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Αύξηση διεθνών συναλλαγµατικών αποθεµάτων Αιγύπτου Αύξηση διεθνών συναλλαγµατικών αποθεµάτων Αιγύπτου Αύξηση διεθνών συναλλαγµατικών αποθεµάτων Αιγύπτου Αύξηση διεθνών συναλλαγµατικών αποθεµάτων Αιγύπτου     
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της 
Αιγύπτου κατέγραψαν τη µεγαλύτερη µηνιαία αύξηση από τον Ιανουάριο του 2012, 
κατά $3,9 δισ., φθάνοντας τα $18,8 δις τον Ιούλιο τ.έ. Σηµειώνεται ότι τον Ιούλιο ο 
∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εκτιµούσε ότι τα συναλλαγµατικά αποθέµατα θα 
υπερβούν τα $20 δις, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής βοήθειας από χώρες του Κόλ-
που. Οικονοµικοί αναλυτές εκτιµούν ότι η αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων 
θα καταπολεµήσει την παράλληλη αγορά δολαρίου ΗΠΑ, η αξία του οποίου έχει υπερ-
τιµηθεί κατά 25% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2012.  
    
ΕσωτερικόΕσωτερικόΕσωτερικόΕσωτερικό----Εξωτερικό χρέοςΕξωτερικό χρέοςΕξωτερικό χρέοςΕξωτερικό χρέος    
Κατά το 3ο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2012/2013 το συνολικό εσωτερικό χρέοςεσωτερικό χρέοςεσωτερικό χρέοςεσωτερικό χρέος 
της Αιγύπτου ανήλθε σε LE1,5 τρισ. ($213.7 δισ., €159.6 δισ.), αυξηµένο κατά 5.8% 
σε σχέση µε LE 1.4 τρισ. ($199.5 δισ., €148.9 δισ.) κατά το προηγούµενο τρίµηνο. 
Κατά το 2ο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2012/2013 το συνολικό εξωτερικό χρέοςεξωτερικό χρέοςεξωτερικό χρέοςεξωτερικό χρέος 
ανήλθε σε LE 272.3 δισ. ($38.8 δις, €29.5 δισ.), αυξηµένο κατά 12% σε σχέση µε το 
1ο εξάµηνο.  
Το εξωτερικό χρέος της χώρας αντιστοιχεί στο 14,7% του ΑΕΠ. Οικονοµικοί αναλυτές 
αναφέρουν ότι η διόγκωση του χρέους οφείλεται κυρίως στα δάνεια που έλαβε η προ-
ηγούµενη κυβέρνηση από Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και άλλες χώρες.   
 
Εµπορικό ισοζύγιο Εµπορικό ισοζύγιο Εµπορικό ισοζύγιο Εµπορικό ισοζύγιο     
Τον Απρ. 2013 το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µειώθηκε κατά 31,5% σε σχέση 
µε τον Απρίλιο του 2012, ανερχόµενο σε $2,03 δισ. Η αξία των εξαγωγών διαµορφώ-
θηκε στα $2,64 δισ. και των εισαγωγών σε $4,67 δισ. Η µείωση του ελλείµµατος οφεί-
λεται κυρίως στις υψηλότερες τιµές εξαγόµενων εµπορευµάτων όπως το αργό πετρέ-
λαιο, τα λιπάσµατα, τα ενδύµατα, τα πορτοκάλια και τα τρόφιµα και στις χαµηλότερες 
εισαγόµενων εµπορευµάτων όπως ο σίδξρος, ο χάλυβας, τα πλαστικά, τα χηµικά και η 
ξυλεία (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία) 
 
Ανεργία Ανεργία Ανεργία Ανεργία     
Η ανεργία αυξήθηκε κατά 0,7% το 2ο τρίµηνο του 2013 φθάνοντας το 13,3% του 
συνολικού εργατικού δυναµικού της χώρας. Ο αριθµός των εργαζοµένων ανέρχεται 
πλέον σε 23,6 εκ ενώ των ανέργων σε 3,6 εκ. Περίπου 74% όσων αναζητούν εργασία 
είναι µεταξύ 15-29 ετών (Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία)  
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Καταµερισµός οικονοµικής βοήθειας από χώρες του Κόλπου Καταµερισµός οικονοµικής βοήθειας από χώρες του Κόλπου Καταµερισµός οικονοµικής βοήθειας από χώρες του Κόλπου Καταµερισµός οικονοµικής βοήθειας από χώρες του Κόλπου     
    
Στην πρώτη του συνέντευξη τύπου 
ως νέος Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. 
Ahmed Galal δήλωσε ότι από την 
οικονοµική βοήθεια προς την Αίγυ-
πτο, συνολικού ύψους $12 δισ.  για 
την οποία έχουν δεσµευθεί η Σαουδι-
κή Αραβία, τα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα και το Κουβέιτ, $9 δις. θα χρησιµοποιηθούν για την 
ενίσχυση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της χώρας, µετριά-
ζοντας την πίεση που δέχεται η αιγυπτιακή λίρα. Ο υπουργός 
πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα $3 δισ. θα χρησιµοποιηθούν για την 
αγορά εµπορευµάτων στρατηγικής σηµασίας (strategic com-
modities). 
 
Σαουδική Αραβία: Σαουδική Αραβία: Σαουδική Αραβία: Σαουδική Αραβία: έχει δεσµευτεί για την καταβολή $5 δισ., έχει 
ήδη τηρήσει δεσµεύσεις αξίας $2 δισ  
 
Κουβέιτ: Κουβέιτ: Κουβέιτ: Κουβέιτ: έχει δεσµευτεί για την καταβολή $4δις, έχει ήδη τηρή-
σει δεσµεύσεις $1 δισ., µεταξύ των οποίων $200 εκ. αργού πε-
τρελαίου στα µέσα Αυγούστου 
 
ΗΑΕ: ΗΑΕ: ΗΑΕ: ΗΑΕ: έχουν ληφθεί ήδη $3δισ. ενώ    έχουν αποστείλει 7 φορτία 
καυσίµων αξίας $225 εκ.   
 
