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Το Άραβο-Έλληνικό Έπιμελητήριο στην προσπάθειά 
του για συνεχή και έγκυρη πληροφόρηση των 
μελών του, συλλέγει πληροφορίες από πολλές και 
διαφορετικές πηγές, αξιόπιστες κατά την κρίση του.   

Σε αντίθετη περίπτωση, ουδεμία ευθύνη φέρει και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και έρευνες 
πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε μορφής συνεργασία.



Σε συνέχεια του επιτυχημένου περσινού Workshop “Doing Business in the 
Arab World”, και σε μία προσπάθεια ανάπτυξης, βελτίωσης και ενίσχυσης των 
θετικών πτυχών του, το Αραβο-Έλληνικό Έπιμελητήριο βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει τη διοργάνωση του 2ου Workshop στις 22 Μαρτίου 2018, 
στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών. 
Στόχος της Ήμερίδας είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της εκ 
βαθέων γνώσης της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με τα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά που επικρατούν στον αραβικό κόσμο, και της ενημέρωσης σχετικά 

με τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που διατίθενται στις αραβικές αγορές. 
Ή πρώτη συνεδρία, αφιερωμένη στην Επιχειρηματική Κουλτούρα στον Αραβικό Κόσμο (Culture of Business in the 
Arab World), περιλαμβάνει ομιλίες και παρουσιάσεις από τους Άραβες Πρέσβεις διαπιστευμένους στην Έλλάδα, οι οποίοι θα 
συζητήσουν με το κοινό σχετικά με την κουλτούρα, τα ήθη και τις παραδόσεις στις χώρες καταγωγής τους και θα παρουσιάσουν 
επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε αυτές.

Στόχος της δεύτερης συνεδρίας, η οποία είναι αφιερωμένη στο Επιχειρείν στον Αραβικό Κόσμο (Business Opportu-
nities in the Arab World), είναι να προσφέρει στο ελληνικό κοινό σημαντική και πρακτική πληροφόρηση σχετικά με τους 
κανονισμούς και τις διαδικασίες που συνδέονται με την εγκαθίδρυση επιχειρήσεων στον αραβικό κόσμο και τους τρόπους με 
τους οποίους μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι ομιλητές στην εν λόγω συνεδρία θα είναι 
Έλληνες Έμπορικοί Ακόλουθοι διαπιστευμένοι στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, οι οποίοι θα μοιραστούν 
την εξειδικευμένη γνώση που έχουν συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια διαμονής τους στις χώρες στις οποίες υπηρετούν. 
Τις συνεδρίες θα ακολουθήσουν συναντήσεις B2B, μεταξύ των Έλλήνων επιχειρηματιών και των Αράβων ομολόγων τους. Οι 
συνημμένες προσωρινές λίστες των Αράβων συμμετεχόντων περιλαμβάνουν επιχειρηματίες από την Αίγυπτο, Ιορδανία, Ιράκ 
(Βαγδάτη και Έρμπίλ), Λίβανο, Λιβύη, Σαουδική Αραβία, Συρία και Υεμένη.
Λεπτομερές πρόγραμμα θα ακολουθήσει σύντομα.

Έν τω μεταξύ, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επικοινωνήσουμε με τα γραφεία του Α.Έ.Έ., αρμόδιες κ.κ. Βάνια 
Φουντουλάκη& Κατερίνα Μιχαήλ στα τηλέφωνα: 210 6711 210 / 6726 882/ 6773 428 (εσωτ. 109 & 101 αντίστοιχα) ή 
στο e-mail: chamber@arabgreekchamber.gr 
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 ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΈΣ ΈΠΙΜΈΛΉΤΉΡΙΟΥ  
 CHAMBER’S EVENTS

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 16:00

Αναμένουμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Αθήνα έχει επιλεχθεί ως η πόλη που θα φιλοξενήσει το «Έτήσιο Ιρακινο-
Έυρωπαϊκό Φόρουμ Έπιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης», και το Αραβο-Έλληνικό Έπιμελητήριο είναι ο περήφανος 
διοργανωτής της εκδήλωσης.
Έίναι ευρέως γνωστό ότι η σημερινή αγορά του Ιράκ παρουσιάζει απεριόριστες δυνατότητες, καθώς οδεύει προς 
μια νέα εποχή εκσυγχρονισμού των υποδομών του και αναβάθμισης των βιομηχανικών ικανοτήτων του, με 
αποτέλεσμα να εξελίσσεται σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για τα επόμενα χρόνια.
Το εν λόγω φόρουμ παρέχει την ευκαιρία, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ιρακινή πλευρά, να συμμετάσχουν 
σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την ανοικοδόμηση του Ιράκ.

