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EEEEσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζσοδα ∆ιώρυγας του Σουέζ    
 Τα έσοδα από τη ∆ιώρυγα του Σουέζ 
µειώθηκαν τον Ιανουάριο 2011 κατά 
1,6% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο 2010, 
ανερχόµενα σε $416,6. Ωστόσο, το ποσό 
αυτό είναι κατά 8,6% αυξηµένο από το 
αντίστοιχο του Ιανουαρίου 2010. Αιγύ-
πτιοι αξιωµατούχοι δήλωσαν, ότι η ∆ιώρυ-
γα δεν επηρεάστηκε από την πρόσφατη 
αναταραχή στη χώρα, καθώς και ότι οι 
απεργίες, που πραγµατοποιούνται από 
εργαζόµενους πολλών εταιρειών στη ζώνη 
της ∆ιώρυγας, δε θα εµποδίσουν την οµα-
λή λειτουργία της.  
Σύµφωνα µε αναλυτές, οι δύο παράγοντες 
που βοήθησαν στη διατήρηση των εσό-
δων από τη ∆ιώρυγα ήταν η αυξηµένη 
τιµή του πετρελαίου και η κυβερνητική 
δέσµευση για διατήρηση της οµαλής κυ-
κλοφορίας των πλοίων.  Τα έσοδα από τη 
∆ιώρυγα του Σουέζ, µαζί µε αυτά από τον 
τουρισµό, τις εξαγωγές πετρελαιοειδών 
και τα µεταναστευτικά εµβάσµατα αποτε-
λούν τα κυριότερα εισοδήµατα της Αιγύ-
πτου.  
 
Πρόβλεψη οικονοµικής µεγέθυνσηςΠρόβλεψη οικονοµικής µεγέθυνσηςΠρόβλεψη οικονοµικής µεγέθυνσηςΠρόβλεψη οικονοµικής µεγέθυνσης    
    Ο Υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
της Αιγύπτου δήλωσε, ότι το ΑΕΠ της χώ-
ρας προβλέπεται να αυξηθεί το τρέχον 
οικονοµικό έτος κατά 3-3,5% από περί-

που 6%, που ήταν η πρόβλεψη πριν από 
τις πρόσφατες αναταραχές.  
Η οικονοµία βρίσκεται επί του παρόντος 
σε στασιµότητα, η οποία οφείλεται κυρί-
ως στις συνεχιζόµενες απεργίες  καθώς 
και στο κλείσιµο του Χρηµατιστηρίου και 
των τραπεζών για µεγάλο χρονικό διά-
στηµα. 
 
ΙσοτιµίαΙσοτιµίαΙσοτιµίαΙσοτιµία    
Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, πρώτη 
µέρα λειτουργίας των τραπεζών µετά 
από µία εβδοµάδα διακοπής εξαιτίας 
απεργιών των εργαζοµένων, η ισοτιµία 
της αιγυπτιακής λίρας διαµορφώθηκε 
σε 5,885 λίρες/$1 από 5,877 λίρες/$1 
την προηγούµενη Κυριακή.  
Οικονοµικοί αναλυτές θεωρούν το φαι-
νόµενο απολύτως φυσιολογικό τονίζο-
ντας, ότι η αγορά λειτούργησε 
«προσεκτικά» και επαγγελµατικά και ότι 
διακινήθηκαν περίπου $340 εκ. στη 
διατραπεζική συναλλαγµατική αγορά. Η 
20η Φεβρουαρίου ήταν η µόλις έβδοµη 
µέρα που οι Τράπεζες λειτούργησαν 
από την 27η Ιανουαρίου τ.έ.    

Συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ/Αιγυπτιακή Λίρα
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Αύξηση µισθών ∆ηµοσίου ΤοµέαΑύξηση µισθών ∆ηµοσίου ΤοµέαΑύξηση µισθών ∆ηµοσίου ΤοµέαΑύξηση µισθών ∆ηµοσίου Τοµέα    
    
