
 
ΓΕΝΘΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΘΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΗΝ ΣΖΕΝΣΑ 

 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

P.O. BOX 5108, Jeddah 21 422 

Tel: 00966 12 66 90 824 

E-Mail: ecocom-jeddah@mfa.gr 

      
                                        ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΣΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ  

               Σδένηα, 11 Φεβποςαπίος 2018 

                                                        Α.Π.Φ. 700.Α2.Α 102 

ΠΡΟ : Τποςπγείο Δξωηεπικών 

  Β8 Γηεύζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο 

  Αλάπηπμεο (κέζσ ΥΠΔΞ) 

ΚΟΙΝ  :         -Γηπισκ. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ (κέζσ ΥΠΔΞ) 

           -Γηπισκ. Γξαθείν ΑΝΥΠΔΞ θ. Γ. Καηξνύγθαινπ (κέζσ ΥΠΔΞ) 

                      -Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκ. ΓΟΣ & ΑΣ (κέζσ ΥΠΔΞ) 

           -Γξαθείν θ. Αλαπιεξ. Γεληθνύ Γξακκαηέσο ΓΟΣ & ΑΣ (κέζσ ΥΠΔΞ) 

                      -Γξαθείν θ. Β΄Γεληθνύ Γηεπζπληνύ (κέζσ ΥΠΔΞ)  

                      -Α6, Β1 & Β3 Γηεπζύλζεηο (κέζσ ΥΠΔΞ) 

 

ΘΔΜΑ: “Δςπωπαϊκή Ανηιπποζωπεία – Σμήμα Δμποπίος και Ανάπηςξερ – 

  αοςδαπαβικόρ Οπγανιζμόρ για Πποζέλκςζε Αλλοδαπών 

  Δπενδύζεων (SAGIA) – Νέερ διεςκπινήζειρ για άζκεζε  

  επισειπεμαηικήρ δπαζηεπιόηεηαρ ζηε σώπα”. 

ΥΔΣ : Δγγπαθό μαρ Α.Π.Φ. 700.2.Α 100 από 8.2.2018 

 

 

 Σε ζπλέρεηα αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη κεηά ηελ ζύγθιηζε ηεο πξώηεο ζπλεδξίαζεο 

ηεο κεηθηήο Δπξώ-Σανπδαξαβηθήο επηηξνπήο γηα ζέκαηα εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ θαη 

επελδύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξόζθαηα, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο VISION 2030, ν Σανπδαξαβηθόο Οξγαληζκόο, αξκόδηνο γηα ζέκαηα 

πξνζέιθπζεο αιινδαπώλ επελδύζεσλ ζηε ρώξα (SAGIA) πξνέβε ζε αλαθνηλώζεηο – 

δηεπθξηλήζεηο γηα ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ έθδνζε αδεηώλ άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή ηελ ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ αδεηώλ εηζόδνπ ζε 

αιινδαπνύο επηρεηξεκαηίεο θαη λένπο ππνςήθηνπο αιινδαπνύο επελδπηέο.  

 

 Οη λέεο άδεηεο άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κπνξνύλ λα εθδίδνληαη 

από ηνλ SAGIA κέζα ζε 4 ώξεο ηνπιάρηζηνλ. Σπγθεθξηκέλα κέζσ κηάο λέαο 

ειεθηξνληθήο πύιεο νη ππνςήθηνη επηρεηξεκαηίεο ππνβάιινπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε γηα 

έθδνζε ηεο άδεηαο, αίηεζε ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από δύν δηθαηνινγεηηθά ηα 

νπνία αξρηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ επηθπξσζεί από ηελ Πξεζβεία ηεο Σανπδηθήο Αξαβίαο 

ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεκαηία. Τα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ε 
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εγγξαθή ζην ηνπηθό Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ή ε επηζηνιή 

ζπγρώλεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο κε άιιε θαη δεύηεξνλ ν πηζηνπνηεκέλνο 

θαη εγθεθξηκέλνο ηζνινγηζκόο ηεο επηρείξεζεο από αλεγλσξηζκέλν ινγηζηηθό γξαθείν 

γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο. Η ζρεηηθή άδεηα ρνξεγείηαη έσο θαη πέληε ρξόληα θαη 

απνζηέιιεηαη απηόκαηα ζηνλ ελδηαθεξόκελν επηρεηξεκαηία, ελώ πξσηόηππν αληίγξαθν 

απνζηέιιεηαη ζε όινπο ηνπο αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο. 

 

 2. Η ρνξήγεζε επηρεηξεκαηηθήο άδεηαο ζεώξεζεο εηζόδνπ (Business Visa) 

εθδίδεηαη πιένλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, εληόο 24 σξώλ ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ησλ 

δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη από δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνύο θνξείο, ελώ δελ είλαη 

απαξαίηεηε πιένλ ε πξόζθιεζε απν ληόπηα επηρείξεζε ή από δηάθνξνπο άιινπο 

επηρεηξεκαηηθνύο θνξείο, όπσο επηκειεηήξηα θαη άιινπο. Οη Πξεζβείεο ηεο Σανπδηθήο 

Αξαβίαο ιακβάλνπλ πιένλ απηόκαηα ηηο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε επηρεηξεκαηηθήο βίδαο 

γηα όινπο ηνπο αιινδαπνύο επηρεηξεκαηίεο ρσξίο πιένλ θακκία δηακεζνιάβεζε απν 

ηξίην πξόζσπν. 

 

 3.Ο SAGIA ρνξεγεί επίζεο εηδηθέο άδεηεο γηα αιινδαπνύο επηρεηξεκαηίεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη θαη έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θνξέσλ ή από νκίινπο 

επηρεηξήζεσλ. Με ηελ απόθηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο νη αιινδαπνί επηρεηξεκαηίεο 

ζεσξνύληαη επελδπηέο θαη απνθηνύλ άδεηα παξακνλήο ζηε ρώξα. Γηα δύν ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή θαη ηνπηθνύ εηαίξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθό θαη ηξαπεδηηηθό ηνκέα σο επίζεο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, 

δηθεγνξηθά γξαθεία θαη εηαηξείεο ή θαη ζε ινγηζηηθά γξαθεία. 

 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεο είλαη άκεζα εθαξκόζηκεο θαη αθνξνύλ όιεο ηηο 

αιινδαπέο επηρεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλνπο επηρεξεκαηίεο πνπ επηζπκνύλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηε ρώξα, ελώ αλακέλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηνπο ζα δηεπθνιύλεη θαηά 

πνιύ ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε ρώξα θαη ηελ βειηίσζε ηνπ ηζρύνληνο 

επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο.  

 

 

 

      Ο Πξντζηάκελνο 

 

 

              Θεόδσξνο Ξππνιηάο  

 


