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ημαντική υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας 

 

 

H Κεντρική Σράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε στις 14 Μαρτίου, την προ πολ-

λού αναμενόμενη και επί μακρόν κυοφορούμενη απόφασή της για υποτίμηση 

του αιγυπτιακού νομίσματος. Η νέα ισοτιμία διαμορφώθηκε σε 8,85 EGP ανά 

δολάριο έναντι 7,73 EGP που ίσχυε μέχρι τώρα. Σαυτόχρονα, διέθεσε στις το-

πικές τράπεζες, μέσω δημοπρασίας, ποσό  $ 200 εκ. με σκοπό την αύξηση 

της επιμόνως επιζητούμενης από την επιχειρηματική κοινότητα ρευστότητας 

σε ξένο συνάλλαγμα. 

 

 

ε δήλωσή του, ο Διοικητής της Κεντρικής Σράπεζας της Αιγύπτου ανέφερε 

ότι, η εν λόγω κίνηση έγινε στο πλαίσιο της πολιτικής ενός «πιο ευέλικτου καθε-

στώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών», με στόχο την ομαλοποίηση της αγοράς 

συναλλάγματος και την αντιμετώπιση της έλλειψης ξένου συναλλάγματος που 

έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

Η Κεντρική Σράπεζα, όπως είπε, αποφάσισε να ακολουθήσει μια πιο ευέλικτη 

συναλλαγματική πολιτική αποβλέποντας στην επίλυση των στρεβλώσεων του 

συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αποκατάσταση της κυκλοφο-

ρίας των ξένων νομισμάτων στο εσωτερικό του τραπεζικού συστήματος με 

μεθοδευμένο τρόπο. Προσέθεσε, επίσης, ότι δεσμεύεται να αυξήσει τα συναλ-

λαγματικά αποθέματα σε $ 25 δισ. μέχρι το τέλος του έτους, έναντι $ 16,5 

δισ. στην παρούσα φάση και υποσχέθηκε την "διατήρηση της τάξης στην αγο-

ρά συναλλάγματος και την σταθερότητα του επιπέδου των τιμών μεσοπρόθε-

σμα."  

 

 

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι, η εν λόγω κίνηση θα ενθαρρύνει τις ξένες 

επενδύσεις στο Φρηματιστήριο και την αγορά κρατικών ομολόγων, αντιστρέ-

φοντας την τάση «φυγής» των τελευταίων ετών. Ωστόσο, στελέχη ξένων τραπε-

ζών που δραστηριοποιούνται στην χώρα, εξέφρασαν προβληματισμό σχετικά 

με το πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση την αναπόφευκτη 

άνοδο του πληθωρισμού σε περίπτωση που στο προσεχές διάστημα καταστεί 

αναγκαία η περαιτέρω υποτίμηση του νομίσματος. 

 

 

Βεβαίως, είναι γεγονός ότι, η υποτίμηση βοήθησε να γεφυρωθεί το χάσμα με-

ταξύ της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας και αυτής της παράλληλης αγο-

ράς η οποία τις τελευταίες εβδομάδες είχε διαμορφωθεί στο επίπεδο των περί-

που 10 EGP ανά δολάριο. Ωστόσο παρά την υποχώρηση μετά την υποτίμηση 

στις 9 λίρες, στα τέλη Μαρτίου επανήλθε στο επίπεδο των 10 λιρών   



 

 

Προβλέψεις της εταιρείας JP Morgan για την αιγυπτιακή 

οικονομία 

 

Η εταιρεία χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, JP Morgan σε πρό-

σφατη έκθεσή της, προβλέπει, 

μεταξύ άλλων, ότι η αιγυπτιακή λίρα θα υποτιμηθεί συνολι-

κά κατά 35% εντός του 2016, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσφατης υποτίμησης (13 τ.μ.) κατά 14% από την Κε-

ντρική Σράπεζα της Αιγύπτου. το ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή 

Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Σράπεζας προβλέ-

πεται ότι θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης. 

Επίσης, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφω-

θεί στο 14% μετά την εφαρμογή του φόρου προστιθέμε-

νης αξίας (ΥΠΑ). 

 

την ίδια έκθεση, η JP Morgan εκτιμά ότι, η  αιγυπτιακή 

κυβέρνηση θα συνάψει συμφωνία με το ΔΝΣ για παροχή 

δανείου πριν το τέλος του οικονομικού έτους, «παρά το 

γεγονός ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν αρνηθεί το 

ενδεχόμενο επανάληψης διαπραγματεύσεων με το ΔΝΣ». 