Κατόπιν πληροφόρησης από την Πρεσβεία του Κράτους του Κουβέιτ στην Έλλάδα και το ελληνικό Υπουργείου 
Έξωτερικών, το Αραβο-Έλληνικό Έπιμελητήριο Έμπορίου και Αναπτύξεως καλεί τις εταιρείες – μέλη του και την 
ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της Έλλάδας να συμμετάσχουν στο 2ο Έπενδυτικό Φόρουμ του Κουβέιτ, που θα 
πραγματοποιηθεί 20-21 Μαρτίου 2018 στην πόλη του Κουβέιτ. Το Διήμερο Φόρουμ, που τελεί υπό την αιγίδα της 
Αυτού Υψηλότης του Έμίρη Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, συνδιοργανώνεται από την Αρχή Προώθησης 
Άμεσων Έπενδύσεων (KDIPΑ) και το Έπιμελητήριο Έμπορίου και Βιομηχανίας του Κουβέιτ.

Το Κουβέιτ αποτελεί μία από τις πιο υγιείς οικονομίες της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, με 
ελαστικούς επενδυτικούς κανονισμούς και ένα ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα οποία το καθιστούν ιδανικό 
κέντρο για άσκηση επιχειρηματικότητας και εξερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το συνημμένο αρχείο ή επισκεφθείτε τον 
ιστότοπο: http://kif.kdipa.gov.kw/  

 

«Ιράκ και Ευρώπη: Προς Μία Νέα Εποχή»
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KUWAIT INVESTMENT FORUM  20-21 MARCH 2018
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“Διοργάνωση 1ης Θεματικής Ημερίδας για Ελαιόλαδο και Γαλακτοκομικά Προϊόντα στο πλαίσιο των 
Ημερών Πληροφόρησης Επιχειρηματιών, Αθήνα, κτίριο ΕΒΕΑ, Μεγάλη Τρίτη 3 Απριλίου τ.ε. Επαφές και 
συναντήσεις με Σαουδαραβικές επιχειρήσεις εισαγωγών και διανομών παρθένου και έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου”.  
Σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 1η Θεματική Ήμερίδα για το Έλαιόλαδο και τα Γαλακτοκομικά 
Προϊόντα από το Υπουργείο Έξωτερικών σε συνεργασία με το Έμπορικό και Βιομηχανικό Έπιμελητήριο Αθηνών (ΈΒΈΑ), 
την Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου τ.ε., στα γραφεία του Έ.Β.Έ.Α. 

Από το Γραφείο Συμβούλου ΟΈΥ στη Τζέντα, λάβαμε ηλεκτρονικά, αναλυτικό σημείωμα σχετικά με σειρά επαφών 
και συναντήσεων που πραγματοποίησε ο ίδιος με μεγάλες Σαουδαραβικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 
εισαγωγές και διανομές παρθένου και έξτρα παρθένου ελαιολάδου και είναι στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή. 

(Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε  
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@
arabgreekchamber.gr)

Έπίσης σς γνωρίζουμε ότι εκπρόσωποι και στελέχη από τις ακόλουθες Σαουδαραβικές επιχειρήσεις εξεδήλωσαν ζωηρό 
ενδιαφέρον, κατά τη συνάντησή τους με το Προϊστάμενο Γραφείου Ο.Έ.Υ. Τζέντας, για έναρξη συνεργασίας με 
αντίστοιχες ελληνικές ελαιοπαραγωγικές επιχειρήσεις:

AL JAMEEL INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.
P.obox 19301 – Jeddah 21435 -  Kingdom of Saudi Arabia  
Tel: 00966 12 636 3455  /  Fax: 00966 12 636 3425 / Mobile: 00966 50 4662056
Attn: Mr Mohamed Akrin Chairman
E-Mail: mohamed@aljameelfood.com / www.aljameelfood.com

AL JAMEEL INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.
Attn: Mr Bandar Okrin – CEO 
Tel: 00966 12 636 3455 / Fax: 00966 12 636 3425 / Mobile: 00966 50 4795657
E-Mail: bandar@aljameelfood.com / www.aljameelfood.com

MASSA SEASONS LAND TRADING EST.
Tel: 00966 12 66 58 531 / Fax: 00966 12 66 30 178 / Mobile: 00966 59 577 1577
E-Mail: massafruit@gmail.com
Attn: Mr Mohamed Taher Al-Khalaf

SAMCO – SAUDI MARKETING COMPANY 
Food Supermarket 
Pobox 16530- Jeddah – Kingdom of Saudi Arabia 
Tel: 00966 12 639 8123 / Tel: 00966 12 698 1900 ext: 111 / Fax: 00966 12 55 303 0179
E-Mail: geyath.altweel@farm.com.sa / E-Mail: altweelgh@hotmail.com
Attn: Mr Geyath Al-Taweel  Regional Manager

(Ή εν λόγω αλυσίδα super-markets, η δεύτερη στην Σαουδική Αραβία,μετά την αλυσιδα PANDA, στο χονδρεμπόριο 
τροφίμων, διαθέτει 8 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Τζέντας και 80 συνολικά σε όλη την επικράτεια της 
Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ των διαφόρων τροφίμων που εισάγει συγκαταλέγεται και ελληνικής προελεύσεως ελαιόλαδο. 
Στέλεχος της SAMCO τόνισε το ζωηρό από πλευράς τους ενδιαφέρον για εισαγωγές ξηρών φρούτων όλων των ειδών).

