Agence 
Nationale de Certification Electronique, www.certification.tn). Το πιστοποιητικό 
στοιχίζει 85 δηνάρια, έχει ισχύ για δυο χρόνια, και η ανανέωσή του κοστίζει 40 
δηνάρια. Και οι ξένες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Τυνησία µόνον 
µέσω Τυνήσιου έχουν πρόσβαση στο τεύχος δηµοπράτησης και θα έχουν την 
δυνατότητα να υποβάλλουν την προσφορά ηλεκτρονικά. 

• Η ∆ιευθύντρια ∆ιαχείρισης της πύλης κα Ben Salem δεσµεύτηκε να εξετάσει σε 
συνεργασία µε τον αρµόδιο οργανισµό ANCE (www.certification.tn) τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για την απόδοση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού  "certificat entreprise" 
προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ξένων επιχειρήσεων στους 
διαγωνισµούς. Ενδεικτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας: τέλος 2015. 

• Αν και στην τυνησιακή νοµοθεσία δεν προβλέπεται διάκριση µεταξύ «διεθνών» και 
«εθνικών» διαγωνισµών, η Τυνησιακή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση θεωρεί ότι οι ξένες εταιρίες 
µπορούν να συµµετάσχουν µόνο στους διεθνείς διαγωνισµούς (appels d’offre 
internationaux).   

• Ο φορέας TUNEPS πραγµατοποιεί ασκήσεις προσοµοίωσης, δεν έχει ακόµα οριστεί 
ηµεροµηνία “lock-down” της πύλης και γίνονται διαρκώς βελτιώσεις οι οποίες γίνονται 
“in-house.” 

   
Σύµφωνα µε την κυρία Ben Salem όλοι οι διαγωνισµοί προµηθειών θα αναρτώνται στην 
πύλη TUNEPS µε σκοπό την διαφύλαξη των αρχών του ανταγωνισµού, της ελευθερίας 
συµµετοχής, της ισότητας και της διαφάνειας (πηγή: Radioexpressfm, 15/05/2015, 
http://www.radioexpressfm.com/lire/sonia-ben-salem-tous-les-marches-publics-seront-
bientot-en-ligne-1000). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν απ’ευθείας µε τους διαχειριστές της δικτυακής πύλης TUNEPS: Rue 
Laassel face stade municipal de Bab Laassel (croisement 10 rue Bechir Sfar et rue 
Laassel), τηλ.:  (+216) 71 566 364, φαξ : (+216) 71 566 458,  tuneps@pm.gov.tn, 
www.tuneps.tn, www.facebook.com/tuneps.tn.  
 
Η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε., λαµβάνοντας υπ’οψιν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες που 
επιθυµούν να συµµετέχουν σε διαγωνισµούς ενδεχοµένως να υποχρεωθούν να 
προσλάβουν επιτόπιο Τυνήσιο συνεργάτη µε συνέπεια επιπλέον κόστος για την εταιρία, 
έχει διαµαρτυρηθεί εγγράφως στο αρµόδιο Υπουργείο µε αίτηµα την πρόσβασης των 
Πρεσβειών στην δικτυακή πύλη.  

Νόµος για τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) 

Από τις ενηµερωτικές συναντήσεις που διοργάνωσε η εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. και η 
Ένωση Βιοµηχάνων CONECT (Τύνιδα, 18/12/2015) µε θέµα τις διατάξεις του εν θέµατι 
νόµου συγκρατούνται ακόλουθα: 
Περιεχόµενο: Ο νόµος για τις Σ∆ΙΤ θεωρείται συµπληρωµατικός της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας για τις δηµόσιες προµήθειες (προεδρικό διάταγµα 2014-1039) και τις 
παραχωρήσεις (νόµος 2008-23/1.4.2008). Ο νόµος διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, 
του ανταγωνισµού, της ισότητας ευκαιριών, της ανεξαρτησίας. Οι Σ∆ΙΤ αφορούν υλικές 
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και άυλες υποδοµές (π.χ. στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών), µη εµπορικά 
εκµεταλλεύσιµες (ο ιδιώτης θα πληρώνεται από τον δηµόσιο τοµέα). Το ∆ηµόσιο πρέπει 
να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. ∆εν προβλέπεται η απ’ευθείας 
είσπραξη εσόδων από χρήστες, µε εξαίρεση κατάλογο δραστηριοτήτων οι οποίες θα 
αναφέρονται ρητά στο παράρτηµα κάθε συµβολαίου Σ∆ΙΤ, π.χ. εκµετάλλευσης χώρου 
στάθµευσης σε νοσοκοµεία. Στις Σ∆ΙΤ περιλαµβάνονται ο σχεδιασµός, η 
χρηµατοδότηση, η εκτέλεση και η συντήρηση των έργων. Η έννοια του «∆ηµοσίου» 
αφορά και τις τοπικές ενώσεις (collectivités locales) µετά την διενέργεια των τοπικών 
εκλογών και σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το Σύνταγµα, και τις δηµόσιες επιχειρήσεις 
κατόπιν εξουσιοδοτήσεως της εποπτεύουσας αρχής για την σύναψη του συµβολαίου. Το 
υψηλότερο, σε σχέση µε τους δηµόσιους διαγωνισµούς, συνολικό κόστος των Σ∆ΙΤ 
οφείλεται στο ότι ο ιδιωτικός τοµέας δανείζεται µε µεγαλύτερα επιτόκια σε σχέση µε τον 
δηµόσιο τοµέα. Προβλέπεται η υπεργολαβική ανάθεση µέρους της συµβάσεως σε τρίτο 
µέρος κατόπιν ενηµερώσεως του δηµοσίου φορέα. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι οι Σ∆ΙΤ 
να ανέρχονται στο 10% του συνόλου των δηµοσίων επενδύσεων. Επισηµαίνονται οι 
αντιδράσεις της Ένωσης Τυνησίων Εργατών (Union Générale des Travailleurs Tunisiens 
– UGTT). Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και ο ΟΑΣΕ 
συνέβαλαν στις διαδικασίες εκπόνησης του νόµου. Αναµένεται η πραγµατοποίηση δυο 
πιλοτικών έργων υπό µορφή Σ∆ΙΤ. Θέση σε ισχύ: µετά την έκδοση των προβλεποµένων 
στον νόµο Π.∆.  
Φορείς: Προβλέπεται η σύσταση α) Στρατηγικού Συµβουλίου (Conseil Stratégique) για 
τις Σ∆ΙΤ υπό τον Π/Θ µε αντικείµενο την εκπόνηση στρατηγικής και τον καθορισµό των 
εθνικών προτεραιοτήτων και β) Γενικής Επιτροπής Σ∆ΙΤ (Comité Général des PPP - 
CGPPP) µε αρµοδιότητες την σύναψη, την εκτέλεση και την διαχείριση των συµβολαίων 
Σ∆ΙΤ. Τα µέλη θα διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αντικείµενο και θα συµµετέχει και ο 
ιδιωτικός τοµέας, κυρίως στελέχη Γραφείων Συµβούλων. Προγραµµατίζονται 
επιµορφωτικά σεµινάρια για τα στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και για τοπικούς 
παράγοντες.  
Τοµείς (ενδεικτικά): αφαλάτωση, αποχέτευση, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, 
σταθµοί παραγωγής ηλιακής ενέργειας, µεταφορές, ύδατα. Η αναπτυξιακή στρατηγική 
της χώρας 2016 – 2020, η οποία βρίσκεται ακόµα σε στάδιο επεξεργασίας (οι ανάγκες θα 
προσδιοριστούν κατόπιν συµφωνίας Κεντρικής Κυβέρνησης – Περιφερειών και οι 
διαπραγµατεύσεις αναµένεται να ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο του 2016), θα 
περιλαµβάνει κατάλογο προτεινόµενων έργων Σ∆ΙΤ τα οποία η ∆ιοίκηση θα 
πραγµατοποιεί σταδιακά. Ο αρµόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και ∆ιεθνούς Συνεργασίας 
κ.Υ.Brahim δήλωσε ότι η αναπτυξιακή στρατηγική 2016-2020 θα εισαχθεί προς 
συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή τέλος Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου 2016 (πηγή: 
εφηµερίδα La Presse, 20/12/2015). Τα 5 έργα Σ∆ΙΤ που παρουσιάστηκαν κατά την 
∆ιάσκεψη: Invest in Tunisia – Start-up Democracy (Σεπτέµβριος 2014) τα οποία στην 
ουσία όµως δεν ήταν νέα αλλά επανάληψη παλαιοτέρων π.χ. κατασκευή λιµένος βαθέων 
υδάτων στην Enfidah ενδεχοµένως να αναθεωρηθούν.  
∆ιαδικασία: Τα έργα υπό µορφή Σ∆ΙΤ πρέπει να ικανοποιούν ανάγκες της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της χώρας (και των αναπτυξιακών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο). Απαιτείται η  
εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας και η εξέταση όλων των νοµικών, χρηµατο-
οικονοµικών, κοινωνικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και των 
επιπτώσεων στο δηµόσιο χρέος, η αξιολόγησή τους όσον αφορά την οικονοµική τους 
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βιωσιµότητα καθώς και αν είναι πιο συµφέρουσα η παραχώρηση ή η Σ∆ΙΤ όπου θα 
προσδιορίζονται οι εµπορικά εκµεταλλεύσιµες υπηρεσίες. Θα εγκρίνονται κατ’αρχήν από 
την Γενική Επιτροπή Σ∆ΙΤ η οποία θα απευθύνει αιτιολογηµένη γνώµη, εφόσον 
συµφωνεί, στο Υπουργείο Οικονοµίας το οποίο επίσης υποχρεούται στην διατύπωση 
αιτιολογηµένης γνώµης. Η Κεντρική ∆ιοίκηση δεν µπορεί να σταµατήσει την 
πραγµατοποίηση έργου Σ∆ΙΤ π.χ. δηµοτικής πισίνας, εφόσον έχει ακολουθηθεί η 
αρµόζουσα διαδικασία από τις τοπικές αρχές.  
∆ηµοσιότητα: Η απόφαση κατακύρωσης και µέρος του συµβολαίου Σ∆ΙΤ θα 
δηµοσιεύονται σε ειδικό ιστότοπο αποκλειστικά για τις Σ∆ΙΤ (διαφορετικό από τον 
ιστότοπο για τις δηµόσιες προµήθειες TUNEPS). 
Έλεγχος: Τα έργα Σ∆ΙΤ υπόκεινται σε περιοδικές αξιολογήσεις και σε έλεγχο κατά την 
εκτέλεσή τους και εκ των υστέρων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Γενική Επιτροπή Σ∆ΙΤ 
έχει επίσης δυνατότητα άσκησης λογιστικού ελέγχου. Η Κυβέρνηση υποχρεούται να 
δηµοσιοποιεί ετήσια Έκθεση προόδου για τις Σ∆ΙΤ στην Βουλή. Επίλυση διαφορών 
(π.χ. πτώχευση ιδιώτη ή αδυναµία δηµοσίου τοµέα να ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις του): 
φιλικός διακανονισµός, διαιτησία, τυνησιακά δικαστήρια. 
Κριτήρια κατακύρωσης (εκτός από την οικονοµική προσφορά): ποιότητα, απόδοση, 
συνολικό κόστος, δηµιουργία θέσεων εργασίας για Τυνήσιους, αειφόρος ανάπτυξη, 
ποσοστό εργολαβίας του έργου για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Επισηµαίνεται η 
προτίµηση στην χρήση τυνησιακών προϊόντων (η προέλευση των προϊόντων 
πιστοποιείται από τα Επιµελητήρια) των οποίων η τιµή είναι έως και 10% υψηλότερη από 
την προσφορά του µειοδότη. Προβλέπεται η δυνατότητα απ’ευθείας διαπραγµάτευσης για 
λόγους εθνικής ασφαλείας και άµυνας της χώρας καθώς και µε τους κατόχους 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνιών. 
Σχόλια: Τα σχόλια των εταιριών επικεντρώνονται στα προβλήµατα απόκτησης γης και 
πρόσβασης των επιχειρήσεων σε φτηνό δανεισµό. Η προαναφερθείσα προστατευτική 
διάταξη για την χρήση τυνησιακών προϊόντων έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις της εδώ 
Αντιπροσωπείας της Ε.Ε..  
Ο νόµος σε γαλλική και αραβική γλώσσα θα δηµοσιευτεί στον ιστότοπο του Εθνικού 
Τυπογραφείου Τυνησίας www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.06/form.htm. 
 