Κατά τους αναλυτές, η μειωμένη διαθεσιμότητα της χρη-

ματοδοτικής στήριξης θα αποτελέσει τον καταλύτη για 

την επιτάχυνση πιθανών συνομιλιών με το ΔΝΣ. Η παροχή 

του εν λόγω δανείου περιγράφεται ως ένα πολιτικά δύσκο-

λο βήμα για την Κυβέρνηση δεδομένων των «σκληρών» 

όρων του δανείου όπως ιδιωτικοποιήσεις και λήψη αυστη-

ρών μέτρων λιτότητας όπως περικοπή των επιδοτήσεων 

για αγαθά και  υπηρεσίες και μείωση των μισθών των δη-

μοσίων υπαλλήλων. 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της JP Morgan, το δάνει-

ο του ΔΝΣ θα οδηγήσει σε πολυμερή υποστήριξη με συνέ-

πεια την μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών 

το οποίο έχει προκύψει ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου 

εμπορικού ελλείμματος, της μείωσης των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και της μείωσης της οικονομικής βοήθειας 

από τις χώρες του Κόλπου. 

 

 

Παρουσίαση διετούς προγραμματισμού Κυβέρνησης 

ύμφωνα με τον Πρωθυπουργό: 

 

η Κυβέρνηση στοχεύει σε ρυθμό ανάπτυξης 5%-6% στα 

τέλη του οικονομικού έτους 2017/18, με αιχμή την προ-

σέλκυση επενδύσεων. Η Παγκόσμια Σράπεζ; αναθεώρησε 

προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τρέχον οικονομικό 

έτος (3,8% αντί 4,5%), προβάλλοντας ωα αιτία τα ιδιαίτε-

ρα χαμηλά συναλλγματικά αποθέματα (περί τα 16,5 δισ.) 

 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται επισήμως σε 

11,5%, στόχος δε είναι η μείωσή του σε 9%-10% στο τέ-

λος οικονομικού έτους 2017/18 

 

Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, στόχος είναι να κυμανθεί 

σε επίπεδα 92%-94% του ΑΕΠ, πάντα ως τα τέλη του 

2017/18 

Σο ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί από 9% το 

2009/10 σε 13,3% το 2015/16. τόχος είναι η 

μείωσή του σε ποσοστό 10%-11%, έως τέλος 

2017/18 

 

Βάσει του προγραμματισμού, στοχεύεται η μείωση 

του εμπορικού ισοζυγίου κατά 3-5 ποσοστιαίες μο-

νάδες έως τέλος 2017/18, μέσω προώθησης της 

ανταγωνιστικότητας των αιγυπτιακών εξαγωγών 

και του ευρύτερου ελέγχου των εισαγωγών   

 

χέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016-

17 

  

Ο υπουργός χεδιασμού κ. Al Araby ανακοίνωσε 

ότι, η Κυβέρνηση της Αιγύπτου ενέκρινε το σχέδιο 

του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό 

έτος 2016-17. Σο σχέδιο προϋπολογισμού πρόκει-

ται να αποσταλεί στον Πρόεδρο Αμπντέλ Υατάχ αλ-

ίσι και κατόπιν στο κοινοβούλιο για την τελική 

έγκριση. 

O κ. Al Araby υπολογίζει ότι, το συνολικό ακαθάρι-

στο εγχώριο προϊόν θα διαμορφωθεί σε 3,3 τρισ. 

αιγυπτιακές λίρες (372 δισ.$) το οικ. έτος 2016-17 

και δήλωσε ότι, προς τούτο, η Κυβέρνηση θα πρέ-

πει να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 530 δισ. 

λιρών, ποσό κατά 16,5%  υψηλότερο από τον στό-

χο του τρέχοντος οικ. έτους.  

 

Περαιτέρω, ο νεοδιορισθείς Τπουργός Οικονομικών 

κ. Al Garhy ανέφερε ότι, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 9,9% ως 

ποσοστό του ΑΕΠ έναντι 11,5% το τρέχον οικ. 

έτος. Δήλωσε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση αναμένει 

έσοδα ύψους 627 δισ. λιρών,  συμπεριλαμβανομέ-

νων 434 δισ. από είσπραξη φόρων, όπως ο νέος 

φόρος προστιθέμενης αξίας (ΥΠΑ), η εφαρμογή 

του οποίου δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Σέλος, ο κ. 

Al Garhy ανέφερε ότι, τα συνολικά έσοδα κατά το 

τρέχον οικονομικό έτος ανήλθαν σε 520 δισ. λίρες 

και ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει 936 

δισ. λίρες το 2016-17 έναντι 829 δισ. το 2015-16. 