ΕΛΛΑΔΑ – GREECE 

(Πηγή: Γενικό Προξενείο της Έλλάδος στη Τζέντα/Γραφείο Οικονομικών & Έμπορικών Υποθέσεων)
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Greek Exporters Portal 

If you are interested in the Greek Exporters 2017-2018 and doing business with Greek companies, we would like to inform 
you about the GREEK EXPORTERS PORTAL, at http://www.greekexporters.gr,  where you can research useful information on 
Greek Companies and products in a very wide range of business sectors, interact by placing requests and offers, subscribe 
to market specific news, and more.

(Πηγή: Έλληνική Πρεσβεία Ή.Α.Έ./Γραφείο Οικονομικών & Έμπορικών Υποθέσεων Ντουμπάι)
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 BUSINESS & INVESTMENT OPPORTUNITIES

Σαουδαραβικός Οργανισμός για Προσέλκυση Αλλοδαπών Επενδύσεων (SAGIA-Saudi Arabian Investment Authority) – 
Αίτημα επενδυτικής συνεργασίας με Ελληνικές Επιχειρήσεις στους τομείς της υγείας και των ανθρώπινων επιστημών.

Αναφερόμενοι στο θέμα σας γνωρίζουμε ότι λάβαμε πρόσφατα, μέσω του γραφείου ΟΈΥ Τζέντας, αίτημα 
επιχειρηματικής-επενδυτικής συνεργασίας στην Σαουδική Αραβία στους τομείς της υγείας και των ανθρώπινων 
επιστημών. Συγκεκριμένα για δική σας καλλίτερη ενημέρωση και για τυχόν από πλευράς σας ενέργειες, σας 
γνωρίζουμε ότι, σε πρόσφατη επικοινωνία την οποία είχε το εν λόγω γραφείο με τον Σαουδαραβικό Οργανισμό για 
προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών – SAGIA, Saudi Arabian General Investment Authority – και συγκεκριμένα με τον 
επικεφαλής του Τμήματος Υγείας και Ανρώπινων Έπιστημών, Mr Mahmoud Hamasni, μας γνωστοποίησε τα εξής:

Ο εν λόγω Κρατικός Σαουδαραβικός Οργανισμός και συγκεκριμένα το Τμήμα Υγείας και Ανθρώπινων Έπιστημών ενδιαφέρονται 
ζωηρά για έναρξη συνεργασίας με Έλληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς και ενδιαφέρονται για 
πραγματοποιήση επενδύσεων. Πιό αναλυτικά το ενδιαφέρον της Σαουδαραβικής πλευράς εστιάζεται στην επιχειρηματική – επενδυτική 
συνεργασία με Έλληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την κατασκευή και έναρξη λειτουργίας ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής μονάδος, για 
παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης, με την μορφή ιδιωτικού ιατρικού κέντρου. Παράλληλα με την κατασκευή 
της εν λόγω ιατρικής μονάδος αναζητείται εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στις παρακάτω ειδικότητες:

▶ Ιατροί γενικής ιατρικής και παθολόγοι (General Hospital)
▶ Ιατρικο και νοσηλευτικό προσωπικό για κέντρα αποθεραπείας (Rehabilitation Centers)
▶ Χειρούργοι Γυναικολόγοι (OB/GYN – https://www.urmc.rochester.edu/Highland/
   departments-centers/obgyn/obstetricians-gynecologists.aspx
▶ Παιδίατροι και Καρδιολόγοι για Παιδιά (Children Cardiology)
▶ Ορθοπεδικοί (Orthopedic Hospital)
▶ Ογκολόγοι (Oncology)
▶ Καρδιολόγοι (Cardiology)
▶ Προσωπικό Έργαστηρίου (Laboratory Operators)

Έπίσης και σε συνέχεια των ανωτέρω, έχουμε και είναι στη διάθεσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, αναλυτική 
παρουσίαση για τους τομείς της υγείας και των ανθρώπινων επιστημών στην Σαουδική Αραβία και τις εξελίξεις και 
προοπτικές που υπάρχουν στους συγκεκριμένους τομείς καθώς και την στρατηγική που πρόκειται να εφαρμόσουν οι 
αρμόδιες Σαουδαραβικές Αρχές στου συγκεκριμένους τομείς, ενόψει της υλοποίησης του Προγράμματος VISION 2030. 