10 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΤΥΝΗΣΙΑΣ 
Μεταξύ των δύο χωρών έχουν υπογραφεί: 
 
Πρακτικό συνεργασίας στον 
τοµέα της σπογγαλιείας 

Αθήνα, 17.01.1966 
Υπ. Απόφ. 31.10.1968, ΦΕΚ 76/30.04.1969, 
Έναρξη ισχύος 17.1.1966 

Εµπορική συµφωνία µετά 
πινάκων και ανταλλαγή 
επιστολών 

Τύνιδα, 02.03.1960 
ΦΕΚ 79/18.05.1962 
Ρήτρα ΜΕΚ για την ναυτιλία. Ετήσια ανανέωση 

Συµφωνία οικονοµικής, 
τεχνικής και επιστηµονικής 
συνεργασίας 

Αθήνα, 26.05.1962 
Ν.∆. 4412/4.11.1964, ΦΕΚ  213/11.11.1964. 
Έναρξη ισχύος 26.05.1962  

Σύµβαση ναυτιλίας Τύνιδα, 09.07.1966  
Α.Ν. 133/1967, ΦΕΚ 176/01.01.1967 
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Ισχύς από της υπογραφής 
Γενική συµφωνία 
οικονοµικής, µορφωτικής και 
τεχνικής συνεργασίας 

Τύνιδα, 27.04.1976 
Ν. 639/1977, ΦΕΚ 197/15.07.1977 
Έναρξη ισχύος 05.10.1977 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο σε 
εµπορική συµφωνία 2.3.1960 
και Πρωτόκολλο τουριστικής 
συνεργασίας 

Αθήνα, 17.10.1966, Υπ. Απ. 31.10.1968, ΦΕΚ 
76/30.4.1969, 
Έναρξη ισχύος 17.01.1966 

Συµφωνία µορφωτικής 
συνεργασίας 

Αθήνα, 08.07.1987 
Ν. 1925/1991, ΦΕΚ 16/Α/15.02.1991 
Έναρξη ισχύος 01.07.1991, Ανακ. ΦΕΚ 
89/Α/21.06.1991 

Πρωτόκολλο σχετικά µε την 
αντιµετώπιση της 
τροµοκρατίας, ναρκωτικών 
και πλαστών διαβατηρίων 
µετά σχετικού Πρακτικού 

Τύνιδα, 19.05.1990 
Υπ. Απόφ. 23.06.1992 
ΦΕΚ 107/Α/01.01.1992 

Τουριστική συµφωνία Τύνιδα, 19.02.1992 
Ν. 2095/1992, ΦΕΚ 188/Α/02.10.1992 
Έναρξη ισχύος 11.01.1993 

Συµφωνία αεροπορικών 
µεταφορών 

Τύνιδα, 31.10.1992 
Ν. 2200/1994 , ΦΕΚ 48/Α/28.03.1994 
Έναρξη ισχύος 23.12.1994 

Σύµβαση αποφυγής διπλής 
φορολογίας σε σχέση προς 
τους φόρους επί του 
εισοδήµατος και επί της 
ωφέλειας από κεφάλαιο  

Τύνιδα, 31.10.1992  
Ν. 3742/2009, ΦΕΚ 23/Α/13.02.2009. 
Έναρξη ισχύος 29.09.10 
 

Συµφωνία αµοιβαίας 
προώθησης και προστασίας 
επενδύσεων 

Τύνιδα, 31.10.1992  
Ν. 2183/1994, ΦΕΚ 12/Α/8.2.1994 
Έναρξη ισχύος 21.04.1995, Ανακ. ΦΕΚ 75/Α/1995 

Σύµβαση δικαστικής αρωγής 
σε αστικές και εµπορικές 
υποθέσεις και σε αποφάσεις 
διαιτησίας 

Τύνιδα, 12.04.1993 
Ν. 2228/1994, ΦΕΚ 130/Α/11.08.1994 
Έναρξη ισχύος 21.1.1995 
Ανακ. ΦΕΚ 6/Α/25.01.1995 

Συµφωνία αθλητικής 
συνεργασίας µετά 
Πρωτοκόλλου 

Αθήνα, 16.02.1994 
∆εν χρήζει κύρωσης και ισχύει από της υπογραφής 
της 

Σύµβαση περί εκδόσεως και 
δικαστικής αρωγής σε 
ποινικές υποθέσεις 

Αθήνα, 06.07.1994 
Ν. 2312/1995, ΦΕΚ 120/Α/19.06.1995 
Έναρξη ισχύος 03.12.1995 

Συµφωνία εταιρικής σχέσης 
και συνεργασίας ΕΟΚ και 
µελών της µετά Τυνησίας 

Βρυξέλλες, 17.07.1995 
Υπ. Απόφ. 4.6.1996, ΦΕΚ 119/Α/17.06.1996 

Προξενική σύµβαση Αθήνα, 17.07.1996 
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Ν. 2553/1997, ΦΕΚ 267/Α/24.12.1997 
Έναρξη ισχύος 01.02.1999 

Συµφωνία στρατιωτικής 
συνεργασίας 

Τύνιδα, 03.09.1998 
Ν. 2816/2000, ΦΕΚ 71/Α/10.3.2000 
ΦΕΚ 115/Α/28.6.2004, Έναρξη ισχύος 28.4.2004 

Συµφωνία αµοιβαίας 
προστασίας διαβαθµισµένων 
πληροφοριών 

Τύνιδα, 2.3.2001 
∆εν χρήζει κύρωσης και ισχύει από της υπογραφής 
της 

Πρωτόκολλο 7ης διευρυµένης 
Μικτής ∆ιυπουργικής 
Επιτροπής  

Αθήνα, 5-6.4.2001 
Υπ. Απόφ. 18.9.2002, ΦΕΚ 229/Α/2.10.2002 

Πρωτόκολλο συνεργασίας δύο 
ΥΠΕΞ 

Αθήνα, 20.4.2001 
Υπ. Ανακ. 18.6.2001, ΦΕΚ 189/17.8.2001 
Ισχύει από της υπογραφής 

Συµφωνία Υπ. Άµυνας για 
συµµετοχή στο πολυεθνικό 
κέντρο εκπαίδευσης , 
επιχειρήσεων υποστήριξης 
της ειρήνης 

Αθήνα, 02.09.2002 
Ν. 3163/2003, ΦΕΚ 175/Α/02.07.2003 
ΦΕΚ 115/Α/28.6.2004, Έναρξη ισχύος 28.04.2004 

Συµφωνία για συνεργασία 
στους τοµείς της επιστήµης 
και τεχνολογίας 

Αθήνα, 16.12.2002 
Ν. 3211/2003, ΦΕΚ 306/Α/24.12.2003 
Έναρξη ισχύος 21.1.2004 Ανακ. ΦΕΚ 
33/Α/9.2.2004 

Πρωτόκολλο διοικητικής 
συνεργασίας σε θέµατα 
δικαιοσύνης µεταξύ των δύο 
αρµόδιων Υπουργείων 

Τύνιδα, 7.10.2003 
Ν. 3278/2004, ΦΕΚ 201/Α/25.10.2004 
Έναρξη ισχύος από της υπογραφής 

Συµφωνία στον τοµέα οδικών 
µεταφορών προσώπων και 
εµπορευµάτων και 
διαµετακόµισης  