 Η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση των µι-
σθών και συντάξεων των εργαζοµένων στον ∆ηµόσιο Τοµέα 
της χώρας (συµπεριλαµβανοµένου του Στρατού) κατά 15% 
αρχής γενοµένης τον Απρίλιο 
2011. Ο Αιγύπτιος Υπουργός 
Οικονοµικών δήλωσε στον τύ-
πο, ότι για πρώτη φορά ο υπο-
λογισµός των αυξήσεων θα 
γίνει επί του συνολικού ακαθά-
ριστου ποσού των µισθών και 
ότι το ∆ηµόσιο θα επιβαρυνθεί 
περίπου 6,5 δις λίρες Αιγύπτου 
(€850 εκ.) για την πραγµατο-
ποίησή τους. Επιπλέον, ο Υ-
πουργός δήλωσε, ότι η ∆ιυ-
πουργική Νοµοθετική Επιτροπή 
ενέκρινε δύο νοµοσχέδια: µε το 
πρώτο εξαιρούνται οι υπόχρεοι 
σύµφωνα µε το Νόµο περί απόδοσης ΦΠΑ από την καταβο-
λή ληξιπρόθεσµων προστίµων ή τόκων για ΦΠΑ για τους 
µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2011. Με το δεύτερο 
εξαιρούνται όσοι είναι ασφαλισµένοι από την καταβολή 
ληξιπρόθεσµων προστίµων και τόκων από ασφάλιστρα. 
Επιπλέον, η παραπάνω Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει 
κεφάλαιο 5 δις λιρών Αιγύπτου (€650 εκ.) για τους πληγέ-
ντες από τις πρόσφατες λεηλασίες και τους βανδαλισµούς 
σε εµπορικές και βιοµηχανικές µονάδες, καθώς και για 
τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, που καταστράφηκαν κατά τα 
πρόσφατα επεισόδια.  
Στην ίδια ανακοίνωση, ο Υπουργός Οικονοµικών γνωστοποί-
ησε την απόφαση να αυξηθεί κατά 100 εκ. λίρες Αιγύπτου 
(€13εκ.) το κονδύλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης για το τρέχον οικονοµικό έτος, προκειµένου 150.000 
οικογένειες να επωφεληθούν από τα κρατικά επιδόµατα 
κοινωνικής ασφάλειας. Σύµφωνα µε αναλυτές, το συγκεκρι-
µένο αποτελεί βραχυπρόθεσµο µέτρο, που αποσκοπεί στην 
αναθέρµανση της οικονοµίας, καθώς το ποσό που τελικά 
θα εισπράξει η κάθε οικογένεια δεν ξεπερνά συνολικά τις 
700 λίρες (€90) ή 55 λίρες την εβδοµάδα (€7,1).    
Τέλος, ο Υπουργός Οικονοµικών ανακοίνωσε, ότι το ∆ηµό-
σιο θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για προσλήψεις σε κενές 
θέσεις, σε µια προσπάθεια να ικανοποιηθεί ένα από τα αι-
τήµατα των διαδηλωτών, που είναι η δηµιουργία θέσεων 
εργασίας.  Επιπλέον, ο Υπουργός δήλωσε, ότι θα συντονίσει 
τις προσπάθειές του µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε στόχο τη 
δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. 
    
Στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στην Στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στην Στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στην Στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης της εµπιστοσύνης στην 
Αιγυπτιακή ΟικονοµίαΑιγυπτιακή ΟικονοµίαΑιγυπτιακή ΟικονοµίαΑιγυπτιακή Οικονοµία    
    
Το υπουργείο Εµπορί-
ου και Βιοµηχανίας 
προέβη στην υιοθέ-
τηση στρατηγικής µε 
σκοπό την αποκατά-
σταση της πλήρους 
εµπιστοσύνης στην 

εθνική οικονοµία της Αιγύπτου και την συνέχιση της ροής 
των ξένων επενδύσεων, ιδίως στους παραγωγικούς τοµείς 
της οικονοµίας.  
 
Το σχέδιο επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της ηρεµίας 
της αγοράς. Θα υπάρξει συνάντηση µε τους επικεφαλής των 
εµπορικών επιµελητηρίων προκειµένου να εντοπιστούν τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο τοµέας και τους τρόπους 
εξάλειψης αυτών µε σκοπό να υπάρχει  συνεχή ροή των ε-
µπορευµάτων και των τροφίµων και να αποφευχθούν τυχόν 
κενά µεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Με κυβερνητικές εγ-
γυήσεις θα εξασφαλιστεί η αγορά του σίτου και η συνέχεια 
των συµβάσεων.  Θα επιδιωχθεί επίσης η στήριξη των παρα-
γωγικών µονάδων µε διευκολύνσεις στις εισαγωγικές διαδικα-
σίες αλλά και στον φόρο πωλήσεων µε στόχο την αποκατά-
σταση της παραγωγικής ικανότητάς τους και την διατήρηση 
της απασχόλησης.  
Τέλος θα ληφθούν  όλα εκείνα τα µέτρα που εγγυώνται την 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην αιγυπτιακή οικονοµία 
και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων µε επιτροπές που θα 
επισκέπτονται αγορές του εξωτερικού µε σκοπό την ενηµέ-
ρωση και προώθηση των επενδύσεων στην Αίγυπτο. 
 
Αίτηµα διαγραφής χρεώνΑίτηµα διαγραφής χρεώνΑίτηµα διαγραφής χρεώνΑίτηµα διαγραφής χρεών    
    
Σε συνάντησή του µε τον επικεφαλής της εδώ Αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρέσβη Marc Franco, ο υπηρεσιακός 
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Samir Radwan, ζήτησε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόµενο διαγραφής 
χρεών από δάνεια, που η Αίγυπτος έλαβε από την ΕΕ, και 
άνευ όρων δανειοδότησης της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης.  
 