Τέλος παραθέτουμε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου Σαουδαραβικού Οργανισμού και ειδικότερα του 
επικεφαλής του Τμήματος Υγείας και Ανθρώπινων Έπιστημών με τον οποιον μπορείτε να έρθετε σε απευθείας επαφή 
και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, ως ακολούθως:

SAGIA – Saudi Arabian General Investment Authority
Attn: Mr Mahmoud Hamasni – Health Care and Life Sciences Advisor
Tel: 00966 11 203 5380
E-Mail: MHamasni@sagia.gov.sa
Mobile : 00966 5466 88833

( Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε  
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109, mail: chamber@
arabgreekchamber.gr  )

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – SAUDI ARABIA

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Έλλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Προϊσταμένου/Συμβούλου Ο.Έ.Υ.)
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(Πηγή: Γραφείο Οικονομικών & Έμπορικών Υποθέσεων  Αλγερίου, μέσω Έ.Δ.επιχειρηματικής πληροφόρησης ΥΠ.ΈΞ. 
«Γνους Πράττε», Ιανουάριος 2018) 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ - ΈΠΙΧΈΙΡΉΜΑΤΙΚΈΣ ΈΙΔΉΣΈΙΣ
 BUSINESS NEWS

Θέματα Ενημερωτικού Δελτίου Οικονομικών και Επιχειρηματικών ειδήσεων από την Αίγυπτο,  
Ιανουάριος 2018  

▶ Μακροοικονομικές εξελίξεις.
▶ Οικονομία.
▶ Χρηματοπιστωτικός Τομέας.
▶ Έπιχειρηματικά Νέα.
▶ Κατασκευαστικός Τομέας.
▶ Ένέργεια. 
▶ Έμπόριο.
▶ Βιομηχανία.
▶ Μεταφορές.
▶ Τουρισμός.  
▶ Συναλλαγματική Ισοτιμία, Χρηματιστήριο.

(Για περισσότερες πληροφορίες  και αποστολή των σχετικών με τα ως άνω πληροφοριών, παρακαλούμε  
επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109,  
mail: chamber@arabgreekchamber.gr)

Εμπόδια πρόσβασης στις ξένες αγορές

Νέο καθεστώς εισαγωγών στην Αλγερία από 1.1.2018 

Βάσει του Διατάγματος n° 18-02/7.1.2018 για τη ρύθμιση του καθεστώτος εξαγωγών στην Αλγερία, δημοσιεύτηκε 
κατάλογος απαγόρευσης εισαγωγής 851 δασμολογικών κλάσεων (από 1.1.18). Τα συγκεκριμένα προϊόντα/κατηγορίες 
προϊόντων  απαγορεύεται να εισαχθούν στην Αλγερία στο πλαίσιο της προσπάθεια της αλγερινής κυβέρνησης να 
συγκρατήσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και με το σκεπτικό ότι αυτά μπορούν να παραχθούν εγχωρίως. 
Συναφώς σημειώνουμε ότι, βάσει διευκρινίσεων, οι οποίες παρασχέθηκαν από το Υπουργείο Έμπορίου της Αλγερίας 
προς την Αντιπροσωπεία της Έ.Έ. στο Αλγέρι, της απαγορεύσεως εξαιρούνται όσες εισαγωγές είχαν εγκριθεί το 2017 
και σε κάθε περίπτωση κάθε  εισαγωγή η οποία ξεκίνησε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Ή ισχύς της άδειας 
των συγκεκριμένων εισαγωγών παρατείνεται μέχρι την λήξη του 1ου εξαμήνου του 2018. Πάντως, όπως κατέγραψε η 
Αντιπροσωπεία της Έ.Έ. στο Αλγέρι, ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία αρχικά είχε επιτραπεί να εισαχθούν και βρέθηκαν 
τον περασμένο Δεκέμβριο σε φάση εκτελωνισμού, αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένα σε τελωνεία της χώρας, 
παρά τις διαβεβαιώσεις των αλγερινών αρχών ότι θα ακολουθείτο η πρότερη διαδικασία εισαγωγής.  

ΑΙΓΥΠΤΟΣ – EGYPT 

AΛΓΕΡΙΑ  –  ΑLGERIA

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Έλλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Προϊσταμένου/Συμβούλου Ο.Έ.Υ.)



7180-182, Κifisias Avenue, 154 51 N. Psychico, Athens-Greece
• Tel.: +30-210-6711210, +30-210-6726882, +30-210-6773428 • Fax.: +30-210-6746577
• E-mail: chamber@arabgreekchamber.gr • Website: www.arabhellenicchamber.gr

Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης – Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία – 
Μπαχρέϊν.

Αναφερόμενοι στο θέμα σας γνωρίζουμε ότι το το Τμήμα Έμπορίου και Ανάπτυξης της Έυρωπαϊκής Αντιπροσωπείας 
απέστειλε αναλυτικό σημείωμα με προτεραιότητες της Έυρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο άσκησης της Έυρωπαϊκής 
Οικονομικής Διπλωματίας καθώς και το σχέδιο δράσης για το Βασίλειο του Μπαχρέιν και είναι στη διάθεσή σας σε 
ηλεκτρονική μορφή.

Έφόσον ενδιαφέρεστε για την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε  
με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109,  
mail: chamber@arabgreekchamber.gr.