Από το εν λόγω ποσό, 210 δισ. λίρες θα κατευθυν-

θούν σε επιδοτήσεις και 228 δισ. σε μισθούς. 

 

 

Αύξηση επιτοκίων 

ε συνέχεια της πρόσφατης υποτίμησης της αιγυ-

πτιακής λίρας, η Κεντρική Σράπεζα αύξησε τα επι-

τόκια κατά 150 μονάδες βάσης. υγκεκριμένα, τα 

επιτόκια καταθέσεων και δανεισμού καθώς και το 

βασικό επιτόκιο διαμορφώνονται πλέον σε 

10,75%, 11,75% και 11,25% αντίστοιχα. 
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Μείωση ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου 

Σο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε τον Δε-

κέμβριο 2015 κατά 4,8% σε LE31,25 δισ., έναντι  LE 

32,82 δισ. τον Δεκέμβριο 2014. Η αξία των εισαγωγών 

μειώθηκε κατά 6% σε LE 46,7 δισ., κυρίως λόγω της 

πτώσης της αξίας των πρώτων υλών για την βιομηχανία 

χάλυβα κατά 40,5%. Η μικρή μείωση της αξίας των εξα-

γωγών κατά 8,3% σε $15,4 δισ. οφείλεται κυρίως στην 

μείωση της αξίας των πετρελαιοειδών.  

 

 

Επιδείνωση ισοζυγίου πληρωμών 

Σο άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών αυξήθηκε το 1ο 

εξάμηνο του οικ. έτους 2015/16 κατά 240% σε $3,4 

δισ., έναντι $1δισ. το εξάμηνο 2014/15, ενώ το 

έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλα-

σιάστηκε σε $8,9 δισ., έναντι $4,3 δισ., κυρίως λόγω 

της πτώσης των εσόδων τουριστικού τομέα σε $2,7 δισ. 

από $4 δισ.   

 

 

Αύξηση δημοσιονομικού ελλείμματος 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα το 1ο εξάμηνο του οικ. 

έτους 2015/16 αυξήθηκε κατά 27%, σε $21,4 δισ.  σε 

σχέση με το 1ο εξάμηνο του οικ. έτους 2014/15, και 

ανέρχεται σε 5,9% του ΑΕΠ. ύμφωνα με σχετική ανα-

κοίνωση, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξυπηρέτηση 

του δημόσιου χρέους.   

 

 

Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων 

Σα συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν τον  

Υεβρουάριο σε $16,533 δισ., έναντι $16,478 δισ. τον 

Ιανουάριο 

 

 

Μείωση πληθωρισμού 

Ο ρυθμός πληθωρισμού μειώθηκε τον Υεβρουάριο σε 

9,13%, έναντι 10,1% τον Ιανουάριο. 

 

 

Δημοπρασίες συναλλάγματος 

ύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Σράπεζας θα διε-

ξάγεται πλέον μία δημοπρασία συναλλάγματος ύψους 

$120 εκ. ανά εβδομάδα, αντί τριών των $40 εκ. έως 

σήμερα. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Δάνειο € 305 εκ. από την Υιλανδία για ιχθυοκαλλιέργει-

ες  

Η Αίγυπτος παρέλαβε δύο βυθοκόρους ως μέρος δανεί-

ου με ευνοικούς όρους αποπληρωμής  ύψους  € 305 εκ. 

από τη Υινλανδία για την κατασκευή ιχθυοτροφείου 

στην περιοχή East Port Said. Η μονάδα θα καταλαμβά-

νει έκταση 23.000 Feddan και θα παράγει περίπου 

85.000 τόνους ιχθύων ετησίως. 

 

 

Τπογραφή συμφωνιών μεταξύ Αιγύπτου και αουδικής 

Αραβίας   

Η αιγύπτια Τπουργός Διεθνούς υνερ-

γασίας δήλωσε ότι, η αιγυπτιακή Κυ-

βέρνηση υπέγραψε στο Ριάντ συμφω-

νία αξίας $ 20 δισ. με την αουδική 

Αραβία, βάσει της οποίας η χώρα θα 

καλύψει τις ανάγκες της σε προϊόντα 

πετρελαίου για πέντε χρόνια. Επίσης, υπέγραψε συμφω-

νία αξίας $ 1,5 δις με το Αναπτυξιακό Σαμείο αουδικής 

Αραβίας (SDF) για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών 

έργων στο ινά, τα οποία θα υλοποιήσουν οι Ένοπλες 

Δυνάμεις της Αιγύπτου. 