Κατάρ:Κατάρ:Κατάρ:Κατάρ: έχει αποστείλει 2 από τα 5 φορτία LNG για τα οποία 
έχει δεσµευθεί από την περίοδο της κυβέρνησης Μόρσι. Η συνο-
λική προς παράδοση ποσότητα δεν έχει δηµοσιοποιηθεί, ενώ τα 
φορτία θα χρησιµοποιηθούν για να καλυφθούν οι εξαγωγικές 
υποχρεώσεις της Αιγύπτου 
    
 
Ανακοίνωση οικονοµικών προτεραιοτήτων από υπουργούς µετα-Ανακοίνωση οικονοµικών προτεραιοτήτων από υπουργούς µετα-Ανακοίνωση οικονοµικών προτεραιοτήτων από υπουργούς µετα-Ανακοίνωση οικονοµικών προτεραιοτήτων από υπουργούς µετα-
βατικής Κυβέρνησης   βατικής Κυβέρνησης   βατικής Κυβέρνησης   βατικής Κυβέρνησης       
    
Το νέο προσωρινό υπουργικό συµβούλιο της Αιγύπτου, µε επικε-
φαλής τον πρωθυπουργό Hazem El-Beblawi, ορκίστηκε την 16η 
Ιουλίου., εν µέσω οικονοµικών προκλήσεων που απαιτούν µια 
κυβέρνηση που θα είναι σε θέση να ενισχύσει την τρωθείσα 
εικόνα της αιγυπτιακής οικονοµίας. 
 
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ahmed Galal δήλωσε ότι η δηµοσιονο-
µική πειθαρχία και η επίτευξη µιας ισορροπηµένης οικονοµικής 
ανάπτυξης για την δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών απα-
σχόλησης συνιστούν προτεραιότητα της οικονοµικής πολιτικής. 
Ο φιλελεύθερος οικονοµολόγος τόνισε ότι το υπουργείο του θα 
επιδιώξει να επιτύχει την κοινωνική δικαιοσύνη µε τέτοιο τρόπο 
ώστε τα οφέλη της εγχώριας ανάπτυξης να κατανέµονται δίκαι-
α µεταξύ όλων των τµηµάτων της αιγυπτιακής κοινωνίας. 
 
Ο Υπουργός Προµηθειών Mohamed Abu Shady ανέφερε ως 
στόχο την δηµόσια συζήτηση σχετικά µε το επιδοτούµενο ψωµί 
που περιλαµβάνει παραγωγούς, διανοµείς και καταναλωτές και 
την   προµήθεια βασικών αγαθών όπως το σιτάρι.  
 
 

Ο Υπουργός Πετρελαίου Sherif Ismail δήλωσε ότι θα 
εστιάσει στην ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης για τα 
προϊόντα πετρελαίου µέσω αύξησης της παραγωγής 
φυσικού αερίου και επανέναρξης εισαγωγών πετρελαίου 
και µαζούτ. Οι πρόσφατες ελλείψεις στα καύσιµα και οι 
παρατεταµένες διακοπές παροχής ηλεκτρικού, συνέτει-
ναν ουσιαστικά στην έκρηξη της λαϊκής δυσαρέσκειας 
που είχε ως συνέπεια την αποποµπή του Μόρσυ.   
 
Ο επανακάµψας Υπουργός Επενδύσεων Osama Saleh 
ανέφερε ότι η βελτίωση του  πολιτικού περιβάλλοντος 
στην Αίγυπτο θα οδηγήσει σε εισροή νέων επενδύσεων 
αναφερόµενος στην συνεχιζόµενη πολιτική αναταραχή 
στον απόηχο της αποποµπής  του Μόρσυ 
 
Ο Υπουργός Βιοµηχανίας και Εξωτερικού Εµπορίου 
Mounir Fakhry Abdel-Nour, δήλωσε ότι, προτεραιότητά 
του είναι η απεµπλοκή έργων που δεν έχουν ολοκληρω-
θεί, η παροχή ενέργειας και η ενίσχυση της ασφάλειας 
σε βιοµηχανικές περιοχές. 
 
Ο επίσης επανακάµψας υπουργός Σχεδιασµού Ashraf El-
Araby, δήλωσε  ότι, η Αίγυπτος είναι απίθανο να είναι σε 
θέση να συζητήσει την παροχή του δανείου των $ 4,8 
δις από το ∆ΝΤ, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Πρό-
σθεσε ότι, η ενίσχυση που έλαβε από τα αραβικά κράτη, 
η οποία µέχρι ανέρχεται σε $ 12 δις, είναι σηµαντική 
βοήθεια για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της µε-
ταβατικής περιόδου. 
 
Εγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο δαπανών $ Εγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο δαπανών $ Εγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο δαπανών $ Εγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο δαπανών $ 3,2 3,2 3,2 3,2 
δισ. για άµεση τόνωση της οικονοµίαςδισ. για άµεση τόνωση της οικονοµίαςδισ. για άµεση τόνωση της οικονοµίαςδισ. για άµεση τόνωση της οικονοµίας    
Το µεταβατικό Υπουργικό συµ-
βούλιο ενέκρινε δαπάνες ύψους 
$ 3,2 δις για επενδυτικά σχέδια 
µε στόχο την τόνωση της οικονο-
µίας τους επόµενους 10 µήνες. 
Το εν λόγω πρόγραµµα επενδύσε-
ων, η Κυβέρνηση θα  παρουσιάσει προς χρηµατοδότηση 
στις χώρες του Κόλπου, ιδίως στα Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα, τα οποία έχουν ήδη συµφωνήσει να χρηµατο-
δοτήσουν έργα στους τοµείς  της υγείας και της γεωργί-
ας  
 