ΜΠΑΧΡΕΙΝ – BAHRAIN     

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Έλλάδος στη Τζέντα / Γραφείο Οικονομικών & Έμπορικών Υποθέσεων)

(Πηγή: Υπουργείο Έξωτερικών/Β8 Δ/νση Έπιχειρηματικής Ανάπτυξης)

Εξελίξεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη νομοθεσία του Κατάρ. 

Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από το Υπουργείο Έξωτερικών μέσω της Έλληνικής Πρεσβείας  στη 
Ντόχα, ο Σύμβουλος του Έμπορικού και Βιομηχανικού Έπιμελητηρίου του Κατάρ, κ. Minas Khatchadourian, 
παρουσίασε, κατά την πρώτη φετινή συνάντηση των Έμπορικών Ακολούθων κ-μ ΈΈ, τις σημαντικότερες 
εξελίξεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στη νομοθεσία του Κατάρ. 
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην τροποποίηση της εργατικής νομοθεσίας, στη νομοθεσία για μεγαλύτερο 
«άνοιγμα» των Έλευθέρων Ζωνών Έμπορίου καθώς και στη ρύθμιση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. 
Σημειώνουμε ότι επιτρέπεται πλέον η άσκηση οποιασδήποτε ναυτιλιακής δραστηριότητας εντός χωρικών υδάτων 
του Κατάρ ακόμα και αν το πλοίο είναι καταχωρημένο υπό ξένη σημαία. 
Παράλληλα, ο κ. Minas Khatchadourian αναφέρθηκε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που σχεδιάζεται για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, το οποίο θα επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. για τραπεζικές 
ή ασφαλιστικές δραστηριότητες) 100% κυριότητα της επένδυσης από τους ξένους επενδυτές, κατόπιν 
σχετικής κρατικής έγκρισης.  Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχονται περαιτέρω κίνητρα όπως η απαλλαγή από την 
καταβολή φόρου εισοδήματος, η απαγόρευση απαλλοτρίωσης της επένδυσης, η άδεια απόκτησης γης, ο χωρίς 
περιορισμούς επαναπατρισμός των κεφαλαίων σε περίπτωση που κλείσει μια επιχείρηση και η ευελιξία στην 
επιλογή μηχανισμού επίλυσης των εμπορικών διαφορών.

ΚΑΤΑΡ – QATAR
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Ανακοίνωση Σαουδαραβικής Αρχής Φορολογίας Εισοδήματος για έναρξη εφαρμογής ΦΠΑ  
(από 1/1/2018)

Το Υπουργείο Έξωτερικών μέσω του Γραφείου ΟΈΥ Τζέντας, μας  ενημέρωση αναφορικά με την έναρξη εφαρμογής 
ΦΠΑ στη Σαουδική Αραβία, όπου οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει εμπορικά συμβόλαια μακροχρόνιας διάρκειας 
θα έχουν, για το πρώτο μεταβατικό χρόνο (2018), μηδενικό ΦΠΑ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η 
σχετική νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβατικές διατάξεις αφορούν σε εμπορικές πράξεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί 
πριν την 30η Μάιου 2017. Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018 (λήξη της μεταβατικής περιόδου) όλες οι εμπορικές 
πράξεις θα υπάγονται αυτόματα στις διατάξεις εφαρμογής του ΦΠΑ που θα προστίθεται στην τελική πώληση του 
κάθε προϊόντος. 
Σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με τη διαδικασία υπαγωγής στο νέο σύστημα ΦΠΑ είναι διαθέσιμες στην 
ιστοσελίδα www.vat.gov.sa

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εν λόγω νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο 
ΟΈΥ Τζέντας. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε στοιχεία επικοινωνίας:

Προϊστάμενος: Θεόδωρος Ξυπολιάς Σύμβουλος ΟΈΥ Α
Διεύθυνση: Nour El Hayat 26, Al Andalus 
Τηλέφωνα: 00966 12 6690824
ΦΑΞ: 00966 12 6656228
E-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr 

«Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης – Κοινοτικη Συνάντηση Οικονομικών-
Εμπορικών Συμβούλων και Ακολούθως, 7/12/2017»

Αναφερόμενοι στο θέμα σας γνωρίζουμε ότι το το Τμήμα Έμπορίου και Ανάπτυξης της Έυρωπαϊκής Αντιπροσωπείας 
απέστειλε αναλυτικό σημείωμα με τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την τελευταία για το  έτος 2017 κοινοτικη 
συνάντηση των Οικονομικών-Έμπορικών Συμβούλων και Ακολούθων και είναι στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Έφόσον ενδιαφέρεστε για την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε  
με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109,  
mail: chamber@arabgreekchamber.gr .

«Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης – Προτεραιότητες και Σχέδιο Δράσης 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διπλωματίας στην Σαουδική Αραβία»

Αναφερόμενοι στο θέμα σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γραφείου ΟΈΥ στη Τζέντα με  
το Τμήμα Έμπορίου και Ανάπτυξης της Έυρωπαϊκής Αντιπροσωπείας,  λάβαμε από το Γραφείο ΟΈΥ  αναλυτικό 
σημείωμα με το σχέδιο δράσης και τις προτεραιότητες, αναφορικά με την άσκηση της Έυρωπαϊκής Οικονομικής 
Διπλωματίας στην Σαουδική Αραβία.  Στο κείμενο που έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεσή 

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – SAUDI ARABIA

(Πηγή: Υπουργείο Έξωτερικών/Β8 Δ/νση Έπιχειρηματικής Ανάπτυξης)

(Πηγή:  Γενικό Προξενείο της Έλλάδος στη Τζέντα /  Γραφείο Οικονομικών & Έμπορικών Υποθέσεων)
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σας, περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές προτεραιότητες, οι ενέργειες και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν 
καθόλη την διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς σε συνεργασία Έυρωπαϊκών και Σαουδαραβικών Κυβερνητικών και 
μη Φορέων και Οργανώσεων σε διάφορους τομείς και πολιτικές.

Λάβαμε επίσης και το Παράρτημα 3 το οποίο αναφέρεται στους τομείς που θα αποτελέσουν αντικείμενο 
Περιφερειακής Συνεργασίας της Έυρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του 
Κόλπου. Οι τομείς αυτοί εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης της Έυρωπαϊκής Οικονομικής Διπλωματίας και αφορούν 
στα εξής:

▶ EU-GCC trade and investment dialogue: συνεργασία σε θέματα εξωτερικού εμπορίου και επενδύσεων
▶ EU-GCC energy working group: συνεργασία για θέματα ενέργειας και ιδιαίτερα της καθαρής ενέργειας
▶ EU-GCC macro-economic dialogue: συνεργασία σε θέματα μακροοικονομικού διαλόγου
▶ ΈU-GCC economic diversification dialogue in the context of climate change: συνεργασία σε θέματα οικονομικού  
   διαλόγου και διαφοροποίησης της Σαουδαραβικής Οικονομίας, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή
▶ EU-GCC transport cooperation: συνεργασία σε θέματα μεταφορών και ιδιαίτερα για την ασφάλεια των  
   αεροπορικών μεταφορών
▶ EU-GCC cooperation in agriculture: συνεργασία σε θέματα γεωργίας 

Έφόσον ενδιαφέρεστε για την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε  
με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109,  
mail: chamber@arabgreekchamber.gr.
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Α) “Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία – Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης – Πρώτη ανεπίσημη συνάντηση 
Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Ενωσης – Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο του προγράμματος VISION 
2030”.

Β) Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία - Τμήμα Εμπορίου και Αναπτύξεως - Σαουδαραβικός Οργανισμός για 
προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων (SAGIA) - Νέες διευκρινήσεις για άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στη χώρα».

Αναφερόμενοι στα θέματα (Α+Β) σας γνωρίζουμε ότι έχουμε λάβει σημαντικές πληροφορίες για την διευκόλυνση 
άσκησης επιχειρηματικότητας στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και την βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλοντος, ώστε αυτό να καταστεί περισσότερο ελκυστικό στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και τους 
μεμονωμένους αλλοδαπούς επιχειρηματίες και είναι στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή.

Έφόσον ενδιαφέρεστε για την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε  
με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109,  
mail: chamber@arabgreekchamber.gr.

C) «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία - Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης - Σαουδαραβικός Οργανισμός για 
έλεγχο τροφίμων & φαρμάκων (Saudi Food and Drug Authority - SFDA) - Αρση απαγόρευσης εισαγωγών 
νωπού βόειου κρέατος στην Σαουδική Αραβία, λόγω σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας, από την Μεγάλη 
Βρεττανία».

Αναφερόμενοι στο θέμα και σε συνέχεια ενημέρωσης από το Τμήμα Έμπορίου και Ανάπτυξης της Έυρωπαϊκής 
Αντιπροσωπείας, ο αρμόδιος Σαουδαραβικός Οργανισμός για τον έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων – Saudi Food 
and Drug Authority – SFDA – ανακοίνωσε την άρση απαγόρευσης εισαγωγών στη χώρα, λόγω σπογγώδους 
εγκεφαλοπάθειας, νωπού βόειου κρέατος από την Μεγάλη Βρετανία. 
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Στα κείμενα που λάβαμε σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεσή σας, βρίσκεται ανανεώμενος πίνακας για τις 
απαγορεύσεις εισαγωγών στην Σαουδική Αραβία, πουλερικών και παράγωγων προϊόντων από πουλερικά, όπως 
αυγά και θερμικά επεξεργασμένο κρέας πουλερικών,  βόειου κόκκινου κρέατος καθώς και νωπών ψαριών και 
προϊόντων ιχθυκαλλιέργειας. Οσον αφορά την Ελλάδα, για μεν τα αυγά και το θερμικά επεξεργασμένο 
κρέας πουλερικών οι εισαγωγές στην Σαουδική Αραβία επιτρέπονται βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν στη χώρα. Αντίστοιχα εξακολουθούν οι απαγορεύσεις εισαγωγών νωπού βόειου 
κρέατος, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Έκτίμηση της Έυρωπαϊκής Αντιπροσωπείας είναι ότι, την πρόσφατη άρση της απαγόρευσης εισαγωγών νωπού 
βόειου κρέατος από την Μεγάλη Βρεττανία θα ακολουθήσουν και άλλες άρσεις απαγορεύσεων για άλλα κράτη-
μέλη της Έυρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, λάβαμε σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεσή σας, σχετικό έγγραφο του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Έμπορίου με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που έχουν ληφθεί από τον αρμόδιο Σαουδαραβικό Οργανισμό για τον 
έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων – SFDA –για όλες τις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και τις σχετικές 
απαγορεύσεις που ισχύουν για τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών στη χώρα. 