Η αιγύπτια Τπουργός ανέφερε ότι η προμήθεια των προ-

ϊόντων πετρελαίου θα γίνεται με ευνοϊκούς όρους. Πρό-

σθεσε επίσης, ότι τα αναπτυξιακά έργα στο ινά περι-

λαμβάνουν την κατασκευή του «αναπτυξιακού οδικού 

άξονα του Βόρειου ινά», τέσσερις δευτερεύοντες αυτο-

κινητοδρόμους, αγροτικούς οικισμούς, 26 οικιστικά 

έργα συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, ιατρικών μονά-

δων και σχολείων.   

 
 

Τπογραφή Μνημονίου υνεργασίας με την TOYOTA  

H αιγυπτιακή Κυβέρνηση  υπέγραψε 

Μνημόνιο υνεργασίας (MoU) με την 

Toyota για την κατασκευή λιμένος υπο-

δοχής οχημάτων στην Οικονομική Ζώνη 

της Διώρυγας του ουέζ. Σο εν λόγω 

έργο θα καταστήσει την  Ζώνη κέντρο διανομής αυτοκι-

νήτων με προοπτική την  ίδρυση αυτοκινητοβιομηχα-

νιών στην περιοχή. 

 

Τπογραφή Μνημονίου υνεργασίας με την ισπανική 

Σalgo  

H αιγυπτιακή Κυβέρνηση υπέγραψε Μνημόνιο υνεργα-

σίας με την ισπανική Talgo, μία από τις μεγαλύτερες 

ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα των τρένων υψηλής 

ταχύτητας. Η Talgo πρόκειται να συνεργάζεται με την 

κρατική εταιρεία ιδηροδρόμων της Αιγύπτου για την 

κατασκευή εργο-

στασίου παραγω-

γής ολοκληρωμέ-

νων κινητών μονά-

δων και νέων γραμ-

μών για τρένα υψη-

λής ταχύτητας. 

 

Επιτάχυνση επενδυτικών διαδικασιών 

Η Κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο για την επιτάχυνση 

έκδοσης αδειών νέων βιομηχανικών έργων το οποίο, 

σύμφωνα με τον Τπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου, αν 

γίνει αποδεκτό από το Κοινοβούλιο θα επιταχύνει τον 

χρόνο έκδοσης βιομηχανικής άδειας σε 30 ημέρες, από 

634 σήμερα.  
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ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Έκδοση ομολόγων 

Οι εμπορικές τράπεζες National Bank of Egypt, Banque 

Misr και Banque du Caire προέβησαν στην έκδοση των 

ομολόγων «Balady» (μετάφραση του όρου «η χώρα μου») 

σε δολάρια και ευρώ, με κύριο στόχο την προσέλκυση 

κεφαλαίων από εκπατρισθέντες Αιγυπτίους, με περιό-

δους ωρίμανσης 1, 3 και 5 έτη και απόδοση 3,5%, 4,5% 

και 5,5% αντίστοιχα.  

 

Αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών 

ύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κεντρικής 

Σράπεζας έχουν δρομολογηθεί, έως το τέλος του έτους, 

η πώληση ποσοστού του κρατικού μεριδίου της United 

Bank σε στρατηγικό επενδυτή, και οι αυξήσεις κεφαλαί-

ου της κρατικής Banque du Caire και της Arab African 

International Bank, με εισαγωγή 20% και 40%, αντί-

στοιχα, των μετοχών στο χρηματιστήριο. 

 

 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 

Κατασκευή νέας διοικητικής πρωτεύουσας 

ύμφωνα με τον Τπουργό τέγασης, περίπου 90% - 95% 

των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων για την νέα διοι-

κητική πρωτεύουσα θα ανατεθούν σε εγχώριες επιχειρή-

σεις. Η κινεζική συμμετοχή, περίπου $15 δισ., θα περιο-

ριστεί σε δανεισμό μακράς ωρίμανσης για την χρηματο-

δότηση 14 κυβερνητικών κτηρίων. 

 

Κατασκευή 3ης γραμμής μετρό 

ύμφωνα με ανακοίνωση του Τπουργείου Μεταφορών, 

η γαλλική κατασκευαστική Vinci κέρδισε τον διεθνή δια-

γωνισμό για την κατασκευή της 3ης γραμμής του μετρό 

Καΐρου. Σο έργο, προϋπολογισμού  περίπου $1 δισ., πε-

ριλαμβάνει εργασίες σε μήκος 18,8 χλμ. και 15 σταθ-

μούς.   

 

 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Αύξηση εσόδων Διώρυγας ουέζ 

Σα έσοδα της Διώρυγας ουέζ αυξήθηκαν τον Υε-

βρουάριο κατά 5,1% σε $401,4 εκ., έναντι $381,9 εκ. 