Από τα 12 δις βοήθειας προς την Αίγυπτο που έχουν 
υποσχεθεί η  Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνω-
µένα Αραβικά Εµιράτα σε δάνεια , επιχορηγήσεις και 
αποστολές καυσίµων µετά την ανατροπή του Μόρσυ,  
ήδη έχουν χορηγηθεί $ 5 δις.   
Παρά τις νέες πρόσθετες δαπάνες, η Κυβέρνηση στο-
χεύει να µειώσει το έλλειµµα του προϋπολογισµού στο 
9% ΑΕΠ  κατά το οικ. έτος 2013/14 έναντι 14% του 
προηγούµενου έτους  µέσω εξορθολογισµού  των δαπα-
νών, ιδιαίτερα των επιδοτήσεων ενέργειας και µέσω της 
ενίσχυσης από τις Χώρες του Κόλπου.  
 
Ο Υπουργός Προγραµµατισµού δήλωσε ότι θα υπάρξει 
σταδιακή αλλαγή στην τιµή της ενέργειας για τους µεγά-
λους επενδυτές σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα σε ορίζο-
ντα διετίας ενώ δεν πρόκειται να επιβληθούν νέοι φόροι. 
Ανέφερε επίσης ότι το εν λόγω πρόγραµµα θα δηµιουρ-
γήσει ρυθµούς ανάπτυξης 3,5% για το  οικ. έτος 
2013/14 έναντι 2% το προηγούµενο 
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Μεταξύ των έργων περιλαµβάνονται βελτιώσεις στο σιδηρο-
δροµικό δίκτυο, εργα οδοποιίας, ύδρευσης, επεξεργασίας 
λυµάτων, ολοκλήρωση της τρίτης γραµµής του µετρό του 
Καΐρου,  βελτιώσεις στο δίκτυο συγκοινωνιών της πόλης, επέ-
κταση οικιστικών έργων για πολίτες χαµηλού εισοδήµατος, 
έργα υποδοµής σε 36 βιοµηχανικές ζώνες, κυρίως στην Ανω 
Αίγυπτο, επέκταση δικτύου φυσικού αερίου σε επιπλέον 
800.000 νοικοκυριά κα 
 
Εκτιµάται ότι η προσωρινή Κυβέρνηση, παρά το σηµαντικό 
έλλειµµα του προϋπολογισµού, τελεί υπό έντονη πίεση ώστε 
να αποφύγει αντιλαϊκά µέτρα λιτότητας ενώ οι νέες επενδύ-
σεις θα πρέπει να στοχεύουν προς έργα εντάσεως εργασίας 
για την καταπολέµηση της καλπάζουσας ανεργίας και υπηρε-
σίες προς τα φτωχότερα τµήµατα του πληθυσµού.   
 
 
Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός 2013/14: 2013/14: 2013/14: 2013/14: Φορολογικά έσοδα Φορολογικά έσοδα Φορολογικά έσοδα Φορολογικά έσοδα     
    
Τα φορολογικά έσοδα για το οικονοµικό έτος 2013/14 ανα-
µένεται να ανέλθουν σε $46 δισ. που ισοδυναµεί µε 50% αύ-
ξηση σε σχέση µε πέρυσι. Το κύριο µέρος των επιπρόσθετων 
εσόδων θα προέλθει από πράξεις αγοραπωλησίας περιουσίας, 
λόγω τροποποιήσεων στον υφιστάµενο νόµο φόρου εισοδηµά-
των. Τα αναµενόµενα φορολογικά έσοδα αντιστοιχούν σε 
62% των συνολικών προβλεπόµενων εσόδων του προϋπολογι-
σµού (περίπου $73,8 δισ.) (Πηγές Φορολογικής Αρχής) 
 
    
∆ιαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ ∆ιαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ ∆ιαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ ∆ιαπραγµατεύσεις µε ∆ΝΤ     
    
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ∆ΝΤ επιβεβαιώνει ότι οι 
επαφές µε την Αίγυπτο για την παροχή δανείου $4,8 δισ. διε-
ξάγονται και παραµένουν σε τεχνικό επίπεδο (Κεντρική Τρά-
πεζα, Υπουργείο Οικονοµικών) ωσότου η διεθνής κοινότητα 
αναγνωρίσει την προσωρινή κυβέρνηση. Η υφιστάµενη αιγυ-
πτιακή κυβέρνηση στο σύνολό της δεν έχει δηλώσει µε σαφή-
νεια αν θα επανεκκινήσει τις συνοµιλίες µε το ∆ΝΤ για το δά-
νειο το οποίο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, συνδέεται µε δεσµεύ-
σεις για οικονοµικές µεταρρυθµίσεις µε ενδεχόµενο υψηλό 
πολιτικό κόστος. 
 

    
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, η κυβέρνηση εξετά-
ζει σοβαρά την προοπτική αντικατάστασης του φόρου επί των 
πωλήσεων µε φόρο προστιθέµενης αξίας, ως κύριου συστατι-
κού δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Σηµειώνοντας ότι ο ΦΠΑ αποτελεί ένα από τα αποτελεσµατι-
κότερα συστήµατα έµµεσης φορολόγησης, επιβεβαίωσε ότι η 
πρόταση θα τεθεί σε κοινωνική διαβούλευση µε φορείς εµπο-
ρίου, βιοµηχανίας και επενδύσεων καθώς και πολιτικά κόµµα-
τα. 
    