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα θα σας κρατήσουμε σχετικά ενήμερους.

Έφόσον ενδιαφέρεστε για την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε  
με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109,  
mail: chamber@arabgreekchamber.gr.

D) «Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία - Τμήμα Εμπορίου και Ανάπτυξης - Σαουδαραβικός Οργανισμός για 
έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων (Saudi Food and Drug Authority) 

Απαγόρευση ηλεκτροπληξίας σε πουλερικά από 1ης Μαρτίου τ.ε.».

Αναφερόμενοι στο θέμα και σε συνέχεια ενημέρωσης από το Τμήμα Έμπορίου και Ανάπτυξης της Έυρωπαϊκής 
Αντιπροσωπείας, ο Σαουδαραβικός Οργανισμός για τον έλεγχο των τροφίμων και φαρμάκων – SFDA – Saudi and 
Food Drug Authority – εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται εφεξής  η ηλεκτροπληξία 
στα πουλερικά. Ή εν λόγω απαγόρευση, σύμφωνα με την ενημέρωση της Έυρωπαϊκής Αντιπροσωπείας από 
τοπικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή και εισαγωγές πουλερικών στη χώρα, 
τίθεται σε ισχύ από 1ης Μαρτίου τ.ε.

Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα θα σας κρατήσουμε σχετικά ενήμερους.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ - ΈΠΙΧΈΙΡΉΜΑΤΙΚΈΣ ΈΙΔΉΣΈΙΣ
 BUSINESS NEWS
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ΑΛΓΕΡΙΑ - ALGERIA

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – SAUDI ARABIA

(Πηγή: The Algerian Embassy in Athens)

-The 51st Algiers International Fair.  
Algiers (Algeria), 8th -13th of May 2018.

We have the honor to inform you that under the high patronage of the President of the People’s Democratic Republic 
of Algeria, H.E. Mr. Abdelaziz Bouteflika, the Algerian Ministry of Trade and the Algerian Fairs and Exportation 
Company, will hold the 51st Algiers International Fair, in Algiers (Algeria), from the 8th to the 13th of May 2018.

The Algiers International Fair is the most important economic rendezvous in Africa, with economic and commercial 
dimension. This Fair gathers every year more than forty (40) countries and hundreds of Algerian and foreign 
companies and economic operators. It allows them to promote their producs and services and also gives them the 
opportunity to achieve prospecting campaigns in order to expand their markets.

For more information and registration, please visit the website of the Algerian Fairs and Exportation Company: www.safex.dz 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μασκάτ – Σουλτανάτο του Ομάν 
Διεθνείς κλαδικές και επαγγελματικές εκθέσεις.

Σε συνέχεια ενημέρωσής μας από το Έμπορικό και Βιομηχανικό Έπιμελητήριο της Μασκάτ, μέσω του Γραφείο ΟΈΥ 
στη Τζέντα, σας  αποστέλλουμε κατάλογο με τις διεθνείς κλαδικές και επαγγελματικές εκθέσεις που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος τρέχοντος έτους στο Σουλτανάτο του Ομάν.

 Oman Energy & Water Exhibition and Conference
 Ήμερομηνία: 30 Απριλίου έως και 2 Μαϊου 2018
 Διεθνές Συνεδριακό και Έκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ – Ομάν 
 Πληροφορίες: 00968 246 60128 ή 00968 9670 9378
 E-Mail: info@energywateroman.com  
 www.energywateroman.com/index.php

Ή συγκεκριμένη διεθνής κλαδική έκθεση παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς και μη φορείς και 
ενώσεις της χώρας, αλλά και σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, εμπορικούς επισκέπτες, επιχειρηματίες και πιθανούς αλλοδαπούς 
επενδυτές να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις και να συζητήσουν όλα τα θέματα για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, ως κύριας 
μορφής ενέργειας για αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών αναγκών. Έπίσης θα συζητηθούν οι δυνατότητες μεγαλύτερης 
συνεργασίας όλων των αρμοδίων φορέων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών και 
της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, τόσο για το άμεσο όσο και για το προσεχές μέλλον.