Τύνιδα, 7.10.2003 
Ν. 3267/2004, ΦΕΚ 183/Α/30.9.2004 
 

Πρωτόκολλο Επιστηµονικής 
και Τεχνολογικής 
Συνεργασίας 

Αθήνα, 09.05/2006 
Υπ. Αποφ. 09.10.2006, ΦΕΚ 223/Α/18.10.2006 

Επίσης έχουν υπογραφεί: 
• Σύµφωνο Αµοιβαίας Επιχειρηµατικής Συνεργασίας µεταξύ των Εµπορικών και 
Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων Θεσ/νίκης και Sfax (2002). 
• Πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ του ΕΒΕΑ και του Επιµελητηρίου της Τύνιδας. 
• Συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης µεταξύ της 
ΕΡΤ και της Ραδιοτηλεόρασης της Τυνησίας (RTT) (6.03.1993). 
• Πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ του ΟΠΕ και του αντίστοιχου CEPEX (υπεγράφη 
στην Τύνιδα στις 07.10.03 στο πλαίσιο της Μ∆Ε). 
• Μνηµόνιο Συνεργασίας στον τοµέα των ΑΠΕ µεταξύ Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και του Agence National pour la Maitrise de l’ Energie (ΑΝΜΕ) 
(Αθήνα, 04.09.2007).  
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• Σύµβαση Συνεργασίας µεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Εκµετάλλευσης και ∆ιανοµής 
Νερού της Τυνησίας (SONEDE) και της ΕΥ∆ΑΠ. Αθήνα (14.05.2008). 

Πηγή: B3 ∆/νση ΥΠΕΞ 
Ελλάδα και Τυνησία υπέγραψαν στις 27-4-1976 Συµφωνία Οικονοµικής, Πολιτιστικής 
και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Βάσει της Συµφωνίας αυτής, συγκαλείται ανά διετία 
Μικτή ∆ιυπουργική Επιτροπή. Η πλέον πρόσφατη σύγκληση της εν λόγω Μικτής 
Επιτροπής, έγινε στην Τύνιδα υπό τον ΥΦΥΠΕΞ κ.∆.Μάρδα 2-3.11.2016. Υπεγράφησαν 
Μνηµόνια Συνεργασίας µεταξύ Enterprise Greece – Οργανισµού Προώθησης 
Επενδύσεων στην Τυνησία FIPA & Οργανισµού Προώθησης Τυνησιακών Εξαγωγών 
CEPEX και Συµφωνία στον τοµέα της Υγείας. 
 
 

11  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΤΥΝΗΣΙΑΣ 2013 – 2015 
 

 2013 2014 2015 Μετ. 2015 / 
2014 

Εξαγωγές Ελλάδας στην 
Τυνησία 78.156.580 271.854.442 157.153.663 -42,19% 

Εισαγωγές Ελλάδας από 
Τυνησία 11.137.846 20.883.791 20.616.890 -1,28% 

Όγκος Συναλλαγών 89.294.426 
 

292.738.233 
 

 
177.770.553 

 
-39,27% 

Εµπορικό Ισοζύγιο για Ελλάδα 67.018.734 
 

250.970.651 
 

 
136.536.773 

 
 

Κατάταξη Τυνησίας ως 
εξαγωγικού εταίρου της 
Ελλάδας 

50ος 26ος 36ος  

Κατάταξη Τυνησίας ως 
εισαγωγικού εταίρου Ελλάδας 82ος 81ος 78ος  

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, αξία σε ευρώ - προσωρινά στοιχεία για 2015. 
 
Στο εµπορικό ισοζύγιο παρατηρείται, διαχρονικά, πλεόνασµα για την χώρα µας. Σύµφωνα µε 
τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, οι ελληνικές εξαγωγές στην Τυνησία ανήλθαν σε 
157,15 εκατ. ευρώ και οι εισαγωγές τυνησιακών προϊόντων σε 20,61 εκατ. ευρώ το 2015. 
Οι εξαγωγές µας µε πετρελαιοειδή µειώθηκαν κατά 114,7 περίπου εκατ. ευρώ το 2015 σε 
σχέση µε το 2014 (µείωση -42,19%) γεγονός που οφείλεται στην µείωση εξαγωγών 
πετρελαιοειδών από 205,43 εκατ. ευρώ σε 68,7 εκατ. ευρώ, -66,56%. Επισηµαίνεται ότι το α΄ 
εξάµηνο του 2015 οι συνολικές εξαγωγές παρουσίαζαν αύξηση 41,77% σε σχέση µε το 
α΄εξάµηνο του 2014 (101,150 εκατ. ευρώ το α΄εξ. 2015 έναντι 71,35 εκατ. ευρώ το α΄εξ. 
2014). Η Τυνησία το 2015 κατατάσσεται αµέσως µετά την Σλοβενία, στην 36η θέση όσον 
αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους της Ελλάδας και ακολουθούν η Λιβύη στην 37η θέση, και 
ενδεικτικά η Πορτογαλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ελβετία, η ∆ανία, η Ουγγαρία. Το 
2015, οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Τυνησία µειώθηκαν κατά 267.000 ευρώ, -1,28% 
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σε σχέση µε το 2014. Η Τυνησία κατατάσσεται 78η (από 81η το 2014), αµέσως µετά την 
Μάλτα και πριν το Κουβέιτ, όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ελλάδα για το 2015.  
 

Ελληνικές εξαγωγές πετρελαιοειδών & εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή 2013 – 20152 
Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 

15/2014 
% Μετ. 
15/2014 

Ελληνικές εξαγωγές 
πετρελαιοειδών στην Τυνησία 40.899.892

 
205.427.217 

 

 
68.691.744 

 
-136.735.473 -66,56% 

Ελληνικές εξαγωγές σε Τυνησία 
εκτός πετρελαιοειδών 37.256.688 66.427.225 88.461.919 +22.034.694 +33,17% 

Πηγή: Eurostat, αξία σε ευρώ, προσωρινά στοιχεία για 2015. 
 
Η χώρα έχει περιορισµένα αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου που καλύπτουν µικρό 
µέρος των αναγκών της. ∆ιαθέτει περιορισµένες δυνατότητες διύλισης πετρελαίου και για το 
λόγο αυτό εξάγει αργό πετρέλαιο για να ακολουθήσει η εισαγωγή παραγώγων του. Η διύλιση 
του πετρελαίου γίνεται κατόπιν διαγωνισµού που προκηρύσσει η εταιρία STIR (Société 
Tunisienne des Industries de Raffinage). Επισηµαίνεται η αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών εκτός πετρελαιοειδών από περίπου 66,43 εκατ. ευρώ το 2014 σε 88,46 εκατ. το 
2015, +33,17%. Το 2015, σε σύγκριση µε το 2013, οι εξαγωγές εκτός πετρελαιοειδών 
αυξήθηκαν πάνω από 50 εκατ. ευρώ.  

 
Αυξήσεις ελληνικών εξαγωγών εκτός πετρελαιοειδών  
Εντυπωσιακή αύξηση στις εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων για αγωγούς αερίου  (δασµολογικοί 
κωδικοί 7304, 7305) οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 45 εκατ. ευρώ (από 21,5 εκατ. ευρώ το 
2014). H Ελληνική εταιρία Corinth Pipeworks κέρδισε διαγωνισµό που χρηµατοδοτεί η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συµφωνία µε την αυστριακή εταιρία ΟΜV προς 
εκµετάλλευση του αερίου στην περιοχή Nawara (σταθµό παραγωγής) στη Νότια Τυνησία και 
µεταφορά του έως την Gabes (σωλήνας αερίου 370 χιλιοµέτρων, µεταφορά 10 εκατ. κυβικών 
µέτρων την ηµέρα). 
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ.15/14 % Μετ. 

15/14 
7306 Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή 0 2.351.796 0 - - 
7305 Σωλήνες, κυκλικής διατοµής  0 19.080.481 44.113.632 25.033.151 131,20% 

7304 
Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη 
µορφή, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο  

0 
58.797 729.055 670.258 1139,95% 

Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 

Συνεχίστηκε η αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών σωλήνων από χαλκό 
δασµολογικού κωδικού 7411 (από περίπου 231 χιλ. ευρώ το 2013 σε 770 χιλ. ευρώ το 2014 
και 1 εκατ. ευρώ το 2015) και συρµάτων και καλωδίων δασµολογικού κωδικού 8544 (από 

                                                 
2 Κατά την τετραψήφια ανάλυση της συνδυασµένης ονοµατολογίας τα «πετρελαιοειδή» αφορούν στους 
κωδικούς 2705 έως και 2713 καθώς και στον κωδικό 2715. Οι κωδικοί  2701 (Λιθάνθρακες) 2702 (Λιγνίτες µε 
εξαίρεση το γαγάτη), 2703 (Τύρφη),  2704 (Οπτάνθρακες (κοκ), 2714 (Άσφαλτοι εν γένει φυσικές)  και 2716 
(Ηλεκτρική ενέργεια) του Κεφαλαίου 27 της συνδυασµένης ονοµατολογίας δεν αφορούν σε «πετρελαιοειδή». 
Πηγή: έγγραφο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής µε Α.Π. Γ4-593 / 15.4.2015 
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112.700 ευρώ το 2013 σε 807.000 ευρώ το 2014 και 2,5 εκατ. ευρώ το 2015, +215%) οι 
οποίες οφείλονται στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην χώρα. 
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015  Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 
7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 231.573 770.243 1.093.698 323.455 41,99% 
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015  Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 

8544 
Σύρµατα, καλώδια και αγωγοί 
µε ηλεκτρική µόνωση 112.702 807.126 2.547.172 1.740.046 215,59% 

Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 

Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές ψαριών (δ.κ. 0301) οι οποίες ανήλθαν σε 
1,46 εκατ. ευρώ το 2015 από 680 χιλ. περίπου ευρώ το 2014 (οι εξαγωγές µας το 2013 σε 
αυτή την κατηγορία ήταν µηδενικές) και παρά το γεγονός ότι η απ’ευθείας αεροπορική 
σύνδεση Αθήνας – Τύνιδας σταµάτησε στις 20.1.2013. 
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 
0301 Ψάρια ζωντανά - 679.905 1.464.401 784.496 115,38% 

Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 

Αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές ακατέργαστων καπνών (δ.κ. 2401) από 40,450 χιλ. ευρώ το 
2013 σε 2,37 εκατ. ευρώ το 2014 και 3 εκατ. ευρώ το 2015 (+26,35%). Ελληνικές εταιρίες 
κέρδισαν διαγωνισµούς καπνών για τους οποίους ενηµερώσαµε τους αρµόδιους φορείς και οι 
οποίοι δηµοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Γραφείου Ο.Ε.Υ., Ενότητα ∆ιαγωνισµοί και 
Προµήθειες: βλ. http://www.agora.mfa.gr/tn114. 
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 
2401 Καπνά ακατέργαστα 40.449 2.373.969 2.999.490 625.521 26,35% 

Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 
Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση στις εξαγωγές διχτυών για την αλιεία από 143,3 χιλ. ευρώ 
το 2014 σε 596,5 χιλ. ευρώ το 2015, +316%. 
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 
5608 ∆ίχτυα έτοιµα για την αλιεία 535.810 143.288 596.524 453.236 316,31% 

Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 
Σηµαντική ήταν η αύξηση και στις εξαγωγές υδροξειδίου και οξειδίου του αργιλίου 
(αλουµίνας) από 4 εκατ. ευρώ το 2014 σε 4,5 περίπου εκατ. ευρώ (+14%) το 2015 και 
προφίλ αλουµινίου από 44,5 χιλ. ευρώ το 2014 σε 421,5 χιλ. ευρώ το 2015 – επισηµαίνεται η 
ζήτηση εισαγωγής προφίλ αλουµινίου στα αιτήµατα εισαγωγής ελληνικών προϊόντων που 
καταγράφει το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο πλαίσιο των ∆ιεθνών Εκθέσεων.  
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 

15/14 

2818 Υδροξείδιο και οξείδιο του αργιλίου 
(αλουµίνα) 4.536.737 3.934.980 4.481.832 546.852 13,90% 

ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 
15/14 

7604 Ράβδοι & είδη καθορισµένης µορφής από 
αργίλιο (προφίλ αλουµινίου) 14.234 44.458 421.495 377.037 848,07% 

 Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
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Αύξηση +22% από 873,5 χιλ. ευρώ σε 1 περίπου εκατ. ευρώ σηµειώθηκε και στις εξαγωγές 
ελληνικών φαρµάκων στην Τυνησία οι οποίες πραγµατοποιούνται από την Κεντρική 
Φαρµακαποθήκη (Pharmacie Centrale, http://www.phct.com.tn/) κατόπιν προκήρυξης 
διεθνών διαγωνισµών.  
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 
3004 Φάρµακα 1.445.554 873.439 1.065.156 191.717 21,95% 

Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 

Επισηµαίνεται η µικρή αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές ασβεστιτικού και δολοµιτικού 
µαρµάρου σε πλάκες (δ.κ. 6802, από 897 χιλ. ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ, +18,10%) και στην 
µείωση όγκων ασβεστιτικού µαρµάρου (δ.κ. 2515, από 554 χιλ. ευρώ το 2014 σε 494 χιλ. 
ευρώ το 2015, -10,89%). Το 2015 ο φόρος κατανάλωσης ανήλθε σε 25% (από 1.1.2016 ο 
φόρος κατανάλωσης στους όγκους µειώθηκε στο 10%) και για τις πλάκες σε 35%. Το 2013 οι 
Τυνήσιοι εισήγαγαν µεγάλες ποσότητες µαρµάρων πριν την επιβολή των φόρων 
κατανάλωσης και οι εισαγωγές µαρµάρων στην Τυνησία έως τον Σεπτέµβριο του 2014 ήταν 
αµελητέες.  
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 

 6802 

Πέτρες κατάλληλες για 
λάξευση ή για την οικοδοµική 
(κυρίως πλάκες ασβεστιτικού - 
δολοµιτικού µαρµάρου) 4.879.064 897.200 1.059.585 162.385 18,10% 

ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 
 2515 Όγκοι ασβεστιτικού µαρµάρου 855.294 554.093 493.761 -60.332 -10,89% 

Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 

Μειώσεις ελληνικών εξαγωγών το 2015 σε σχέση µε το 2014 
Οι ελληνικές εξαγωγές βάµβακος και πλεκτών υφασµάτων µειώθηκαν κατά 23,2% και 
6,64% αντίστοιχα το 2015 σε σχέση µε το 2014. Η χώρα έχει παράδοση στην προσέλκυση 
επενδύσεων υφαντουργίας. Εισάγει πρώτες ύλες και ηµιτελή ενδύµατα και υποδήµατα, και 
εκµεταλλευόµενη την Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε. για εξαγωγές στα κράτη-µέλη της 
χωρίς δασµούς, εξάγει τελικά προϊόντα. Οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και τα προβλήµατα 
ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσµα εταιρίες υφαντουργίας να φύγουν από την Τυνησία και να 
εγκατασταθούν σε άλλες χώρες όπως στο Μαρόκο.  
ΚΣΟ Περιγραφή 2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 

5201 
Βαµβάκι, µη λαναρισµένο ούτε 
χτενισµένο 5.439.703 4.273.748 3.282.846 -990.902 -23,19% 

 
ΚΣΟ 

Περιγραφή 
2013 2014 2015 Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 

6006 Πλεκτά υφάσµατα 1.849.616 5.766.775 5.384.143 -382.632 -6,64% 
Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 

 
Οι ελληνικές εξαγωγές σίτου (δ.κ. 1001) µειώθηκαν από 6,45 εκατ. ευρώ το 2014 σε 1,8 
εκατ. ευρώ το 2015. Ο κρατικός φορέας Office des Céréales εισάγει σιτηρά στην Τυνησία 
κατόπιν προκήρυξης κλειστών διεθνών διαγωνισµών. 
ΚΣΟ Περιγραφή  2013 2014 2015  Μετ. 15/14 % Μετ. 15/14 
1001 Σιτάρι και σµιγάδι 803,449 6,451,287 1,810,571 -4,640,716 -71.93% 
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Πηγή: Eurostat, προσωρινά στοιχεία, αξία σε ευρώ 
 

Μειώθηκαν ακόµα οι εξαγωγές ξηρών καρπών (δ.κ.0802, από 541 χιλ. ευρώ σε 124 χιλ. 
ευρώ, -417 χιλ. ευρώ, - 77,08%), ξυλείας (δ.κ. 4410, από 1 εκατ.200 χιλ. ευρώ σε 995 χιλ. 
ευρώ,  -207 χιλ. ευρώ, -17,2%), γεωργικών µηχανηµάτων (δ.κ. 8424, από 822 χιλ. ευρώ σε 
643 χιλ. ευρώ, -179 χιλ. ευρώ, -22%), κλειδαριών και συρτών ασφαλείας (δ.κ. 8301, από 241 
χιλ. ευρώ σε 156 χιλ. ευρώ, -85 χιλ. ευρώ, -35,17%). 
 
 
 
Ελληνικές εξαγωγές - 20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων κατά εµπορευµατική αξία σε 
4ψήφιο δ.κ.  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κιλά) 
2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 62.451.745 127.070.933 
7305 Σωλήνες, κυκλικής διατοµής από σίδηρο ή χάλυβα  44.113.632 49.725.936 
2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 6.011.909 16.147.691 
6006 Πλεκτά υφάσµατα 5.384.143 1.575.590 

2818 
Κορούνδιο τεχνητό, χηµικά καθορισµένο ή µη. Οξείδιο και υδροξείδιο του 
αργιλίου 4.481.832 24.201.670 

5201 Βαµβάκι, µη λαναρισµένο ούτε χτενισµένο 3.282.846 2.403.190 
2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί 2.999.490 1.123.050 

8544 
Σύρµατα και καλώδια για ηλεκτροτεχνική χρήση, µονωµένα και άλλοι 
µονωµένοι ηλεκτρικοί αγωγοί 2.547.172 421.359 

3402 

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια). 
Παρασκευάσµατα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, 
παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες) 2.080.767 2.770.519 

1507 
Σογιέλαιο και τα κλάσµατά του, έστω και εξευγενισµένα, αλλά χηµικώς µη 
µετασχηµατισµένα 1.963.938 3.059.094 

1001 Σιτάρι και σµιγάδι 1.810.571 5.486.580 

7612 
∆εξαµενές, βαρέλια, τύµπανα, µπιτόνια, κουτιά και παρόµοια δοχεία από 
αργίλιο, για ύλες παντός είδους  1.578.059 240.654 

0301 Ψάρια ζωντανά 1.464.401 30.003 
7411 Σωλήνες από χαλκό 1.093.698 170.999 

3004 
Φάρµακα παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, 
που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι συσκευασµένα  1.065.156 14.275 

6802 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδοµική, φυσικές, άλλες από 
σχιστόλιθο, επεξεργασµένες και τεχνουργήµατα από αυτές.  1.053.361 4.998.893 

4410 

Πλάκες-διαφράγµατα από µικρά τεµάχια και παρόµοιες πλάκες-διαφράγµατα 
από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωµατωµένες µε ρητίνες ή 
άλλες οργανικές συνδετικές ύλες  995.546 3.946.110 

8419 

Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερµαινόµενες, για την 
επεξεργασία υλών µε µεθόδους που απαιτούν αλλαγή της θερµοκρασίας, 
όπως η θέρµανση 890.987 218.452 

7304 
Σωλήνες και κοίλα είδη µε καθορισµένη µορφή, χωρίς συγκόλληση, από 
σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα 729.055 295.459 

8424 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, εκτόξευση ή 
ψεκασµό υγρών ή σκόνης.  643.161 280.849 
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Βασικά προϊόντα κατά την τριετία 2013 – 2015 που εξάγει η Ελλάδα στην Τυνησία είναι, 
εκτός από πετρελαιοειδή, µάρµαρα, δηµητριακά, υφάσµατα ιδιαίτερα denim, σωλήνες, 
σύρµατα, καπνά, λέβητες, βαµβάκι, φάρµακα, µηχανές για τη γεωργία, µάρµαρα, αλουµίνιο, 
είδη υγιεινής, πλαστικό, εξαρτήµατα για κουφώµατα, ξυλεία. 
 