 

Πληθυσµός Αιγύπτου Πληθυσµός Αιγύπτου Πληθυσµός Αιγύπτου Πληθυσµός Αιγύπτου     
    
Σύµφωνα µε στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας ο πληθυ-
σµός της Αιγύπτου ανέρχεται 
σε 85 εκ, 51,1% εκ των ο-
ποίων είναι άνδρες και 48,9% 
γυναίκες. Περίπου 60% του 
πληθυσµού είναι κάτω των 30 
ετών, ενώ υπολογίζεται ότι 
επιπλέον 8 εκ. Αιγυπτίων κατοι-
κούν στο εξωτερικό. 
 
    
∆ηµόσιες επενδύσεις ∆ηµόσιες επενδύσεις ∆ηµόσιες επενδύσεις ∆ηµόσιες επενδύσεις     
    
Ο Υπουργός Σχεδιασµού δήλωσε ότι το Υπουργικό Συµβούλιο 
θα εξετάσει ένα «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για την τόνωση 
της οικονοµίας. Το σχέδιο, ύψους τουλάχιστον LE 10 δισ. 
($1,4 δισ.) θα είναι 9µηνης διάρκειας και θα αφορά κυρίως 
καταβολή οφειλών σε εργολάβους και τακτοποίηση ληξιπρό-
θεσµων οφειλών 4.000 εργοστασίων που έχουν πάψει να 
λειτουργούν.  
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    
    
    

S & P: S & P: S & P: S & P: Αµετάβλητη η πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου Αµετάβλητη η πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου Αµετάβλητη η πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου Αµετάβλητη η πιστοληπτική ικανότητα της Αιγύπτου     
Η Standard & Poors ανακοίνωσε τη 
διατήρηση της πιστοληπτικής ικανό-
τητας της Αιγύπτου (CCC+). Παρά 
την αναστολή των διαπραγµατεύσε-
ων µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµεί-
ο για την παροχή δανείου, ο οίκος 
αξιολόγησης αναφέρει ότι οι δεσµεύσεις για $12 δισ. οικονο-
µικής βοήθειας από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, έχουν περιορίσει εν µέρει τους 
σοβαρούς κινδύνους για το ισοζύγιο πληρωµών που συνεπά-
γονται οι πρόσφατες αναταραχές. Ωστόσο, καταλήγει ότι η 
δυνατότητα της χώρας να αποπληρώσει τους ξένους πιστω-
τές και να σταθεροποιήσει τα οικονοµικά της µεγέθη παραµέ-
νει ευάλωτη, κυρίως λόγω της σηµαντικής εξάρτησής της από 
τα εισαγόµενα τρόφιµα και το πετρέλαιο, παράλληλα µε τη 
διατήρηση δαπανηρών εγχώριων επιδοτήσεων για βασικά 
αγαθά.  
 
Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τοµέα Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τοµέα Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τοµέα Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τοµέα     
Οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά LE 26,1 δισ. το διά-
στηµα Ιαν. – Απρ. 2013, ανερχόµενες σε LE 196,8 δισ. Ειδι-
κότερα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τοµέα σε ξένο νόµισµα  
αυξήθηκαν κατά LE 7,3 δισ. φθάνοντας τις LE 79,1 δισ. ενώ 
σε εθνικό νόµισµα κατά LE 18,8 δισ. φθάνοντας τις LE 117,7 
δισ. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών καταγράφουν µείωση ως 
αποτέλεσµα της υψηλής ανεργίας και πληθωρισµού, που ω-
θούν στην ανάληψη µετρητών για τη χρηµατοδότηση τρεχου-
σών αναγκών (Πηγή: Κεντρική Τράπεζα). 
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Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.Μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Τράπεζας.    
    
Η Κεντρική Τράπεζα προέβη σε µείωση του βασικού της επι-
τοκίου κατά 50 µονάδες βάσης διαµορφώνοντας το επιτόκιο 
καταθέσεων σε 9,25% (από 9,75% τον Μάρτιο τ.έ.) και το 
επιτόκιο δανεισµού σε 10,25% (από 10,75% τον Μάρτιο τ.έ.). 
Σε σχετική ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι η προοπτική συρ-
ρίκνωσης του ΑΕΠ βαρύνει περισσότερο από την προοπτική 
αύξησης του πληθωρισµού, λόγος για τον οποίο η Επιτροπή 
Νοµισµατικής Πολιτικής της Τράπεζας έλαβε τη σχετική από-
φαση. Η εν λόγω αύξηση συνιστά αναστροφή της αύξησης 
τον Μάρτιο του βασικού επιτοκίου κατά 50 µονάδες βάσης, 
ενώ οικονοµικοί αναλυτές αναφέρουν ότι η µείωση του κό-
στους δανεισµού, µε σκοπό την ενθάρρυνση των επενδύσεων 
και της ανάπτυξης, αποτελεί το πρώτο βήµα για την υλοποίη-
ση της επεκτατικής οικονοµικής πολιτικής που ακολουθεί η 
υφιστάµενη κυβέρνηση. 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    
    
    
    

Συµφωνία µεταξύ Συµφωνία µεταξύ Συµφωνία µεταξύ Συµφωνία µεταξύ Telecom Egypt Telecom Egypt Telecom Egypt Telecom Egypt και και και και Etisalat Etisalat Etisalat Etisalat 
((((επικαιροποιηµένη είδηση) επικαιροποιηµένη είδηση) επικαιροποιηµένη είδηση) επικαιροποιηµένη είδηση)     
    
Με ανακοίνωσή της προς το Χρηµατιστήριο της Αιγύπτου, η 
Telecom Egypt (TE), µοναδικός πάροχος σταθερής τηλεφωνί-
ας στην Αίγυπτο, επιβεβαίωσε την υπογραφή συµφωνίας µε 
τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας Etisalat Egypt. Σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση, η συµφωνία αξίας LE 600 εκ. που υπεγράφη 
στις 14/7 επιτρέπει στην Etisalat να χρησιµοποιεί µέρος των 
βασικών υποδοµών της TE για την παροχή υπηρεσιών στους 
πελάτες της. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει 
άδεια στην ΤΕ για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνί-
ας, επιτρέποντας παράλληλα στους υφιστάµενους παρόχους 
κινητής τηλεφωνίας (Mobinil, Vodafone Egypt και Etisalat 
Misr) να παρέχουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Η ΤΕ, 
µέσω των νέων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, επιδιώκει τον 
µετριασµό των οικονοµικών απωλειών της λόγω της πτώσης 
στις συνδροµές σταθερής τηλεφωνίας.   
 