Ο Υπουργός σε δηλώσεις του µετά το πέρας της συνάντησης 
είπε, ότι το αίτηµά του είναι συµβατό µε την πολιτική των 
δανειοδοτών εθνών και, ότι η διαγραφή θα διευκολύνει την 
Κυβέρνηση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολι-
τών. Επιπλέον δήλωσε, ότι ανέλυσε στον Ευρωπαίο Αξιωµα-
τούχο το σχέδιο της Κυβέρνησης για ταχεία οικονοµική ανά-
πτυξη, το οποίο περιλαµβάνει άµεση έναρξη έργων υποδο-
µής, προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, καθώς 
και µηχανισµούς στήριξης µικρών επιχειρήσεων και αναµόρ-
φωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της χώρας. Από 
την πλευρά του ο Πρέσβης κ. Franco δήλωσε, ότι η ΕΕ υπο-
στηρίζει την Αίγυπτο σε αυτό το κρίσιµο στάδιο αναδόµησης 
της αιγυπτιακής οικονοµίας και δηµιουργίας περισσότερων 
θέσεων εργασίας και τόνισε, ότι η οικονοµική πολιτική των 
προηγούµενων ετών έβαλε γερά θεµέλια στην οικονοµία της 
χώρας, βοηθώντας την να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της πα-
γκόσµιας οικονοµικής κρίσης και τον αρνητικό αντίκτυπο της 
παρούσας πολιτικής κρίσης.  
    
Έµπρακτη στήριξη από Γερµανία και ΙαπωνίαΈµπρακτη στήριξη από Γερµανία και ΙαπωνίαΈµπρακτη στήριξη από Γερµανία και ΙαπωνίαΈµπρακτη στήριξη από Γερµανία και Ιαπωνία    
    
 Οι Πρέσβεις της Γερµανίας και της Ιαπωνίας στο Κάϊρο συ-
ναντήθηκαν χωριστά µε τον Αιγύπτιο Υπουργό ∆ιεθνούς Συ-
νεργασίας κ. Fayza Abul Naga και δήλωσαν στη συνέχεια, ότι 
οι χώρες τους θα συνεχίσουν τις επενδύσεις και, ότι οι τουρί-
στες τους θα ξαναρχίσουν να ταξιδεύουν στην Αίγυπτο προς 
έµπρακτη υποστήριξη των προσπαθειών, που καταβάλλει η 
χώρα σε αυτή την κρίσιµη φάση.          
    
    
    



Σ Ε Λ Ι ∆ Α  3  Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1  

  

 

    
Αίτηµα για πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων της οικογέ-Αίτηµα για πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων της οικογέ-Αίτηµα για πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων της οικογέ-Αίτηµα για πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων της οικογέ-
νειας Μουµπάρακνειας Μουµπάρακνειας Μουµπάρακνειας Μουµπάρακ    
    
 Στις 21 Φεβρουαρίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Αιγύπτου 
ζήτησε από τον αρµόδιο Υπουργό Εξωτερικών της χώρας 
να ζητήσει το πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων του 
πρώην Προέδρου και της οικογένειάς του, τα οποία βρίσκο-
νται στο εξωτερικό. Στο µεταξύ, ο δικηγόρος του πρώην 
Προέδρου δήλωσε, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατι-
κότητα οι φήµες, που φέρουν τον πρώην Πρόεδρο να έχει 
συσσωρεύσει τεράστιο πλούτο και, ότι ο κ. Μουµπάρακ είχε 
νοµότυπα υποβάλει δήλωση περιουσιακών στοιχείων.  
 
Σηµειώνεται, ότι τις προηγούµενες µέρες εµφανίστηκαν 
στον αιγυπτιακό τύπο πληροφορίες, ότι η περιουσία της 
οικογένειας του πρώην Προέδρου της Αιγύπτου ανέρχεται 
σε δισεκατοµµύρια δολάρια.  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Ξένη οικονοµική βοήθειαΞένη οικονοµική βοήθειαΞένη οικονοµική βοήθειαΞένη οικονοµική βοήθεια  
 
Ο νέος Υπουργός Οικονοµικών, κ. Samir Radwan, δήλωσε, 
ότι διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και συγκεκριµένα η 
Παγκόσµια Τράπεζα και η Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα προσφέρθηκαν να βοηθήσουν οικονοµικά την χώρα.  
Συµπλήρωσε δε, ότι όλες οι προσπάθειές του Υπουργείου 
στην παρούσα συγκυρία επι-
κεντρώνονται  στον περιορι-
σµό του δηµοσιονοµικού ελ-
λείµµατος της χώρας, που 
ανήλθε σε 100 δις  λίρες 
(€12,8 δις) το οικονοµικό 
έτος 2009/10 και, ότι θα 
εξετάσει τις ανωτέρω προ-
σφορές, όταν η κατάσταση στη χώρα εξοµαλυνθεί.  
 