Επισηµαίνεται η δυναµική που παρουσιάζει η τυνησιακή αγορά, παρά το µικρό της µέγεθος 
(πληθυσµός ίσος περίπου µε τον πληθυσµό την Ελλάδας) και τα οµοειδή γεωργικά προϊόντα 
που παράγει. Υπογράφουσα στο πλαίσιο διεξαγωγής ∆ιεθνών Εκθέσεων στην Τυνησία 
κατέγραψε και απέστειλε στους αρµόδιους φορείς το 2015 84 αιτήµατα (49 το 2014) 
εισαγωγής δοµικών υλικών (αλουµινίου, πλαστικού, µαρµάρων, µονωτικών – στεγανωτικών), 
βάσεων φωτοβολταϊκών, ειδών υγιεινής & κρουνοποιίας, εξαρτηµάτων, βερνικιών, βαφών, 
κουφωµάτων, ειδών κιγκαλερίας, ειδών πυρόσβεσης. 
Τυνησιακές εισαγωγές στην Ελλάδα - 20 πρώτες κατ/ρίες προϊόντων κατά εµπορ. αξία 
σε 4ψήφιο δ.κ.  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(κιλά) 

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 3.949,331 8.377.969 

2501 

Αλάτι, στο οποίο περιλαµβάνεται το επιτραπέζιο και το µετουσιωµένο αλάτι, και 
χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυµα ή µε προσθήκη 
αντισυσσωµατικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. 2.589.800 72.972.860 

7602 

Απορρίµµατα και θραύσµατα, από αργίλιο (εκτός από σκουριές, ψήγµατα κλπ. 
που προέρχονται από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα οποία 
περιέχουν ανακτήσιµο αργίλιο σε µορφή πυριτικών αλάτων. 2.079.849 1.403.925 

4803 

Χαρτί καθαριότητας (υγείας), χαρτί που χρησιµοποιείται για πετσέτες χεριών, για 
πετσέτες και παρόµοια χαρτιά οικιακής χρήσης, υγιεινής ή καθαριότητας, 
χαρτοβάµβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης. 1.898.607 1.922.231 

2826 
Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύµπλοκα άλατα του 
φθορίου 1.158.007 1.200.000 

3105 

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: 
άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσµατα (εκτός από λιπάσµατα καθαρής 
ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χηµικά αζωτούχα, φωσφορικά ή 
καλιούχα λιπάσµατα).  1.150.521 4.398.480 

0307 

Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το 
όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα σε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, 
αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη, και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός των 
µαλακοστράκων και των µαλακίων.  1.148.988 167.915 

2835 
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά φωσφορώδη, φωσφορικά και 
πολυφωσφορικά 969.158 1.939.106 

9018 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική 
χρήση 872.539 89.364 

3103 

Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά φωσφορικά (εκτός από αυτά που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόµοια σχήµατα, είτε σε συσκευασίες µε µεικτό βάρος <= 10 
kg) 849.962 2.300.000 

0511 
Προϊόντα ζωϊκής προέλευσης. Ζώα µη ζωντανά όλων των ειδών, ακατάλληλα 
για τη διατροφή του ανθρώπου 731.081 10.128 

8712 ∆ίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα χωρίς κινητήρα 523.643 124.023 

3923 
Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα, καπάκια, 
καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από πλαστικές ύλες 318.765 70.539 

7404 
Απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους όγκους 
[πλινθώµατα] ή εκτός από παρόµοιες ακατέργαστες µορφές, από 233.814 48.000 
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ρευστοποιηµένα απορρίµµατα και θραύσµατα από χαλκό, εκτός από τέφρες και 
κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό 

4419 

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα (εκτός από είδη επιπλώσεως, είδη 
στολισµού, τεχνουργήµατα βαρελοποιίας, µέρη για είδη από ξύλο για το τραπέζι 
ή την κουζίνα, ψήκτρες, σκούπες και κόσκινα χειρός) 233.354 24.167 

4421 Τεχνουργήµατα από ξύλο 220.466 45.364 

4420 

Ξυλεία µε ενσωµατωµένες ψηφίδες και ξυλεία µε κολληµένα διακοσµητικά 
στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιµαλφή και θήκες για κοσµήµατα ή 
χρυσαφικά και παρόµοια τεχνουργήµατα, από ξύλο. Αγαλµατάκια και άλλα είδη 
στολισµού, από ξύλο.  207.859 38.069 

6112 Φόρµες αθλητικές (προπόνησης), κουστούµια και σύνολα του σκι, µαγιό, πλεκτά 179.571 4.674 
3925 Είδη εξοπλισµού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες 172.180 22.675 

8507 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαµβανοµένων και των διαχωριστών τους & µέρη 
τους 121.435 67.801 

 
Βασικά προϊόντα κατά την τριετία 2013 – 2015 που εισάγει η Ελλάδα από την Τυνησία είναι 
µαλακόστρακα και µαλάκια, φωσφάτα, λιπάσµατα, µέρη µηχανών, έτοιµα υφαντουργικά 
είδη, τεχνουργήµατα από ξύλο.  
 
∆ολοµιτικό µάρµαρο: Έως και 31/1/2014 οι αρχές επέβαλαν φόρο κατανάλωσης µόνο στο 
ασβεστιτικό µάρµαρο (50% για µπλοκ, 150% για τις πλάκες). Ο φορολογικός νόµος του 
2014 προέβλεπε φόρους κατανάλωσης σε όλα τα µάρµαρα (ασβεστιτικό µάρµαρο, 
δολοµιτικό µάρµαρο, γρανίτη, τραβερτίνη, ασβεστόλιθο) 75% για τις πλάκες και 50% για 
τους όγκους. Οι φόροι κατανάλωσης δεν επιβλήθηκαν στον τοπικό ασβεστόλιθο. Τα µέτρα 
έπληξαν εισαγωγές µαρµάρων από Ελλάδα (ύψους 5 εκατ. € το 2013, 80% των ελληνικών 
εξαγωγών σε µάρµαρα αφορούσε δολοµιτικό) η οποία έθεσε σε συνεργασία µε Ιταλία και 
Ισπανία το θέµα στην Επιτροπή Market Access Committee στις Βρυξέλλες και στην 
Επιτροπή Πολιτικής Εµπορίου. Η επιχειρηµατολογία για την κατάργηση των φόρων 
κατανάλωσης βασίστηκε στο ότι οι φόροι κατανάλωσης δεν επιβάλλονται στα παρεµφερή 
εγχώρια προϊόντα (δεν προβλέπονται εξαιρέσεις στην τυνησιακή νοµοθεσία) στην πράξη, 
επειδή η τυνησιακή δηµόσια διοίκηση τα θεωρεί προϊόντα εκµετάλλευσης φυσικών πόρων 
(στο φορολογικό νόµο του 2014 δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για τα εγχώρια προϊόντα) και η 
πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τις Συνθήκες GATT και Σύνδεσης µε την Ε.Ε. που έχει 
υπογράψει η Τυνησία (προβλέπουν ότι οι φόροι κατανάλωσης που επιβάλλονται στις 
εισαγωγές πρέπει να επιβάλλονται και στα εγχώρια παρεµφερή προϊόντα, στο ίδιο ποσοστό). 
Οι εξαγωγές ελληνικού µαρµάρου µειώθηκαν αρχικά σε ποσοστό 90% και 40 άτοµα 
κινδύνευαν να χάσουν την εργασία τους. Ωστόσο, ο συµπληρωµατικός φορολογικός νόµος 
(ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2014) προβλέπει µείωση των φόρων κατανάλωσης, σε 
όλα τα µάρµαρα, ως εξής: µπλοκ 25%, πλάκες 35%. Οι ελληνικές εξαγωγές µαρµάρων 
ανέκαµψαν σε µεγάλο βαθµό αν και όχι πλήρως. Ο φορολογικός νόµος της Τυνησίας για το 
2016 προβλέπει την µείωση των φόρων κατανάλωσης από 25% στο 10% για τους όγκους και 
καµιά αλλαγή (35%) για τις πλάκες. 

Εξέλιξη διµερούς εµπορίου 2013 - 2015 σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας  
 2013 2014 2015 Μετ. 15/14

Εισαγωγές Τυνησίας από Ελλάδ 193.618.913 386.816.537 256.800.462 -33,61% 
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Εξαγωγές Τυνησίας σε Ελλάδα 24.676.907 34.284.778 40.765.437 +18,90% 
Όγκος Συναλλαγών 218.295.820 421.101.315 297.565.899 -29,34% 
Εµπορικό Ισοζύγιο για την Τυνη -168.942.006 -352.531.759 -216.035.025  

Κατάταξη Ελλάδας ως 
εξαγωγικού εταίρου Τυνησίας 33ος 31ος 38ος 

 

Κατάταξη Ελλάδας ως 
εισαγωγικού εταίρου 
Τυνησίας 

32ος 21ος 28ος 
 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας, αξία σε τυνησιακά δηνάρια TND - προσωρινά στοιχεία για το 2015. 
 