Οικονοµικά αποτελέσµαταΟικονοµικά αποτελέσµαταΟικονοµικά αποτελέσµαταΟικονοµικά αποτελέσµατα Ezz Steel  Ezz Steel  Ezz Steel  Ezz Steel     
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ezz Steel, µεγαλύτερου παρα-
γωγού χάλυβα της Αιγύπτου, για τα οικονοµικά της αποτελέ-
σµατα 1ου τριµήνου 2013, η εταιρεία κατέγραψε 7% αύξηση 
των καθαρών κερδών σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 
2012, που αντιστοιχεί σε καθαρά κέρδη µετά φόρων και δι-
καιωµάτων µειοψηφίας αξίας LE 202 εκ. σε σχέση µε LE 18 
εκ. το 1ο τρίµηνο 2012. 
    
Επανέναρξη παραγωγής Επανέναρξη παραγωγής Επανέναρξη παραγωγής Επανέναρξη παραγωγής Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux     
Η 2η µεγαλύτερη παγκοσµίως εταιρεία παραγωγής οικιακών 
συσκευών Electrolux ανακοίνωσε την πλήρη επανέναρξη της 
παραγωγής και δραστηριοτήτων της στην Αίγυπτο, δύο εβδο-
µάδες µετά τη διακοπή τους για λόγους ασφάλειας. Η εταιρεί-
α, που διαθέτει 10 παραγωγικές εγκαταστάσεις στην ευρύτε-
ρη περιοχή του Καΐρου, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση είναι 
πλέον σταθερή και θα αξιολογείται συνεχώς. 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    
    

Πρόγραµµα διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων Πρόγραµµα διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων Πρόγραµµα διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων Πρόγραµµα διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων     
    
Το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου ανακοίνωσε την 
εκκίνηση ενός προγράµµατος µε συνολικό προϋπολογισµό 
$2 εκ. για τη διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων και την 
ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας. Το πρόγραµµα έχει 
εξασφαλίσει χρηµατοδότηση από το  Middle East & North 
Africa Transition Fund και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε 
την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Στόχος θα είναι η δηµι-
ουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος ανταλλαγής βιο-
µηχανικών αποβλήτων µε σκοπό την επαναχρησιµοποίησή 
τους ως πρώτων υλών και η σύσταση ΜΜΕ στον τοµέα της 
διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων. 

    
    

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    
    

Έξυπνες κάρτες καυσίµωνΈξυπνες κάρτες καυσίµωνΈξυπνες κάρτες καυσίµωνΈξυπνες κάρτες καυσίµων    
    
Εκπρόσωπος του Υ-
πουργείου Πετρελαίου 
ανακοίνωσε ότι η αιγυ-
πτιακή κυβέρνηση δεν 
έχει καθορίσει χρονο-
διάγραµµα διανοµής 
έξυπνων καρτών διάθε-
σης καυσίµων σε ιδιο-
κτήτες πετρελαιοκίνη-
των και βενζινοκίνητων 
οχηµάτων.  
 
Παρόλα αυτά, έχει ήδη υλοποιηθεί η πρώτη φάση του συστή-
µατος, δηλαδή η έκδοση έξυπνων καρτών βυτιοφόρων και 
σταθµών ανεφοδιασµού και η υλοποίηση βάσης δεδοµένων 
εταιρειών και σηµείων διανοµής. Το σύστηµα έξυπνων καρ-
τών αφορά τη ρύθµιση της διάθεσης των κρατικά επιδοτού-
µενων καυσίµων στους καταναλωτές και σχεδιάζεται η δια-
νοµή 1 εκ. καρτών για πετρελαιοκίνητα και 5 εκ. καρτών για 
βενζινοκίνητα οχήµατα.  
 
Χρηµατοδότηση εισαγωγών πετρελαίου Χρηµατοδότηση εισαγωγών πετρελαίου Χρηµατοδότηση εισαγωγών πετρελαίου Χρηµατοδότηση εισαγωγών πετρελαίου     
    
Πηγές Υπουργείου Πετρελαίου: ∆υσκολίες στη χρηµατοδότη-
ση των αναγκαίων εισαγωγών καυσίµων. Το Υπουργείο λόγω 
προβληµάτων ρευστότητας αδυνατεί να καλύψει το κόστος 
των εισαγόµενων πετρελαιοειδών, ενώ οι ανεξόφλητες οφει-
λές  προς αυτό από άλλους κυβερνητικούς φορείς ανέρχο-
νται σε περίπου $21,6 δισ. 
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Σηµαντική πτώση Σηµαντική πτώση Σηµαντική πτώση Σηµαντική πτώση 40% 40% 40% 40% των αιγυπτιακών εισαγωγών των αιγυπτιακών εισαγωγών των αιγυπτιακών εισαγωγών των αιγυπτιακών εισαγωγών ––––
ευκαιρίες για Ελληνες εξαγωγείςευκαιρίες για Ελληνες εξαγωγείςευκαιρίες για Ελληνες εξαγωγείςευκαιρίες για Ελληνες εξαγωγείς    
    
