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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

- Εφαρµογή ΦΠΑ στην Αίγυπτο 
 Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε την εφαρµογή του Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) σε ποσοστό 13% για το τρέχον οικονοµικό έτος. Το 
επόµενο οικονοµικό έτος που αρχίζει τον Ιούλιο του 2017, ο συντελεστής ΦΠΑ θα 
αυξηθεί στο 14%. Στο πλαίσιο αυτό αυξήθηκε ο αριθµός των εξαιρουµένων 
προϊόντων από 52 σε 56. 
 Από τον φόρο εξαιρούνται όλα τα βασικά προϊόντα διατροφής, τα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, γάλα και συµπληρώµατα διατροφής για παιδιά, καθώς 
επίσης δίδακτρα σε διεθνή σχολεία, φάρµακα εγχώρια και εισαγόµενα, ιατρικά 
αναλώσιµα για κωφαλάλους, ανακυκλωµένο υλικό που παράγεται από απόβλητα. Ο 
φόρος επιβάλλεται σε τηλεοράσεις, εισαγόµενα λαχανικά, εισαγόµενα προϊόντα 
σιταριού, χειρουργικές επεµβάσεις για µη ιατρικούς λόγους. 
 Επίσης, ο συντελεστής φορολογίας αυξάνεται σε υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας, αλκοολούχα ποτά. Τα τσιγάρα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ αλλά σε 
φορολογικό συντελεστή 50%. 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 1.9.2016 
 

- ∆ιασύνδεση δικτύων ηλεκτροδότησης Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας 
 Το αιγυπτιακό κοινοβούλιο ενέκρινε την συµφωνία διασύνδεσης των δικτύων 
ηλεκτροδότησης Αιγύπτου – Σαουδικής Αραβίας, η οποία υπεγράφη τον Νοέµβριο 
του 2015. Η χρηµατοδότηση του έργου θα λάβει χώρα µέσω του Κουβεϊτιανού 
Ταµείου Οικονοµικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε πρόσφατες ανακοινώσεις, το έργο θα 
τεθεί σε λειτουργία το 2020 µε συνολική ισχύ 3000 ΜW και κόστος 570 εκατ. 
δολλαρίων. 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 1.9.2016 
 

ΒΕΛΓΙΟ 

Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «Οι υδάτινοι πόροι στα προγράµµατα 
αναπτυξιακής βοήθειας ΕΕ» - Βρυξέλλες,15/11/2016 
 
 Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Μονίµων Αντιπροσωπειών των κρατών 
µελών της ΕΕ για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων αναπτυξιακής 
βοήθειας σε τρίτες χώρες, διοργανώνεται από τις Κροατία, Γερµανία και Αυστρία 
στις 15/10/2016 στις Βρυξέλλες ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «Οι υδάτινοι πόροι 
στα προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας ΕΕ». 
 Η ηµερίδα απευθύνεται σε εταιρείες συµβούλων και σε φορείς επιλέξιµους για 
ανάληψη έργων αναπτυξιακής βοήθειας.  
 Οι δηλώσεις συµµετοχής πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά µέσω της 
ιστοσελίδας www.sectorseminars.eu/registration.php µε προθεσµία την 21.10.2016.  
 
Πηγή: Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, 26.9.2016 
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ΙΝ∆ΙΑ 

- Women Economic Forum, Νέο ∆ελχί, 8 – 13.05.2017 
 Στις 8-13/5/2017 θα πραγµατοποιηθεί το στο Ν.∆ελχί το “Women Economic 
Forum”. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενες γυναίκες επιχειρηµατίες 
µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ν. 
∆ελχί (Τηλ: +91 11 2688 0700, Email: ecocom-newdelhi@mfa.gr,  Website: 
www.agora.mfa.gr/in71), καθώς επίσης µε την Dr. Harbeen Arora, υπεύθυνη της εν 
λόγω διοργάνωσης:   
Τηλ. +91 95 99 48 19 93 
e-mail: harbeen.arora@aall.in 
www.wef.org.in 
www.aall.in  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ν. ∆ελχί,6 8.2016 

ΚΑΠΟ ΒΕΡΝΤΕ 

- 20η ∆ιεθνής Έκθεση του Capo Verde 
 Στις 16-20 Νοεµβρίου 2016 θα πραγµατοποιηθεί η 20η ∆ιεθνής Έκθεση στην 
πρωτεύουσα Πράια του νησιωτικού κράτους Κάπο Βέρντε. 
 Η έκθεση θεωρείται σηµαντική για την αγορά της ευρύτερης περιοχής της 
∆υτικής Αφρικής. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν 
στην ιστοσελίδα www.fic.cv . 
 