Σύµφωνα µε την Στατιστική Υπηρεσία Τυνησίας, οι εισαγωγές ελληνικών προϊόντων 
στην Τυνησία µειώθηκαν από 386,82 εκατ. TND το 2015 σε 256,80 εκατ. TND το 2014 (- 
33,61%). Οι τυνησιακές εξαγωγές στην Ελλάδα αυξήθηκαν από 34,28 εκατ. TND το 
2014 σε 40,76 εκατ.TND  το 2015 (αύξηση +18,90%). Η Ελλάδα κατατάσσεται το 2015 
στην 28η θέση των προµηθευτών της χώρας  (από 21η το 2014), µετά την Ταϊλάνδη, και πριν 
το Μαρόκο. Ακολουθούν η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ουγγαρία και ενδεικτικά τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα στην 32η θέση και το Κατάρ στην 58η θέση. Όσον αφορά τις 
χώρες προορισµού τυνησιακών προϊόντων για το 2015, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 38η 
θέση (από 31η το 2014) µεταξύ Μαυριτανίας και Γκαµπόν (ακολουθούν άλλες αφρικανικές 
χώρες όπως η Νιγηρία, το Κογκό και η Γκάνα).  

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΤΥΝΗΣΙΑΣ 

Η διµερής αναπτυξιακή συνεργασία αφορά υποτροφίες σε Τυνήσιους σπουδαστές που φοιτούν
ελληνικά ανώτερα και ανώτατα ιδρύµατα. Επιπλέον, το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτο
Χανίων (www.maich.gr) χορηγεί υποτροφίες σε Τυνήσιους απόφοιτους  (23 για την ακαδηµα
περίοδο 2014-2015, 20 για 2015-2016) για την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος στους το
της βιοτεχνολογίας, της αειφόρου γεωργίας, της ποιότητας των τροφίµων, της διοίκη
περιβάλλοντος– επισηµαίνεται η συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ελαίας (Institut de l’Olivier) σ
Σφαξ και στο πλαίσιο του προγράµµατος ECOPLANTMED (http://ecoplantmed.eu) 
πρωτοβουλία MedWildFireLab για την καταπολέµηση των πυρκαγιών όπου συµµετέχε
τυνησιακός φορέας Institut National Tunisien de recherche en génie rural eaux et fo
Συνεργασία ελληνικών-τυνησιακών φορέων στο πλαίσιο προγραµµάτων που χρηµατοδοτε
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενδεικτικά αναφέρονται το πρόγραµµα MedDiet (www.med-diet.eu) για 
µεσογειακή διατροφή (συνεργασία Επιµελητηρίου Μεσσηνίας – Εθνικού Φορέα Αγρονοµ
Έρευνας Institut National de Recherche Agronomique), προγράµµατα για την υφαντουργία 
Texmed Clusters (www.texmedclusters.eu) και MEDNETA (www.medneta.eu) (συνεργα
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος), το πρόγραµµα EuroMed
τις αστικές µεταφορές στο οποίο συµµετέχει το Πολυτεχνείο, το πρόγραµµα LACTIM
(www.lactimed.eu) για την τυροκοµία στη Μεσόγειο στο οποίο συµµετέχουν το Πανεπιστή
Θεσσαλίας και το τεχνολογικό πάρκο Pole de competitivité de Bizerte. ΚΑΠΕ και ΑΝΜΕ (Age
National de la Maitrise de l’Energie) συµµετέχουν στο ∆ίκτυο Μεσογειακών Ενεργειακών Κέντ
MEDENER (www.cres.gr/medener) µε αντικείµενο τις πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας.  

12 ΤΥΝΗΣΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν διαθέτει ξεχωριστά στοιχεία για την Τυνησία. Οι αφίξεις 
στην Ελλάδα περιλαµβάνονται στην ενότητα "Λοιπές χώρες Αφρικής."  
 
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) δεν διαθέτει ξεχωριστά στοιχεία για την Τυνησία. 
Οι αφίξεις Τυνησίων τουριστών περιλαµβάνονται στην ενότητα "Λοιπές χώρες Αφρικής".  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αφίξεις από τη χώρα στην Ελλάδα* 5.037 8.329 11.794 13.002 9.223 15.300 9.553 
Αφίξεις στη χώρα από την Ελλάδα  

(πηγή: Οργανισµός Προώθησης Τυνησιακού Τουρισµού ΟΝΤΤ) 7.887 5.436 1.966 2.771 1.990 1.927 1.490 

 

Κατά την Έκθεση Τουρισµού MIT 2015 στην Τύνιδα (28-31.5.2015, www.mit-med.com.tn) 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. κατέγραψε 16 αιτήµατα τυνησιακών τουριστικών πρακτορείων για 
συνεργασία / διεύρυνση της συνεργασίας τους µε ελληνικά πρακτορεία για αποστολή 
Τυνησίων τουριστών στην Ελλάδα. Κατά την διάρκεια των συναντήσεων, τέθηκαν ακόλουθα 
ερωτήµατα στους αρµοδίους των τυνησιακών πρακτορείων: 
 

• Περιοχή ενδιαφέροντος σε συνδυασµό και µε όσα αναφέρονται στον ιστότοπο του 
Ε.Ο.Τ. http://www.visitgreece.gr 

• Ενδιαφέρον για Ελλάδα αποκλειστικά ή σε συνδυασµό µε άλλες χώρες π.χ. Ιταλία. 
• Προφίλ τουριστών (π.χ. ηλικία, ενδιαφέροντα).  
• Εκτιµήσεις για αποστολή Τυνήσιων τουριστών στην Ελλάδα ετησίως. 
• Αριθµός διανυκτερεύσεων και περίοδος διακοπών. 
• Απαιτήσεις τουριστών π.χ. κατηγορία ξενοδοχείων. 
• Αναζήτηση τουριστικού πρακτορείου ή ξενοδοχείου.  

 
Σύµφωνα µε τα όσα µας µετέφεραν τα πρακτορεία ζευγάρια Τυνησίων έως 45 ετών επιλέγουν 
την Ελλάδα για διακοπές ή για τον µήνα του µέλιτος για 7 διανυκτερεύσεις καθ’ όλη την 
διάρκεια του χρόνου ιδιαίτερα όµως τους µήνες Απρίλιο έως και Σεπτέµβριο ενώ σηµαντικός 
αριθµός τουριστών επιλέγει να οργανώνει τις διακοπές του µέσω διαδικτύου. Στο συνηµµένο 
αρχείο αναφέρονται ειδικότερα οι απαιτήσεις κάθε πρακτορείου (π.χ. ενδιαφέρον και για 
Κρήτη, Ρόδο, διοργάνωση σχολικών εκδροµών). ∆ιεκόπη στις 20/1/2013 η απευθείας 
αεροπορική σύνδεση Αθήνας – Τύνιδας (οι τουρίστες φτάνουν στην Αθήνα µέσω Ρώµης / 
Κωνσταντινούπολης). Προσπάθειες για πραγµατοποίηση πτήσεων charter τους καλοκαιρινούς 
µήνες µε αεροσκάφη της Aegean 178 θέσεων δεν τελεσφόρησαν γιατί δεν προβλεπόταν η 
ανάλογη εµπορική επιτυχία (οι τιµές εισιτηρίου άρχιζαν από 440 ευρώ). Εκτός από το 
Αεροδρόµιο της Τύνιδας Tunis Carthage υπάρχει και το Αεροδρόµιο της Enfidha, 40 
χιλιοµέτρα νοτιοδυτικά της Hammamet (βλ. http://www.enfidhahammametairport.com/en-
EN/Pages/Main.aspx), κυρίως για πτήσεις charter. Η Τυνησία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις 
δεν έχει όµως ακόµα υπογράψει µε την Ε.Ε. συµφωνία Open Skies η οποία θα έχει ως 
αποτέλεσµα την κατάργηση της υποχρέωσης οι αεροπορικές εταιρίες να πραγµατοποιούν 
δροµολόγια µόνο από και προς το κράτος-µέλος όπου διατηρούν την έδρα τους προς 
τυνησιακούς προορισµούς και τη δραστηριοποίηση εταιριών low cost. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του εδώ Προξενείου, το 2014 υπεβλήθησαν 1096 αιτήσεις για θεώρηση εκ των 
οποίων 849 εγκρίθηκαν. Έως και 30 Αυγούστου 2015 είχαν υποβληθεί 1222 αιτήσεις (623 
αιτήσεις Τυνησίων πολιτών και 599 Λιβύων) εκ των οποίων εγκρίθηκαν 509 και 223 
αντίστοιχα.  
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Προτείνεται στους Έλληνες τουριστικούς πράκτορες οι οποίοι επιθυµούν να συνεργαστούν µε 
τυνησιακό πρακτορείο να επικοινωνήσουν µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτοµέρειες ενδεχόµενης συµφωνίας 
τους µε τα τυνησιακά πρακτορεία και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για 
εµπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Στους 
καλυπτόµενους εµπορικούς κινδύνους περιλαµβάνονται η πτώχευση, η αυθαίρετη καταγγελία 
της σύµβασης, η αθέτηση των όρων της σύµβασης από τον οφειλέτη (και τον εγγυητή του). 
Στους πολιτικούς κινδύνους περιλαµβάνονται τα γεγονότα ανωτέρας βίας (εµφύλιος ή 
διακρατικός πόλεµος, πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, θεοµηνίες), η απαγόρευση 
µεταφοράς συναλλάγµατος. Επισηµαίνουµε ότι κατά την εξέταση του φακέλου, προκειµένου 
να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενηµερώσει τους αιτούντες για πληροφορίες που 
θα συλλέξει σχετικά µε το πρακτορείο µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να 
συνεργαστούν. Επίσης, η εταιρία SORENCO (www.sorenco.com.tn) ειδικεύεται στις 
αξιολογήσεις εταιριών. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας δεν φέρει ευθύνη για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες της εταιρίας. 
 