Ο επικεφαλής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εισαγωγέων της Γενι-
κής Οµοσπονδίας Επιµελητηρίων, κ. Najjar , ανέφερε ότι για 
πρώτη φορά καταγράφεται µείωση κατά 40% των εισαγωγών 
της Αίγυπτου κατά το 1ο εξάµηνο 2013. Συγκεκριµένα, οι 
εισαγωγές της χώρας την εν λόγω περίοδο διαµορφώθηκαν 
σε 60 δις λίρες έναντι 105 δις το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγούµενου έτους. Ως λόγους της συρρίκνωσης των εισα-
γωγών, ανέφερε την γενικότερη πολιτική αναταραχή µε σηµα-
ντικές επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον και στην λει-
τουργία της αγοράς, την κρίση στην αγορά συναλλάγµατος 
λόγω της έλλειψης ρευστότητας και την συρρίκνωση της εγ-
χώριας ζήτησης µέσα σ΄ένα γενικότερο αρνητικό πολιτικοοι-
κονοµικό πλαίσιο.  
Πλέον, οι τράπεζες σήµερα είναι σε θέση να ικανοποιούν τις 
ανάγκες των εισαγωγέων για ξένο συνάλλαγµα και επίσης δεν 
υφίστανται εµπόδια στο άνοιγµα πιστώσεων για εισαγωγές.  
 
Με την σταδιακή εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας, και εν όψει 
της γιορτής της Θυσίας (Eid al - Adha) στα µέσα Οκτωβρίου, 
αναµένεται ανάκαµψη του εξωτερικού εµπορίου.  
Όσον αφορά την επάρκεια κρέατος  κατά την διάρκεια του 
Eid al-Adha (αντίστοιχου του καθ΄ηµάς Πάσχα) οπότε παρα-
τηρείται αυξηµένη ζήτηση, ο Najjar ανέφερε ότι η παγκόσµια 
αγορά  του κρέατος είναι  σήµερα σταθερή, όσον αφορά τις  
διαθέσιµες ποσότητες και τις  τιµές, λόγω της µείωσης της 
παγκόσµιας ζήτησης το καλοκαίρι. Επεσήµανε ότι, η σταθερό-
τητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του δολαρίου κατά την 
τελευταία περίοδο θα συµβάλει στην σταθερότητα της τιµής 
του κρέατος στην αγορά.  
 
Οσον αφορά τις εισαγωγές από την Ελλάδα, σε αντίθεση µε 
την πτωτική τάση στο σύνολο των αιγυπτιακών εισαγωγών,  το 
1ο τετράµηνο 2013 καταγράφεται αύξηση περίπου 100%. 
Την µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα πετρελαιοειδή 
(λόγω και των σηµαντικών ελλείψεων καυσίµων που ταλάνι-
σαν την αγορά και την βιοµηχανία), ωστόσο το σύνολο σχε-
δόν των εξαγώµενων ελληνικών προϊόντων (κυρίως δοµικά 
υλικά και τρόφιµα), κατέγραψε αύξηση.    
 
Επισηµαίνεται, επ΄ευκαιρία, ότι, λόγω της πρόσφατης αλλα-
γής του πολιτικού κλίµατος, η διαµόρφωση ευνοϊκότερου πε-
ριβάλλοντος για ορισµένες χώρες, όπως η Ελλάδα, ευνοεί τις 
εξαγωγές των χωρών αυτών έναντι άλλων, όπως η Τουρκία,  
µε τις οποίες οι πολιτικές σχέσεις έχουν επιδεινωθεί      
 
 
 
 

    
Αποθέµατα σιταριού (Αποθέµατα σιταριού (Αποθέµατα σιταριού (Αποθέµατα σιταριού (19191919----24/7)24/7)24/7)24/7)    
    
Σε συνέντευξη τύπου, ο νεοδιορισθείς Υπουργός Εφοδιασµού 
Mohamed Abu Shadi δήλωσε ότι οι διαθέσιµες ποσότητες 
σιταριού επαρκούν έως το Νοέµβριο τ.έ. προσθέτοντας ότι 
το Υπουργείο Εφοδιασµού προτίθεται να αυξήσει τις εισαγω-
γές σιταριού, σε µια προσπάθεια αύξησης του υφιστάµενου 
αποθέµατος, το οποίο ανέρχεται σε 3,3 εκ. τόνους. Σύµφω-
να µε το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΝΑ, η αιγυπτιακή 
κυβέρνηση προχώρησε στην εισαγωγή 300.000 τόνων σιτα-
ριού από την Ουκρανία, τη Ρουµανία και τη Ρωσία µε τα 
σχετικά φορτία να αναµένονται µεταξύ 21 έως 30 Αυγού-
στου τ.έ., ενώ η Γενική Αρχή Προµηθειών ανακοίνωσε την 
αγορά επιπλέον 240.000 τόνων από τις ίδιες χώρες, η παρά-
δοση των οποίων προγραµµατίζεται το 1ο δεκαήµερο Σε-
πτεµβρίου. Ο νέος Υπουργός Εφοδιασµού επεσήµανε ότι η 
διακοπή  των εισαγωγών από τον Φεβρουάριο απετέλεσε 
βασικό σφάλµα της προηγούµενης κυβέρνησης. 