 Oman Health Exhibition & Conference 
 Ήμερομηνία: 24 – 26 Σεπτεμβρίου 2018
 Διεθνές Συνεδριακό και Έκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ – Ομάν
 Πληροφορίες: 00968 9670 9378 ή 00968 246 60128
 E-Mail: info@omanhealthexpo.com
 www.omanhealthexpo.com/index.php

 Food & Hospitality Oman
 Ήμερομηνία: 15-17 Οκτωβρίου 2018
 Διεθνές Συνεδριακό και Έκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ – Ομάν
 Πληροφορίες: 00968 925 97610
 E-Mail: info@foodandhospitalityoman.com
 www.foodandhospitalityoman.com/index.php

Ή συγκεκριμένη διεθνής έκθεση παρέχει την δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν και να 
προωθήσουν στην Ομανική αγορά, αλλά και στα γειτονικά προς το Σουλτανάτο του Ομάν Κράτη, όπως τα Ήνωμένα 
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Αραβικά Έμιράτα και την Σαουδική Αραβία, τα νέα τους προϊόντα καθώς και τις υπηρεσίες τους στον τομέα των 
τροφίμων και της γαστρονομίας. Έπίσης παρέχεται η δυνατότητα επιχειρηματικών συνεργειών σε τομείς, όπως η γεωργία 
και οι ιχθυοκαλλιέργειες, τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός και υπηρεσίες 
catering, προμήθειες ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών μονάδων, εξοπλισμός επαγγελματικής εστίασης και εστιατόρια. 

 Oman Motor Show
 Ήμερομηνία: 5-8 Δεκεμβρίου 2018
 Διεθνές Συνεδριακό και Έκθεσιακό Κέντρο Μασκάτ, Ομάν
 Πληροφορίες: 00968 925 97610
 E-Mail: info@motorshow-oman.com
 www.motorshow-oman.com/index.php

Ή εν λόγω διεθνής έκθεση είναι η μεγαλύτερη που πραγματοποιείται στο Σουλτανάτο του Ομάν και ανταποκρίνεται 
πλήρως στην ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη που παρουσιάζει ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα, αλλά 
και στις γειτονικές προς το Ομάν χώρες, όπως τα Ήνωμένα Αραβικά Έμιράτα και την Σαουδική Αραβία. Αποτελεί 
έκθεση διεθνούς εμβέλειας και προσελκύει όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, παρουσιάζοντας όλα τα τελευταία 
μοντέλα αυτοκινήτων και ανταλλακτικά καθώς κα τις πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές του συγκεκριμένου κλάδου.

ΤΥΝΗΣΙΑ – TUNISIA

(Πηγή: The Algerian Embassy in Athens)

Πρόσκληση για Συμμετοχή Ελληνικού Κατασκευαστικού Κλάδου σε Έκθεση AFRIBAT  
στο Καμερούν 17-22/04/2018

Σας πληροφορούμε ότι το Έμπορικό και Βιομηχανικό Έπιμελητήριο της πόλεως Sfax στην Τυνησία, το οποίο 
διοργανώνει τη μεγαλύτερη Έκθεση στον κλάδο της δόμησης και των κατασκευών στην Τυνησία “MEDIBAT” (www.
salon-medibat.com), συνδιοργανώνει  αντίστοιχη  Έκθεση υπό την επωνυμία “AFRIBAT” στην Γιαουντέ του Καμερούν 
από 17 έως 22/4/2018.

Το Έπιμελητήριο της Sfax απέστειλε σχετική πρόσκληση για συμμετοχή ελληνικών κατασκευαστικών και συναφών 
εταιρειών στην εν λόγω έκθεση. Όλα τα σχετικά έγγραφα (επιστολή και πληροφοριακό δελτίο και φόρμα συμμετοχής) 
βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι στη διάθεσή σας.

Σημειώνεται ότι τόσο η τυνησιακή οικονομική διπλωματία όσο και οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο 
στην αφρικανική αγορά και επιδιώκουν διεθνείς συνεργασίες με στόχο την από κοινού δραστηριοποίηση σε αυτή.

Έφόσον ενδιαφέρεστε για την αποστολή των εν λόγω πληροφοριών, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε  
με τα γραφεία μας, αρμόδια κα. Βάνια Φουντουλάκη, τηλ. 2106773428,  εσωτ.109,  
mail: chamber@arabgreekchamber.gr.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Έπιμελητηρίου της Sfax έχουν ως εξής:
Sfax Chamber of Commerce and Industry
Υπεύθυνη: κα Nathalie BEN AYED, In charge of the International Relations
Tel. : +216 74 296 120, Cel. : +216 29 599 305, / Fax  : + 216 74 296 121
E-mail: nathalie.benayed@ccis.org.tn
Websites  : www.ccis.org.tn  - www.salon-medibat.com – www.salonafribat.com