Αµερικάνικη βοήθεια προς ΑίγυπτοΑµερικάνικη βοήθεια προς ΑίγυπτοΑµερικάνικη βοήθεια προς ΑίγυπτοΑµερικάνικη βοήθεια προς Αίγυπτο    
    
Στην «µεταεπαναστατική» Αίγυπτο οι προτεραιότητες της 
αµερικανικής βοήθειας όπως αυτές εκφράστηκαν από την 
αµερικανική πολιτική ηγεσία µετά την 25η Ιανουαρίου και 
όπως ετέθησαν από στέλεχος της USAID στο Κάιρο είναι:  η 
δηµοκρατία, η κοινωνία των πολι-
τών, τα ανθρώπινα δικαιώµατα,  οι 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, η δια-
φάνεια στην διαδικασία εκδηµοκρα-
τισµού  της πολιτικής, η στήριξη σχη-
µατισµών που είναι υπέρ της δηµο-
κρατίας. Ετησίως η αµερικανική 

βοήθεια ανέρχεται σε $  250 εκ. Ωστόσο, φαίνεται ότι, οι προ-
τεραιότητες της παρούσας, υπό µετάβαση κυβέρνησης,  είναι 
κυρίως οικονοµικές όπως η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
το οικιστικό, η ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.   
 
Βοήθεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΒοήθεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΒοήθεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα ΕπενδύσεωνΒοήθεια από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων    
    
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ζήτησε από την ΕΕ την 
άδεια να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια, προκειµένου να υπο-
στηρίξει τη µετάβαση στη ∆ηµοκρατία στην Τυνησία, την Αίγυ-
πτο και άλλες χώρες της περιοχής. Ο Πρόεδρος της Τράπεζας, 
δήλωσε , ότι η Τράπεζα διέθεσε ταχύτερα από ότι είχε προ-
γραµµατιστεί το ποσό των €8,7 δις για χορήγηση δανείων στην 
περιοχή µεταξύ 2008 και 2013. Προκειµένου το εν λόγω ποσό 
να αυξηθεί απαιτείται κοινή απόφαση των Κ-Μ της ΕΕ και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Προ-
έδρου, η προτεραιότητα των νέων έργων πρέπει να είναι η δη-
µιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως για τους νέους ανθρώπους.  
    
Σύλληψη επικεφαλής της Αρχής Βιοµηχανικής ΑνάπτυξηςΣύλληψη επικεφαλής της Αρχής Βιοµηχανικής ΑνάπτυξηςΣύλληψη επικεφαλής της Αρχής Βιοµηχανικής ΑνάπτυξηςΣύλληψη επικεφαλής της Αρχής Βιοµηχανικής Ανάπτυξης    
    
 Ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την κράτηση για 15 µέρες του 
επικεφαλής της Αρχής Βιοµηχανικής Ανάπτυξης, κ. Amr Assal, 
προκειµένου να διερευνηθούν οι εναντίον του καταγγελίες για 
διασπάθιση δηµόσιου χρήµατος. Συγκεκριµένα, ο επικεφαλής 
κατηγορείται ότι καταχράστηκε $114 εκ. από το δηµόσιο τα-
µείο της χώρας δίνοντας παράνοµα άδειες βιοµηχανικών µο-
νάδων στην χαλυβουργία Ezz Steel, της οποίας ο Πρόεδρος, κ. 
Ahmed Ezz, που επίσης κρατείται, υπήρξε στο παρελθόν πρόε-
δρος της επιτροπής πολιτικού σχεδιασµού του κυβερνώντος 
κόµµατος NDP.  
 
Σηµειώνεται, ότι επίσης κρατούνται ο πρώην Υπουργός Εσωτε-
ρικών για ξέπλυµα χρήµατος και αισχροκέρδεια και ο πρώην 
Υπουργός Τουρισµού για σκόπιµη φθορά δηµόσιας περιουσίας 
και διευκόλυνση τρίτων να επωφεληθούν από αυτή οικονοµικά.         
    
    

Οι νέοι υπουργοί στα  παραγωγικά υπουργείαΟι νέοι υπουργοί στα  παραγωγικά υπουργείαΟι νέοι υπουργοί στα  παραγωγικά υπουργείαΟι νέοι υπουργοί στα  παραγωγικά υπουργεία    
    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Dr.  SAMIR YOUSSEF ALI EL SAYYAD 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ  

Dr. MAHMOUD LATIF MAHMOUD AMER 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Dr. SAMIR MOHAMED RADWAN  

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΣΜΟΥ 

Dr. MOUNIR FAKHRI ABDEL NOUR 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Eng. ATEF  ABDEL-HAMID MOUSTAFA 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Dr.  FATHY ABDEL-AZIZ EL BARADEI 

 

 

 

 



ρείας στην Αίγυπτο λειτουργούν πλέον κανονικά, έπειτα από 
τη διακοπή τους στις 26 Ιανουαρίου 2011. 
 
Αναστολή πτήσεων της Αναστολή πτήσεων της Αναστολή πτήσεων της Αναστολή πτήσεων της Aegean Aegean Aegean Aegean προς Κάϊρο προς Κάϊρο προς Κάϊρο προς Κάϊρο     
την θερινή περίοδο την θερινή περίοδο την θερινή περίοδο την θερινή περίοδο 2011201120112011    
 H εταιρεία Αegean εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Λόγω της 
αστάθειας στην Αίγυπτο που έχει οδηγήσει στην έλλειψη πλη-
ρότητας στις πτήσεις, η Ae-
gean αναγγέλει την αναστολή 
των πτήσεών της προς/από 
Κάϊρο κατά την θερινή περίο-
δο 2011, µε ισχύ από 
27/3/2011. Η εταιρεία θα 
εξετάσει την αξιοποίηση της 
χωρητικότητας των ως άνω 
πτήσεων σε προορισµούς που 
παρουσιάζουν µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και δυνατότητες 
για την ενίσχυση του ελληνικού τουρισµού».  
 