    
Απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος τουρκικής προέλευσης Απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος τουρκικής προέλευσης Απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος τουρκικής προέλευσης Απαγόρευση εισαγωγής βάµβακος τουρκικής προέλευσης     
Αξιωµατούχος του αιγυπτια-
κού Υπουργείου Γεωργίας 
ανακοίνωσε ότι η Αίγυπτος 
πρόκειται να επιβάλει απαγό-
ρευση εισαγωγής βάµβακος 
τουρκικής προέλευσης στο 
πλαίσιο της αµοιβαιότητας, 
ως αντίποινα στην στάση της 
τουρκικής Κυβέρνησης προς 
την νέα εξουσία στην Αίγυπτο. Ο εν λόγω αξιωµατούχος, ανέ-
φερε επίσης, ότι το Υπουργείο αποφάσισε να διακόψει την 
διµερή συνεργασία στον αγροτικό τοµέα (γεωργία και κτηνο-
τροφία) και να ακυρώσει συνέδριο που επρόκειτο να διεξα-
χθεί στο Κάιρο για τον δασικό πλούτο. ∆ήλωσε, µεταξύ 
άλλων, ότι µε την απαγόρευση δεν πρόκειται να πληγεί η 
αιγυπτιακή κλωστοϋφαντουργία δεδοµένου ότι η χώρα εισά-
γει µεγάλης ποσότητες βάµβακος από την Ελλάδα, το Σου-
δάν, το Μπαγκλαντές κα.   
O πρόεδρος του Επιµελητηρίου Κλωστοϋφαντουργών Αιγύ-
πτου ανέφερε ότι είναι «φυσιολογική» η απόφαση για την 
απαγόρευση εισαγωγής τουρκικού βάµβακος λόγω της τουρ-
κικής ανάµειξης στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και 
πρότεινε την αναστολή της διµερούς εµπορικής συµφωνίας.  
 
Στον αντίποδα των ανωτέρω, εκπρόσωπος του Τουρκο-
αιγυπτιακού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου ανέφερε ότι τούρ-
κοι επιχειρηµατίες που συναλλάσσονται µε την Αίγυπτο θα 
πιέσουν την τουρκική Κυβέρνηση για µια µετριοπαθή στάση 
έναντι της Αιγύπου λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα κοινά οικονοµι-
κά συµφέροντα.  Πρόσθεσε ότι, η Τουρκία έχει ανάγκη της 
αιγυπτιακή αγορά µετά τις µεγάλες απώλειες που υπέστησαν 
οι τούρκοι επιχειρηµατίες στην Συρία. 
 
Σύµφωνα µε την αιγυπτιακή Στατιστική Υπηρεσία, η Αίγυπτος 
εισήγαγε το 2012 ποσότητες βάµβακος αξίας  $645 εκ.εκ 
των οποίων $108 εκ. τουρκικής προέλευσης.  Οσον αφορά 
την παραγωγή βάµβακος του 2013/14, αναµένεται πτώση 
11% σε σχέση µε την σοδειά του 2012/12  λόγω της απρο-
θυµίας των καλλιεργητών να καλλιεργήσουν εξαιτίας χαµη-
λών τιµών πώλησης και προβληµάτων στην διάθεση της πα-
ραγωγής          
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Αναστολή σχέσεων Αιγυπτιακής Οµοσπονδίας Επιµελητηρίων Αναστολή σχέσεων Αιγυπτιακής Οµοσπονδίας Επιµελητηρίων Αναστολή σχέσεων Αιγυπτιακής Οµοσπονδίας Επιµελητηρίων Αναστολή σχέσεων Αιγυπτιακής Οµοσπονδίας Επιµελητηρίων 
µε αντίστοιχη τουρκικήµε αντίστοιχη τουρκικήµε αντίστοιχη τουρκικήµε αντίστοιχη τουρκική    
 
Ο πρόεδρος της Αιγυπτιακής Οµοσπονδίας Επιµελητηρίων 
(FEDCOC) κ. Ahmed al Wakil ανακοίνωσε ότι η Οµοσπονδία 
αναστέλλει την συνεργασία µε την Τουρκία, διαµαρτυρόµενη 
για τις προσβλητικές δηλώσεις του τούρκου Πρωθυπουργού 
προς τον Μεγάλο Ιµάµη του Αλ Αζχαρ σεϊχη Αhmed Al Tayeb, 
κορυφαίου θεσµού του Ισλάµ,  λόγω της στήριξης του τελευ-
ταίου στο νέο καθεστώς.  
 
Ο κ. Wakil κάλεσε την Οµοσπονδία να µεταφέρει την δυσαρέ-
σκεια της αιγυπτιακής επιχειρηµατικής κοινότητας προς την 
τουρκική Κυβέρνηση και απείλησε, σύµφωνα µε δηµοσίευµα, 
για λήψη οικονοµικών µέτρων     
 
Οι τουρκικές εξαγωγές στις χώρες του Περσικού Κόλπου (οι 
οποίες απορροφούν το 1/5 των εν λόγω εξαγωγών), µετά την 
εµφύλιο στην Συρία διέρχονται µέσω Αιγύπτου. Μετά την ανα-
τροπή του Μούρσυ, η κίνηση τουρκικών προϊόντων από την 
∆αµιέττη (τον κύριο λιµένα διακίνησης στην είσοδο της ∆ιώ-
ρυγας Σουέζ) έχει µειωθεί κατά 30% ενώ από τις αρχές Ιουνί-
ου καταγράφηκε 5% πτώση των τουρκικών εξαγωγών στους 
10 σηµαντικότερους εταίρους στην περιοχή. 
 
Στην Αίγυπτο πληθαίνουν οι φωνές για µπουκοτάζ τουρκικών 
προϊόντων αλλά και προϊόντων δυτικών χωρών που τοποθετή-
θηκαν ανοικτά κατά της νέας µεταβατικής Κυβέρνησης όπως 
Ολλανδίας και ∆ανίας, σηµαντικών εξαγωγέων γαλακτοκοµι-
κών.        
 

    
    

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    
    

Νέος Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών Νέος Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών Νέος Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών Νέος Πρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών     
    
Ο Mohamed Zaki El-Swedy, Πρόεδρος του Οµίλου Zaki El-
Swedy, διορίστηκε νέος Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχα-
νιών Αιγύπτου, αντικαθιστώντας τον Galal Al-Zorba, ο οποίος 
αποχωρεί από τη θέση του µετά από 12 έτη.  
 