Χρήσιµες διευθύνσεις: Τυνησιακή Ένωση Τουριστικών Πρακτορείων (Fédération Tunisienne 
des Agences de Voyages - FTAV) www.ftav.org, Περιοδικό Astrolabe www.cigv-online.com, 
www.cigv.com 
 

13 ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

Η Τυνησία προωθεί την πώληση κατοικιών κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας 
χωρίς όµως να προσφέρονται αντιστοίχου επιπέδου µε την Ελλάδα υπηρεσίες (π.χ. 
καθαριότητα, δυνατότητες διασκέδασης, ασφάλεια, κ.τ.λ.). Οργανώνεται και Έκθεση, στο 
Παρίσι, για την προώθηση της πώλησης κατοικιών στη χώρα, βλ. http://www.sitap.fr. 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. έχει εκπονήσει σχετική έρευνα µε κτηµατοµεσιτικά γραφεία που έχουν 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για προώθηση αγοράς κατοικιών στην Ελλάδα την οποία θέτει στην 
διάθεση των ενδιαφεροµένων. Επισηµαίνουµε τις δυσκολίες και τους περιορισµούς που θέτει 
η Κεντρική Τράπεζα Τυνησίας για την εξαγωγή συναλλάγµατος για οποιοδήποτε λόγο (µε 
ορισµένες εξαιρέσεις για τους µη Τυνήσιους κατοίκους της χώρας) εκτός Τυνησίας 
(βλ.ιστότοπο Κεντρικής Τράπεζας Τυνησίας, www.bct.gov.tn).  
 
14 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΡΟΪΌΝΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

    Ανταγωνισµός που αντιµετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα 

Η Τυνησία παράγει οµοειδή γεωργικά προϊόντα µε την Ελλάδα, π.χ. ελαιόλάδο, ελιές, 
κρασί. Το 1995 η Τυνησία υπέγραψε την Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ε.Ε. βάσει της οποίας 
δηµιουργήθηκε ζώνη ελευθέρου εµπορίου (free trade zone) για τα βιοµηχανικά προϊόντα 
τον Ιανουάριο του 2008 (κατάργηση δασµών για τα εισαγόµενα από την Ε.Ε. βιοµηχανικά 
προϊόντα). Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, έχουν 
εξαιρεθεί από την διαδικασία αυτή και επιβαρύνονται µε υψηλούς δασµούς κατά την 
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εισαγωγή τους. Η Τυνησία έχει συµφωνίες ελευθέρου εµπορίου µε πολλές χώρες, µεταξύ 
αυτών την Λιβύη, την Αλγερία, την Τουρκία. Έχει υπογράψει τη Συµφωνία Agadir (2004), 
η οποία αποσκοπεί στην δηµιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών µε την Αίγυπτο, την 
Ιορδανία και το Μαρόκο. Κύριες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας είναι η Γαλλία, η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Τουρκία.  
 
Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen συνδέει απ'ευθείας τον Πειραιά µε το λιµάνι της Bizerte 
(60 περίπου χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Τύνιδας) και µε το λιµάνι της Τύνιδας Rades 
όπου όµως το πλοίο µπορεί να περιµένει έως και 20 ηµέρες µέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της εκφόρτωσης. Tα πλοία της τυνησιακής ναυτιλιακής εταιρίας CTN 
(http://www.ctn.com.tn, απ’ευθείας σύνδεση µε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) και της εταιρίας 
Μessina (https://www.messinaline.it) µπαίνουν µε προτεραιότητα στον λιµένα της Τύνιδας 
Radès. Η CTN υποστηρίζει ότι το πλεονέκτηµα αφορά τα οχηµαταγωγά RO-RO/επιβατηγά 
και όχι την εταιρία. Η απ'ευθείας αεροπορική σύνδεση Τύνιδας – Αθήνας µε την Tunis Air 
διεκόπη αρχές 2013 εξ αιτίας χαµηλής επιβατικής κίνησης. 
 
Κράτη µέλη της Ε.Ε. όπως η Ιταλία, µέσω των προγραµµάτων αναπτυξιακής βοήθειας 
παρέχουν, υπό προϋποθέσεις, χαµηλότοκα δάνεια µέσω των τυνησιακών τραπεζών για 
αγορά ιταλικών προϊόντων, κυρίως µηχανηµάτων, βλ. 
http://www.ambtunisi.esteri.it/NR/rdonlyres/B9910B60-EF79-4E2A-92F0-
83701EDB5A10/67878/linea73MIT.pdf). 

 

    Προβλήµατα που δυσκολεύουν ή αποτρέπουν την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 

Μικρή ελληνική κοινότητα, προβλήµατα επικοινωνίας (η γλώσσα του επιχειρηµατικού 
κόσµου είναι εκτός από την αραβική η γαλλική και όχι η αγγλική). Μικρός αριθµός 
επιχειρήσεων ελληνικών/µεικτών συµφερόντων (λιγότερες από 10 επιχειρήσεις). Για 
ορισµένα είδη εταιριών (οι ρυθµίσεις αφορούν κυρίως αυτές που απευθύνονται στην 
εσωτερική αγορά) απαιτείται η συµµετοχή Τυνήσιου σε ποσοστό που ξεπερνάει το 50%. Ο 
αναπτυξιακός νόµος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.  
 
Προβλήµατα συµµετοχής σε διεθνείς διαγωνισµούς: α) καταβολή αντιτίµου για την 
απόκτηση του τεύχους δηµοπράτησης (cahier de charges). Συχνά απαιτείται η φυσική 
παρουσία εκπροσώπου της ενδιαφεροµένης εταιρίας (δεν µπορεί να αποσταλεί 
ηλεκτρονικά). Πολλοί διαγωνισµοί δηµοσιεύονται µόνο στην αραβική γλώσσα. β) 
Τυνησιακή νοµοθεσία δεν προβλέπει κυρώσεις για την µη παροχή διευκρινίσεων στις 
ενδιαφερόµενες εταιρίες από τα στελέχη της Τυνησιακής ∆ιοίκησης γ) πολυπλοκότητα 
του συστήµατος (πολλές επί µέρους επιτροπές εµπλέκονται στη διαδικασία), 
απροειδοποίητη ακύρωση διαγωνισµών. Περιορισµένη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
σύστηµα δηµοσίευσης διαγωνισµών TUNEPS. 
 
Τα έτοιµα ενδύµατα αποτελούν ένα από τα κύρια εξαγώγιµα προϊόντα της χώρας, λόγω 
των ξένων επενδύσεων που έχουν γίνει στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Η χώρα 
εισάγει πρώτες ύλες από την Ελλάδα. Η Τυνησία αντιµετωπίζει ανταγωνισµό από 
ασιατικές χώρες χαµηλού εργατικού κόστους π.χ. Κίνα και Βιετνάµ, ενώ οι 
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συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, οι καταλήψεις και οι απεργίες µετά την καθεστωτική 
αλλαγή της 14ης Ιανουαρίου 2011 οδήγησαν εταιρίες να εγκατασταθούν σε άλλες χώρες, 
όπως στο Μαρόκο. 
 
Σύµφωνα µε την τυνησιακή νοµοθεσία, η πληρωµή των εισαγωγών, µε ορισµένες 
εξαιρέσεις, γίνεται µε την διαδικασία (irrevocable) letter of credit ή  Cash Against 
Documents και δεν είναι δυνατή η προπληρωµή των εµπορευµάτων (βλ. 
http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/commerce.jsp#import) µε 
αποτέλεσµα αυξηµένα κόστη συναλλαγής και µεγαλύτερο ρίσκο για τους εξαγωγείς.  
 
Επιπλέον η διολίσθηση του δηναρίου σε σχέση µε το ευρώ, η µείωση της αγοραστικής 
δύναµης των Τυνησίων, επηρεάζουν αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές (βλ.Οικονοµικές 
Εκθέσεις Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας,  www.agora.mfa.gr/tn114). 

 
Στο πλαίσιο των συναντήσεων των Εµπορικών Συµβούλων κρατών-µελών της Ε.Ε., έχουν 
αναφερθεί δασµολογικά και παραδασµολογικά εµπόδια µε στόχο τον περιορισµό των 
εισαγωγών, και την µείωση των συναλλαγµατικών εκροών χάριν της προστασίας της 
εγχώριας παραγωγής. Τον Σεπτέµβριο του 2012 η Κεντρική Τράπεζα Τυνησίας 
ανακοίνωσε µέτρα για «εξορθολογισµό των εισαγωγών» για να περιορίσει την µείωση των 
συναλλαγµατικών αποθεµάτων στη χώρα. Έχουν τεθεί υπό καθεστώς εποπτείας µια σειρά 
προϊόντων τα οποία δηµοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εµπορίου  και έχει 
ενεργοποιηθεί η διαδικασία της ρήτρας διαφύλαξης (απαγόρευση των εισαγωγών στην 
Τυνησία από όλες τις χώρες για ορισµένο χρονικό διάστηµα, βλ. 
https://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeint.htm) στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε. για 
ξυλεία MDF, για γυάλινες φιάλες, και για τα πλακάκια και τις πλάκες δαπέδου ή 
επένδυσης από κεραµευτική ύλη, δεν έχουν όµως ακόµα ληφθεί τελικές αποφάσεις. Οι 
ελληνικές εταιρίες ζήτησαν να ενηµερώνονται για τις εξελίξεις.  
 
Στα παραδασµολογικά εµπόδια περιλαµβάνονται α) πολύπλοκες διαδικασίες εισαγωγής 
προϊόντων όπως το τσιµέντο, δεν υπήρξαν όµως αντιδράσεις από τις ελληνικές 
τσιµεντοβιοµηχανίες (η Τυνησία είναι πλεονασµατική σε τσιµέντο) β) επιβολή των φόρων 
κατανάλωσης µόνο στις εισαγωγές και µη φορολόγηση οικονοµικά εύρωστων τυνησιακών 
εταιριών, π.χ. περίπτωση των µαρµάρων. Το κλιµάκιο του ∆.Ν.Τ. έχει προτείνει στις 
τυνησιακές αρχές υποτίµηση του δηναρίου και µέτρα περιορισµού της εσωτερικής ζήτησης 
τονίζοντας ότι η Τυνησία πρέπει να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και ότι η 
κατάσταση της οικονοµίας παρά την επιδείνωση των µακροοικονοµικών δεικτών δεν 
δικαιολογεί την προσφυγή σε µέτρα περιορισµού των εισαγωγών.  
 