Συνέπειες αναταραχών σε Ελληνικές επιχειρήσεις Συνέπειες αναταραχών σε Ελληνικές επιχειρήσεις Συνέπειες αναταραχών σε Ελληνικές επιχειρήσεις Συνέπειες αναταραχών σε Ελληνικές επιχειρήσεις     

    
EGYPTIAN GREEK FOR CLAY BRICKS AND ROOFING TILES EGYPTIAN GREEK FOR CLAY BRICKS AND ROOFING TILES EGYPTIAN GREEK FOR CLAY BRICKS AND ROOFING TILES EGYPTIAN GREEK FOR CLAY BRICKS AND ROOFING TILES  
Η ελληνικών συµφερόντων κεραµοποιϊα «Egyptian Greek for 
Clay Bricks & Roofing tiles» η οποία λειτουργεί στην Ανω Αίγυ-
πτο (Περιφέρεια Μίνια) και απασχολεί περί τα 350 άτοµα,  
κατελήφθη  από τους εργαζόµενους µε οικονοµικά κυρίως 
αιτήµατα.  Λόγω της γενικότερης ανασφάλειας που επικρατεί 
στην περιοχή, υπήρχαν φόβοι για την ασφάλεια του προσωπι-
κού, των εγκαταστάσεων και του µηχανολογικού εξοπλισµού. 
Μετά από συνεχείς και επανειλληµένες ενέργειες και πιέσεις  
της Πρεσβείας προς τις  πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές η 
κατάσταση εξοµαλύνεται σταδιακά (επιστροφή εργαζοµένων, 
παρουσία αστυνοµικής δύναµης στις εγκαταστάσεις)     
. 
PIREAUS BANK EGYPT S.A.E.PIREAUS BANK EGYPT S.A.E.PIREAUS BANK EGYPT S.A.E.PIREAUS BANK EGYPT S.A.E.    
 Λειτουργούν πλέον σχεδόν 
το σύνολο των υποκαταστη-
µάτων. Σηµειώθηκαν βαν-
δαλισµοί σε 4 υποκαταστή-
µατα (3 στο Κάιρο και 1 
στο Σουέζ). Ζηµιές υπάρ-
χουν και σε άγνωστο αριθ-
µό ATMs. Λειτουργούν πλέον σχεδόν το σύνολο των υποκατα-
στηµάτων 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ    
 

Στο τέλος Φεβρουαρίου 2011 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση 
του Έλληνα πρέσβη στο Κάϊρο κ. Χρ. Λάζαρη και του επικεφα-
λής του γραφείου ΟΕΥ κ. Ευάγγελου ∆αϊρετζή  µε τον κ. 
Osama Saleh, πρόεδρο της Γενικής Αρχής Επενδύσεων 
(GAFI). Οι δηλώσεις του Έλληνα πρέσβη µετά το πέρας της 
συνάντησης φιλοξενήθηκαν σε πολλές αιγυπτιακές εφηµερί-
δες. Στη συνάντηση εκφράστηκε η εµπιστοσύνη της ελληνικής 
πλευράς στην αιγυπτιακή οικονοµία και η συνέχιση της ελληνι-
κής παρουσίας στην Αίγυπτο. Ο Πρέσβης δήλωσε, ότι υπάρ-
χουν 112 εταιρείες στην Αίγυπτο σε διάφορους τοµείς µε συ-
νολικό κεφάλαιο €800 εκ. και ότι καµία δεν ανέστειλε τη λει-
τουργία της κατά τις πρόσφατες αναταραχές. Πρόσθεσε, δε, 
ότι το ελληνο-αιγυπτιακό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο θα αρχί-

 

     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    

    
Απώλειες της Απώλειες της Απώλειες της Απώλειες της Thomas CookThomas CookThomas CookThomas Cook    
 Η εταιρεία Thomas Cook ανακοίνωσε, ότι η πολιτική κρίση 
στην Τυνησία και την Αίγυπτο αναµέ-
νεται να µειώσει κατά $32 εκ. τα 
κέρδη της κατά το πρώτο τρίµηνο 
του χρόνου, καθώς οι δυνητικοί του-
ρίστες δέχονται συµβουλές να µεί-
νουν µακριά από την περιοχή. Η 
εταιρεία, η δεύτερη µεγαλύτερη της 
Ευρώπης, που κάθε χρόνο φέρνει 1 εκ. τουρίστες στην Αί-
γυπτο, εξακολουθεί να φέρνει Βρετανούς τουρίστες σε θέ-
ρετρα της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά έχει ακυρώσει πτήσεις 
προς το Λούξορ. Εξάλλου, η τιµή της µετοχής της εταιρείας 
µειώθηκε κατά 10% στο τέλος Ιανουαρίου. Η ανταγωνίστρι-
α εταιρεία TUI Travel ανακοίνωσε, επίσης, ότι η πολιτική 
αναταραχή στις δύο χώρες της Βόρειας Αφρικής µπορεί 
δυνητικά να της κοστίσει $49 εκ. σε απώλειες κερδών.  
 