Πηγή: Πρεσβεία Λισσαβώνας, 26.9.2016 
 

ΚΟΥΒΕΪΤ 

∆ιοργάνωση Kuwait International Aviation Show, 23-26 Ιανουαρίου 2017 
 Στις 23-26 Ιανουαρίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί στο Κουβέιτ το Kuwait 
International Aviation Show.  
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται 
την ηλεκτρονική διεύθυνση http://kuwaitaviationshow.com  ή να επικοινωνούν µε την 
Πρεσβεία του Κουβέιτ στην Αθήνα (info@kuwaitembassy.gr). 
 
Πηγή: Β3 ∆/νση,13.9.2016 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

∆ιαγωνισµός CFC (Common Fund for Commodities) για την ανάπτυξη 
καινοτοµίας σε κράτη- µέλη του. 
 Ο Οργανισµός Common Fund for Commodities (CFC) έχει ανακοινώσει την 
9η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (Call of Proposals) σχετικά µε την χρηµατοδότηση 
ανάπτυξης καινοτοµίας.  
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 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: 
 Managing Director, Common Fund for Commodities, 
 P.O. Box 74656, 1070 BR, Amsterdam 
 The Netherlands 
 Email: opencall@common-fund.org  
  
 Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2016. 
 
Πηγή: Πρεσβεία Χάγης, 5.9.2016 

ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

Σηµαντική αύξηση των τελών για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου (visa) στην 
Σαουδική Αραβία για αλλοδαπούς επιχειρηµατίες και εµπορικούς επισκέπτες 
 Στις αρχές του προηγούµενου Αυγούστου το Υπουργικό Συµβούλιο της 
Σαουδικής Αραβίας έλαβε µία σειρά αποφάσεων σχετικά µε την αύξηση των τελών 
για χορήγηση θεώρησης εισόδου (visa) στη χώρα.  

Η αύξηση των ποσών αυτών είναι σηµαντική και δηµιουργεί προβλήµατα σε 
εταιρείες που εκτελούν έργα στη χώρα αυτή, απασχολώντας αλλοδαπούς 
εργαζόµενους, αλλά και γενικότερα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
εγκατεστηµένες και λειτουργούν στη Σ. Αραβία. 

Σύµφωνα µε τις νέες αποφάσεις, για τις οποίες θα εκδοθεί σχετικό Βασιλικό 
∆ιάταγµα τα νέα αυξηµένα τέλη προβλέπεται να ισχύσουν από τις 2/10/2016. και θα 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος και την κατηγορία της θεώρησης εισόδου: 

- απλή είσοδο στη χώρα: 2.000 ριάλια Σ.Α. ή 477,35 ευρώ 
- πολλαπλή εξάµηνη: 3.000 ριάλια Σ.Α. ή 716,02 ευρώ 
- πολλαπλή ετήσια: 5.000 ριάλια Σ.Α. ή 1.193,37 ευρώ 
- transit visa: 300 ριάλια Σ.Α. ή 71,60 ευρώ 
- θεώρηση για αναχώρηση από την Σαουδική Αραβία µε πλοίο: 50 ριάλια 

Σ.Α. ή 11,93 ευρώ 
 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 25.9.2016 
 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

∆ιοργάνωση Εκδήλωσης Συµβουλίου Επιχειρηµατιών Γυναικών του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου Σµύρνης, Σµύρνη, 14 – 15.10.2016 
 
 Το Εµπορικό Επιµελητήριο Σµύρνης διοργανώνει εκδήλωση του Συµβουλίου 
Επιχειρηµατιών Γυναικών στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2016 στον νέο εκθεσιακό χώρο 
της πόλης (Fair Izmir). 
 

Οι ενδιαφερόµενες γυναίκες επιχειρηµατίες, µπορούν να επικοινωνήσουν µε 
την Πρόεδρο του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Γυναικών του Επιµελητηρίου 
Σµύρνης: κα. Asuman NARDALI, Izmir Chamber of Commerce, President of 
Businesswomen’s Council, E-mail: iskadinlarikonseyi@izto.org.tr.  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 30.8.2016 