Οι υψηλοί εσωτερικοί φόροι (π.χ. φόροι κατανάλωσης) σε ορισµένα προϊόντα, χωρίς όµως 
να επιβάλλονται, αν και θα έπρεπε στο ίδιο ποσοστό στα εγχώρια προϊόντα, επηρεάζουν 
αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές και έχουν ως αποτέλεσµα την παράνοµη εισαγωγή 
προϊόντων από γειτονικές χώρες. 
 
Η εισαγωγή φαρµάκων στην Τυνησία πραγµατοποιείται από την Κεντρική 
Φαρµακαποθήκη (Pharmacie Centrale, http://www.phct.com.tn/) κατόπιν προκήρυξης 
διεθνών διαγωνισµών. Η Κεντρική Φαρµακαποθήκη απαιτούσε από τους εξαγωγείς να 
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επωµιστούν τα κόστη που προκύπτουν από την διολίσθηση του τυνησιακού δηναρίου 
έναντι του ευρώ. Γαλλία και Ισπανία παρέπεµψαν το θέµα στην αρµόδια Επιτροπή Market 
Access Committee στις Βρυξέλλες η οποία απεφάνθη ότι η συγκεκριµένη πρακτική δεν 
αποτελεί παραβίαση της Συµφωνίας Σύνδεσης Τυνησίας – Ε.Ε.. Οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς 
µείωσαν τις τιµές πώλησης  των προϊόντων τους προς την Κεντρική Φαρµακαποθήκη. ∆εν 
υπήρξαν αντιδράσεις από ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες. 
 
 

15 . ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Προϊόντα που παρουσιάζουν καλές προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές είναι: 
∆ηµητριακά, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας (σίτος, κριθάρι, αραβόσιτος), βαµβάκι, 
ιατρικά µηχανήµατα, φάρµακα και προϊόντα φαρµακείου, δοµικά υλικά (αλουµίνιο, 
χάλυβας, µάρµαρο, πλαστικό, είδη θερµοµόνωσης, ξυλεία), καπνός - τσιγάρα, 
τηλεπικοινωνιακό υλικό, συσκευές κλιµατισµού-θέρµανσης (θερµοσίφωνες), αρδευτικά 
συστήµατα, γεωργικός εξοπλισµός, θεριστικές µηχανές, τρακτέρ, είδη υγιεινής, βαµβάκι - 
υφάσµατα, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, προϊόντα βιοτεχνολογίας.  
 
Επισηµαίνεται η δυναµική που παρουσιάζει η τυνησιακή αγορά, παρά το µικρό της 
µέγεθος (πληθυσµός ίσος περίπου µε τον πληθυσµό την Ελλάδας) και τα οµοειδή γεωργικά 
προϊόντα που παράγει. Κατόπιν συναντήσεων υπογράφουσας µε τυνησιακές εταιρίες στο 
πλαίσιο ∆ιεθνών Εκθέσεων προέκυψαν 84 αιτήµατα (49 το 2014) εισαγωγής δοµικών 
υλικών: αλουµινίου, πλαστικού, µαρµάρων, µονωτικών - στεγανωτικών υλικών, βάσεων 
φωτοβολταϊκών, ειδών υγιεινής & κρουνοποιίας, εξαρτηµάτων, βερνικιών, βαφών, 
κουφωµάτων, ειδών κιγκαλερίας, εξαρτηµάτων, ειδών πυρόσβεσης. Οι Τυνήσιοι 
ενδιαφέρονται και για µεταφορά τεχνογνωσίας σε τοµείς όπου Ελλάδα παρουσιάζει 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα π.χ. στην γεωργία, στον τουρισµό, στην διαχείριση λιµένων. 
 
Ευκαιρίες παρουσιάζονται στον τοµέα των υδρογονανθράκων, της παραγωγής ενέργειας, 
των ΑΠΕ, της αεροπλοΐας, των µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και σε βιοµηχανίες 
έντασης εργασίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό όπως η κλωστοϋφαντουργία και 
ορισµένες βιοµηχανίες µηχανολογικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Οι οικονοµικές 
πολιτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της Νότιας και Κεντρικής Τυνησίας µπορούν να 
δηµιουργήσουν ευκαιρίες για συµµετοχή ελληνικών εταιριών σε έργα υποδοµής.  
Επισηµαίνεται η δυναµική που παρουσιάζει η τυνησιακή αγορά, παρά το µικρό της 
µέγεθος (πληθυσµός ίσος περίπου µε τον πληθυσµό την Ελλάδας) και τα οµοειδή 
γεωργικά προϊόντα που παράγει. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας. στο πλαίσιο διεξαγωγής 
∆ιεθνών Εκθέσεων στην Τυνησία κατέγραψε και απέστειλε στους αρµόδιους φορείς το 
2014 84 αιτήµατα εισαγωγής ελληνικών προϊόντων (ξυλείας, ξενοδοχειακού εξοπλισµού, 
µαρµάρων, ορθοπεδικών και ιατρικών ειδών, αλουµινίου, πλαστικών, εξαρτηµάτων για 
κουφώµατα, ειδών υγιεινής, µονωτικών υλικών).  
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for 
Reconstruction and Development) καλύπτει το ρίσκο µη πληρωµής για συναλλαγές µε τις 
τυνησιακές τράπεζες Amen Bank και Banque Tuniso-Kowetienne οπότε υπάρχει το 
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ενδεχόµενο να µειώνεται το κόστος της συναλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα συνεργάζεται, µεταξύ άλλων, µε την 
Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι κατάλογοι ανανεώνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα βλ.ιστότοπο www.ebrd.com/tfp, κατάλογος µε Τυνησιακές Τράπεζες ενότητα 
“issuing banks” και κατάλογος µε τις Ελληνικές Τράπεζες “confirming banks.” 
 
Στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Τουρισµού ΜΙΤ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας κατέγραψε 
16 αιτήµατα τυνησιακών ταξιδιωτικών πρακτορείων για συνεργασία µε αντίστοιχα 
ελληνικά µε σκοπό την αποστολή Τυνησίων τουριστών στην Ελλάδα.   
 
Μεγάλο µέρος των εξαγωγών µας στηρίζεται σε πρώτες ύλες οι οποίες έχουν διακυµάνσεις 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής ή είναι εύκολο να βρεθούν σε άλλες 
χώρες µε χαµηλότερες τιµές. Η συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις, η διοργάνωση 
εµπορικών αποστολών, οι µεµονωµένες επισκέψεις επιχειρηµατιών αποτελούν το πρώτο 
βήµα για την προσέγγισή της αγοράς.  
 
Επισηµαίνονται οι ευκαιρίες συµµετοχής ελληνικών εταιριών σε έργα υποδοµής, κυρίως 
σε αυτά που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η Ελλάδα δεν αποτελεί µέλος 
της Αφρικανικής Τράπεζας Αναπτύξεως µε αποτέλεσµα ελληνικές εταιρίες να µην 
αναλαµβάνουν έργα που χρηµατοδοτούνται από την Τράπεζα. Όσον αφορά τους 
ενδοιασµούς που προβάλλουν ελληνικές εταιρίες να συµµετάσχουν σε διαγωνισµούς, 
προτείνουµε να επικοινωνήσουν µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων  
Ο.Α.Ε.Π. http://www.oaep.gr για να συζητήσουν λεπτοµέρειες ενδεχόµενης συµµετοχής 
τους και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για εµπορικούς και αν το κρίνουν 
απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Στους καλυπτόµενους εµπορικούς κινδύνους 
περιλαµβάνονται η πτώχευση ξένου αγοραστή, η υπερηµερία, η αυθαίρετη καταγγελία της 
εξαγωγικής σύµβασης από τον αγοραστή, η αθέτηση των όρων της σύµβασης από τον 
οφειλέτη (και τον εγγυητή του). Στους πολιτικούς κινδύνους περιλαµβάνονται τα γεγονότα 
ανωτέρας βίας (εµφύλιος ή διακρατικός πόλεµος, πολιτικές αναταραχές, γενικές απεργίες, 
θεοµηνίες), η απαγόρευση µεταφοράς συναλλάγµατος, η ακύρωση άδειας εισαγωγής και 
εξαγωγής, και τα µέτρα ή οι αποφάσεις της τρίτης χώρας που εµποδίζουν την εκτέλεση της 
δανειακής-εµπορικής σύµβασης (π.χ. εθνικοποιήσεις-απαλλοτριώσεις). Συνιστάται ακόµα 
σε εταιρίες που επιθυµούν να επενδύσουν στην Τυνησία ή στις οποίες γίνεται κατακύρωση 
έργου/µελέτης να εξετάσουν το ενδεχόµενο να ασφαλιστούν στον Ο.Α.Ε.Π. µε απαραίτητη 
προϋπόθεση την έγκριση του συµβολαίου κατακύρωσης πριν το υπογράψουν. 
 
Οι Τυνήσιοι ενδιαφέρονται και για µεταφορά τεχνογνωσίας σε τοµείς όπου Ελλάδα 
παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα π.χ. στην γεωργία, στον τουρισµό, στην διαχείριση 
λιµένων.  
 
Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen συνδέει απ'ευθείας τον Πειραιά µε το λιµάνι Bizerte (60 
περίπου χιλιόµετρα βορειοδυτικά της Τύνιδας) και µε το λιµάνι της Τύνιδας Rades όπου 
όµως το πλοίο µπορεί να περιµένει έως και 20 ηµέρες µέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της εκφόρτωσης.  
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16 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Βλ. ιστότοπο Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τύνιδας, www.agora.mfa.gr. 
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