Oriental WaversOriental WaversOriental WaversOriental Wavers    
Τα εργοστάσια της Oriental Wavers στην Αίγυπτο άρχισαν 
πάλι να λειτουργούν κανονικά τη ∆ευτέρα, 7 Φεβρουαρίου, 
έπειτα από την αναστολή σχεδόν 2 εβδοµάδων, σύµφωνα 
µε ανακοίνωση του προέδρου της εταιρείας. Καθώς οι µο-
νάδες παραγωγής στις ΗΠΑ και την Κίνα συνέχισαν απρό-
σκοπτα τη λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της κρίσης 
στην Αίγυπτο, η εταιρεία ελπίζει, ότι θα πραγµατοποιηθούν 
όλες οι συµφωνηµένες εξαγωγές, αν και δεν είναι ακόµα 
δυνατό να υπολογιστούν οι επιπτώσεις στις εγχώριες πωλή-
σεις. Επιπλέον, έγινε γνωστό, ότι δεν υπήρξαν καταστροφές 
και υλικές απώλειες κατά τη διάρκεια των ταραχών.  
 
Επανέναρξη εργασιώνΕπανέναρξη εργασιώνΕπανέναρξη εργασιώνΕπανέναρξη εργασιών    
 Πολλές αιγυπτιακές και αλλοδαπές εταιρείες, που είχαν 
αναστείλει τις εργασίες του εξαιτίας των πρόσφατων ταρα-
χών επαναλειτουργούν πλέον κανονικά. Συγκεκριµένα: 
Palm Hills, µια από τις µεγαλύτερες κατασκευαστικές εται-
ρείες της Αιγύπτου, επαναλειτουργεί µετά από µια εβδο-
µάδα διακοπής και θα συνεχίσει τα έργα, τα οποία είχαν 
προαποφασιστεί.  
Nestle Egypt, η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τροφίµων 
και ποτών στη χώρα επανέλαβε την παραγωγή και διανο-
µή των προϊόντων της. 
Lafarge Cement Egypt, λειτουργεί κανονικά, 
Al-Arafa Holding (επενδυτική στον κλωστοϋφαντουργικό 
τοµέα), 
GB Auto (η µεγαλύτερη εταιρεία συναρµολόγησης και δια-
νοµής αυτοκινήτων στη Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρι-
κή), 
Εzzsteel, λειτουργεί µερικώς παρά τις συνεχιζόµενες 
έρευνες σχετικά µε την εµπλοκή του προέδρου της σε 
οικονοµικά σκάνδαλα µε πρώην Υπουργούς.  
 Makro: Ένα από τα δύο καταστήµατα χονδρικής Makro 
(στο Κυβερνείο της Qaliubiya), τα οποία καταστράφηκαν  
επαναλειτουργεί κανονικά. Οι απώλειες της εταιρείες από 
τις καταστροφές σε δύο καταστήµατα στη χώρα ανέρχο-
νται συνολικά $17,3 εκ.  
Procter & Gamble Co.: Η εκπρόσωπος της Procter & Gam-
ble ανακοίνωσε, ότι όλες οι µονάδες παραγωγής της εται-
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Talaat Moustafa GroupTalaat Moustafa GroupTalaat Moustafa GroupTalaat Moustafa Group    
 Η εταιρεία Talaat Moustafa Group, που αποτελεί τη µεγαλύ-
τερη εγγεγραµµένη κατασκευαστική εταιρεία της Αιγύπτου 
ανακοίνωσε, ότι κανένα περιουσιακό της στοιχείο δεν υπέστη 
καταστροφές κατά τις πρόσφατες αναταραχές και ότι η λει-
τουργία της επανήλθε σταδιακά σε κανονικούς ρυθµούς. 
Χωρίς να γνωστοποιήσει λεπτοµέρειες, η εταιρεία δήλωσε, 
ότι υπήρξαν µεγάλες οικονοµικές απώλειες στις ξενοδοχεια-
κές µονάδες, που της ανήκουν.  

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ    
    

Αναβολή διεθνούς διαγωνισµούΑναβολή διεθνούς διαγωνισµούΑναβολή διεθνούς διαγωνισµούΑναβολή διεθνούς διαγωνισµού    
Οι Αιγυπτιακές Αρχές ανέβαλαν τη διεξαγωγή διεθνούς δια-
γωνισµού για την κατασκευή του πρώτου σταθµού πυρηνικής 
ενέργειας στη χώρα, η οποία είχε αρχικά προγραµµατιστεί 
για τον περασµένο Ιανουάριο, εως ότου σταθεροποιηθεί η 
κατάσταση στη χώρα.  