 
 
 

    
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

    
Ερυθρά θάλασσα: τουρισµός Ερυθρά θάλασσα: τουρισµός Ερυθρά θάλασσα: τουρισµός Ερυθρά θάλασσα: τουρισµός     
    
Περίπου 18.000 τουριστών αναχώρησαν από το διεθνές 
αεροδρόµιο της Χουργκάντα µε προορισµό ευρωπαϊκές χώ-
ρες και την Ρωσία κατά το διάστηµα 19-17 Αυγούστου, µε 
αποτέλεσµα η πληρότητα των ξενοδοχείων και ξενώνων να 
µειωθεί στο 50%. Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα του τουρισµού γερµανικών, ολλανδικών, τσεχικών, 
ιταλικών, αυστριακών και ελβετικών συµφερόντων ανακοίνω-
σαν την διακοπή όλων των πτήσεων προς τουριστικούς προο-
ρισµούς της Αιγύπτου, συµπεριλαµβανόµενων και θέρετρων 
στην Ερυθρά Θάλασσα, έως τη 15η Σεπτεµβρίου.     
    
Θεώρηση εισόδου για Τυνήσιους Θεώρηση εισόδου για Τυνήσιους Θεώρηση εισόδου για Τυνήσιους Θεώρηση εισόδου για Τυνήσιους     
    
Σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών, από τον 
Οκτώβριο του 2013 η τιµή έκδοσης θεώρησης εισόδου για 
Τυνήσιους που επισκέπτονται την Αίγυπτο θα πενταπλασια-
στεί. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια ανάλογης πρόσφατης 
αύξησης από τυνησιακής πλευράς. Σηµειώνεται ότι τον περα-
σµένο Φεβρουάριο η Αίγυπτος είχε εξαιρέσει τους πολίτες 
χωρών του Μαγκρέµπ από την υποχρέωση καταβολής τελών 
θεώρησης εισόδου, µε σκοπό την ενίσχυση των επιχειρηµατι-
κών και τουριστικών σχέσεων. 
 
Εισερχόµενος τουρισµός Εισερχόµενος τουρισµός Εισερχόµενος τουρισµός Εισερχόµενος τουρισµός     
    
Υπουργός Τουρισµού: Περίπου 5,7 εκ. τουριστών επισκέφθη-
καν την Αίγυπτο κατά το 1ο εξάµηνο του 2013, µε τα έσοδα 
να ανέρχονται σε $4,4 δισ. Παρά την αύξηση των αφίξεων 
κατά 9,6% σε σχέση µε το 1ο εξάµηνο του 2012, τα έσοδα 
φέτος είναι χαµηλότερα του αναµενόµενου. Η κατά κεφαλήν 
δαπάνη των επισκεπτών φέτος είναι κατά µέσο όρο $67 ανά 
ηµέρα. Το 2010, το πιο επιτυχηµένο έτος για τον τουρισµό, 
όπου οι επισκέπτες ανήλθαν σε 14,7 εκ. και τα έσοδα σε 
$12,5 δισ., η µέση κατά κεφαλήν δαπάνη ήταν $85 ηµερη-
σίως. 
 
Τουριστικές σχέσεις µε Τουρκία, Κατάρ Τουριστικές σχέσεις µε Τουρκία, Κατάρ Τουριστικές σχέσεις µε Τουρκία, Κατάρ Τουριστικές σχέσεις µε Τουρκία, Κατάρ     
Το Συνδικάτο Εργαζοµένων στον Γενικό Τουρισµό απηύθυνε 
κάλεσµα για αφαίρεση της Τουρκίας και του Κατάρ από τον 
κατάλογο τουριστικών προορισµών, ως αντίδραση στη µη 
αναγνώριση από πλευράς τους της καθαίρεσης του ισλαµι-
στή πρώην Προέδρου Μόρσι. Ο επικεφαλής του Συνδικάτου 
καλεί τους τουριστικούς πράκτορες να µποϋκοτάρουν τις 
τουρκικές και καταριανές αεροπορικές εταιρείες και αντί 
αυτών να γίνεται χρήση εταιρειών χωρών που υποστηρίζουν 
τη µεταβατική κυβέρνηση. όπως η Σαουδική Αραβία, τα Η-
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

QHSE Technology Exhibition 

Duration: 3-5/9/2013 

Tel.: +2(02) 22616179 

Fax.: +2(02) 22622405 

Website : www.sag-eg.com/ghseegypt 

E-mail:qhse@sag-eg.com 

Cairo Fashion & Cairo Tex Exhibition 

Duration: 12-15/9/2013 

Tel.: +2(02) 24551177-24556107 

Fax.: +2(02) 24551188 

Website : cairofashiontex.com,www.pyramidsfaireg.com 

E-mail: info@pyramidsfaireg.com , info@defilecreation.com 

Event:4thInternational Exhibition for Coatings,Construction Chemicals 

and Insulation Materials-EGYCOAT 

Duration:12-15/9/2013 

Tel.: +2(02) 25247996 

Fax.: +2(02) 25264499 

E-mail: info@ifg.eg.com 

 Defile Kids Exhibition 

Duration: 15-17-1/9/2013 

Tel.&Fax: +2(02) 24035345 - 24051618 

Website : www.defiledegypte.com 

E-mail: info@defiledegypte.com 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Cairo International Wood & Wood Machinery Exhibition 2013 

Duration: 24-27/10/2013 

Tel.: +2(02) 22719777 

Fax.: +2(02)26708866 

Website : www.cairowoodshow.com - www.strategic.ae 

E-mail: info.cws@startegic-eg.com 

The 8th Arab African Printing Packaging & Food Technology Exhibi-

tion 

Duration: 27-30/10/2013 

Tel.: +2(02) 37612758 

Fax.: +2(02) 22616799 

E-mail: info@mtf-fairs.com 