τον Υεβρουάριο 2015. Ο αριθμός διελεύσεων αυξήθη-

κε κατά 6,6% σε 1.300, έναντι 1.219 τον Υεβρουάριο 

2015. Ωστόσο σε μηνιαία βάση καταγράφεται μείωση 

για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, έναντι $411,8 εκ. τον 

Ιανουάριο και $429 εκ. τον Δεκέμβριο 2015. 

 

 

 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

 

Μείωση κόστους φυσικού αερίου για την βιομηχανία 

Η Κυβέρνηση αποφάσισε την μείωση των τιμών πώλη-

σης φυσικού αερίου προς παραγωγούς χάλυβα κατά 

36%, σε $4,5 ανά εκατομμύριο θερμικών μονάδων, με 

στόχο την διασφάλιση της τοπικής παραγωγής - ενόψει 

της επικείμενης υλοποίησης σειράς έργων υποδομών – 

και τον περιορισμό των εισαγωγών χάλυβα και τελικών 

προϊόντων. ύμφωνα με το Τπουργείο Βιομηχανίας εν 

λόγω απόφαση αναμένεται να εξοικονομήσει περίπου 

$1,1 δισ. συναλλαγματικών αποθεμάτων και να ενισχύ-

σει το παραγωγικό δυναμικό, αυξάνοντας τις εξαγωγές 

κατά $600 εκ.  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΤ 

Πρόεδρος: κ. Αντώνιος Διαμαντίδης 

17 Soliman El Halaby St. From Emand El Din, 

Down Town Cairo,  

Tηλ: 00202-25741190, Υαξ : 00202-25754970  

e-mail: info@greekchambercairo.com, ad-

min@greekchambercairo.com  

web site: http://www.greekchambercairo.com/

docs_en/  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΕΙΑ 

Πρόεδρος: κ. Βύρων Βαφειάδης  

18 Sidi El Metwaly St, Alexandria 

Tηλ : 00203-4868583,  Υαξ: 00203-4862698 

E-mail: greekchamber@link.net  
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ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ 

mailto:info@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
mailto:admin@greekchambercairo.com
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
http://www.greekchambercairo.com/docs_en/
mailto:greekchamber@link.net
http://thecairopost.youm7.com/wp-content/uploads/2016/03/021300.gif
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ΠΡΟΔΥΔΙ ΔΚΘΔΔΙ 

Α/Α Όνομα Έκθεζηρ 
Κλάδο πος 

Αθοπά 

Ημ/νια Διεξαγω-
γήρ 

Δικηςακόρ Τόπορ Γενικέρ Παπαηηπήζειρ - Σσόλια 

1 Recycling Exhibition 

Διασείπιζη 
αποππιμμάηω
ν/αποβλήηων, 
ηεσνολογίερ 
ανακύκλω-
ζηρ 

13-15/04/2016 
http://www.egy-

wasterecycling.com 

Al Awael Int. Trade Fairs 

 56 Misr Helwan Agriculture Road, Badr 
Tower, Maadi, Cairo, 11431 

Tel. :( +202)23580982 – ( +202) 
27670146 

Fax: ( +202)23580982 

info@egy-wasterecycling.com, info@atf-

egy.com 

 2 

Mediconex-
Pharmaconex Exhibi-
tion 

Πποϊόνηα-
ςπηπεζίερ 
ςγείαρ/ ιαηπι-
κήρ εκπαίδες-
ζηρ 

19-21/04/2016 
http://mediconex.org/

en/ 

Arab African Conferences & Exhibi-
tions 

32 Road 7, Maadi, Cairo, Egypt 
Tel : +202 2359 4110 – +202 2359 0999 

Fax : +202 23780458 

E-mail : info@mediconex.net 

 3 AGRI Business 

Αγποδιαηπο-
θικά πποϊό-
νηα-
εξοπλιζμόρ 

27-29/4/2015 
http://agriegypt.com/

index.php 

Hayel International 
1 Yousef mohamed st., from mohamed 
khalaf st., Dokki, Giza 

Telefax : (+202) 37627559  - (+202) 
37629894 

Mob. 00202- 01220002421 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr  

http://www.egy-wasterecycling.com
http://www.egy-wasterecycling.com
mailto:info@egy-wasterecycling.com
mailto:info@atf-egy.com
mailto:info@atf-egy.com
http://mediconex.org/en/
http://mediconex.org/en/
mailto:info@mediconex.net
http://agriegypt.com/index.php
http://agriegypt.com/index.php