    
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    

    
Vodafone EgyptVodafone EgyptVodafone EgyptVodafone Egypt    
Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone Egypt διέψευσε 
δηµοσιεύµατα, που έφεραν την οικογένεια του πρώην Αιγύ-
πτιου Προέδρου Χόσνι Μουµπάρακ να κατέχει µέρος της 
εταιρείας. Εκπρόσωπος της εταιρεί-
ας δήλωσε, ότι το 54,93% της εται-
ρείας κατέχει η Vodafone Group, το 
44,95% η Telecom Egypt και το 
0,12% ιδιώτες. Αναφορικά µε την 
αναστολή της λειτουργίας υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας στις 28 Ιανουα-
ρίου 2011, δήλωσε, ότι αυτή ήταν η 
ρητή εντολή από τις Αιγυπτιακές Αρχές κατηγορώντας τις 
συγχρόνως, ότι χρησιµοποίησαν το δίκτυό της για να στεί-
λουν φιλοκυβερνητικά µηνύµατα στους συνδροµητές της.  
  
Αποζηµίωση χρηστών διαδικτύουΑποζηµίωση χρηστών διαδικτύουΑποζηµίωση χρηστών διαδικτύουΑποζηµίωση χρηστών διαδικτύου    
 Οι κυριότερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου της 
Αιγύπτου (Vodafone, Etisalat, Telecom Egypt's TE Data, και  
Mobinil's LinkDotNet) ανακοίνωσαν, ότι θα παράσχουν δω-
ρεάν υπηρεσίες για µισό µήνα στους συνδροµητές, των οποί-
ων η πρόσβαση στο διαδίκτυο διακόπηκε από 28 Ιανουαρίου 
έως 2 Φεβρουαρίου, σε µια προσπάθεια της πρώην κυβέρνη-
σης να συντρίψει την εξέγερση στη χώρα, η οποία άρχισε 
από χρήστες του διαδικτύου και µέσω µηνυµάτων κινητής 
τηλεφωνίας.   
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σει πάλι να λειτουργεί κανονικά και υπάρχει η πρόθεση να 
µετεξελιχθεί σε Επιµελητήριο µε τη συµβολή του Gafi και του 
αντίστοιχου ελληνικού Invest in Greece. Επιπλέον, αναµένε-
ται επίσκεψη τον Μάϊο του ΣΕΒ προς διερεύνηση δυνατοτή-
των περαιτέρω επενδύσεων. Τέλος, ο Πρέσβης δήλωσε, ότι 
τα αιτήµατα που φθάνουν στο Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας 
αφορούν σε ενέργεια, µεταφορές, υγειονοµικό εξοπλισµό, 
διαχείριση υδάτων και άρδευση, διαχείριση στερεών αποβλή-
των, υλικά ανανεώσιµης ενέργειας κλπ 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    
    

Πάγωµα αξιώνΠάγωµα αξιώνΠάγωµα αξιώνΠάγωµα αξιών    
 Το Χρηµατιστήριο της 
Αιγύπτου αποφάσισε να 
παγώσει τις αξίες, που 
ανήκουν σε πρώην Υπουρ-
γούς, επίσηµους και επιχει-
ρηµατίες, για τους οποίους 
έχει απαγορευτεί η έξοδος 
από τη χώρα και των οποί-
ων οι τραπεζικοί λογαρια-
σµοί έχουν επίσης παγώσει από τον Γενικό Εισαγγελέα της 
χώρας. Πάντως, ο Πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου επεσήµα-
νε, ότι οι µετοχές των εταιρειών, στις οποίες τα παραπάνω 
άτοµα κατέχουν αξίες, δεν πρόκειται να επηρεαστούν βλά-
πτοντας τους υπόλοιπους επενδυτές. Την ίδια παραπάνω 
απόφαση για πάγωµα των µετοχών των εν λόγω προσώπων 
έλαβαν κατ’ ιδίαν και ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες οι συ-
γκεκριµένοι κατέχουν µετοχές.    
Η επαναλειτουργία του Χρηµατιστηρίου αναβάλλεται διαρ-
κώς εν µέσω έντονων ανησυχιών κατάρρευσης των µετοχών 
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Αύξηση διάρκειας µεταφοράς χρηµάτωνΑύξηση διάρκειας µεταφοράς χρηµάτωνΑύξηση διάρκειας µεταφοράς χρηµάτωνΑύξηση διάρκειας µεταφοράς χρηµάτων    
 Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου αύξησε την απαιτούµενη 
περίοδο για µεταφορά µεγάλων ποσών χρηµάτων από την 
Αίγυπτο στο εξωτερικό από 2 σε 5 ηµέρες, σε µια προσπά-
θεια να εµποδίσει κυβερνητικούς παράγοντες και επιχειρή-
σεις από το να µεταφέρουν παράνοµα αποκτηθέντα κεφά-
λαια σε άλλες χώρες. Το όριο για τα παραπάνω µέτρα είναι 
$100.000, µε την εξαίρεση της αποπληρωµής εισαχθέντων 
εµπορευµάτων. Το µέτρο εκτιµάται από αναλυτές, ότι µπο-
ρεί να προβληµατίσει ξένους επενδυτές, ενώπιον του ενδεχο-
µένου να µην µπορούν να επαναπατρίσουν κεφάλαιά τους.  
 
Μειωµένη µεταφορά χρηµάτων στο εξωτερικόΜειωµένη µεταφορά χρηµάτων στο εξωτερικόΜειωµένη µεταφορά χρηµάτων στο εξωτερικόΜειωµένη µεταφορά χρηµάτων στο εξωτερικό    
 Η τράπεζα Commercial International Bank (CIB), που απο-
τελεί τη µεγαλύτερη εµπορική τράπεζα της Αιγύπτου, ανακοί-
νωσε, ότι τα ποσά των χρηµάτων, που οι πελάτες της µετέ-
φεραν στο εξωτερικό εξαιτίας της εξέγερσης στη χώρα, ήταν 
µόνο 25% του ποσού, που είχε αρχικά υπολογιστεί. Πηγές 
του Χρηµατιστηρίου έχουν δηλώσει, ότι στις 26 και 27 Ια-
νουαρίου τ.έ. µεταφέρθηκαν εκατοντάδες εκατοµµύρια δο-
λάρια στο εξωτερικό, γεγονός που ανάγκασε την Κεντρική 
Τράπεζα να αποφασίσει το κλείσιµο των Τραπεζών για µια 
εβδοµάδα. Μετά από λίγες µόνο µέρες λειτουργίας, οι τρά-
πεζες αποφασίστηκε να ξανακλείσουν έως την 20η Φεβρου-

 

αρίου τ.έ., καθώς σηµειώθηκαν απεργίες, µε σκοπό την αύ-
ξηση των µισθών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
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ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ    
    

Μείωση εξαγωγών τον ΙανουάριοΜείωση εξαγωγών τον ΙανουάριοΜείωση εξαγωγών τον ΙανουάριοΜείωση εξαγωγών τον Ιανουάριο    
  Η νέα Υπουργός Εµπορίου και Βιοµηχανίας δήλωσε, ότι οι 
αιγυπτιακές εξαγωγές µειώθηκαν κατά 6% τον Ιανουάριο 
2011 σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 2010 εξαιτίας, όπως 
υποστήριξε, της απαγόρευσης κυκλοφορίας, που επιβλήθη-
κε µετά τα γεγονότα της 25ης Ιανουαρίου, καθώς αυτή ε-
µπόδισε τη µεταφορά των αγαθών και ανάγκασε σε κλείσι-
µο τις τράπεζες, το Χρηµατιστήριο και τις υπηρεσίες διαδι-
κτύου.  Συγκεκριµένα, η αξία των εξαγωγών τον Ιανουάριο 
ήταν 7,7 δις λίρες Αιγύπτου από 8,2 δις τον περασµένο 
∆εκέµβριο. Τέλος, επακόλουθο της αδυναµίας να πραγµα-
τοποιηθούν εξαγωγές ήταν η µείωση των τιµών φρούτων 
και λαχανικών τις τελευταίες ηµέρες του Ιανουαρίου.  
 
 Εισαγωγή σιτηρώνΕισαγωγή σιτηρώνΕισαγωγή σιτηρώνΕισαγωγή σιτηρών    
 Το Υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας σύναψε συµφωνία 
εισαγωγής 170.000 τόνων σιτηρών από τις ΗΠΑ, την Αυ-
στραλία και την Αργεντινή µέσω διεθνούς διαγωνισµού, η 
παράδοση του οποίου θα αρχίσει την 21η Μαρτίου τ.έ. Τα 
σιτηρά αυτά θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή επιδο-
τούµενου άρτου και για να εξασφαλιστεί η επάρκειά τους 
στην αιγυπτιακή αγορά.  
 
Εξαγωγές βαµβακιούΕξαγωγές βαµβακιούΕξαγωγές βαµβακιούΕξαγωγές βαµβακιού    
 Η Οµοσπονδία Εξαγωγέων Βάµβακος Αλεξάνδρειας Αιγύ-
πτου δεσµεύτηκε να εξάγει 7.316 τόνους βαµβακιού από 
24.01-5.02.2011, σύµφωνα µε το πρακτορείο Reuters. Η 
συµφωνία ανεβάζει τις συνολικές εξαγωγικές υποχρεώσεις 
της εταιρείας για την περίοδο 2010/11 (αρχίζει τον Σε-
πτέµβριο 2010) σε 100.095 τόνους βαµβακιού αξίας 
$391,29 εκ. σε σύγκριση µε 55.520 τόνους αξίας 
$124,32 εκ., που πωλήθηκαν το προηγούµενο έτος. 
 
Προβλήµατα αγοράςΠροβλήµατα αγοράςΠροβλήµατα αγοράςΠροβλήµατα αγοράς    
 Η Αιγυπτιακή Αρχή Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε, 
ότι έχει δεχθεί 611 καταγγελίες σχετικά µε επιδοτούµενα 
προϊόντα, µε πιο συχνές αυτές που αφορούν κυλίνδρους 
βουτανίου και τρόφιµα. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, 
ότι οι τιµές των καρτών κινητής τηλεφωνίας έχουν αυξηθεί 
αναίτια. Στο µεταξύ, οι απεργίες στις βιοµηχανίες τσιµέντου 
είχαν ως αποτέλεσµα την άνοδο της τιµής του από 500 σε 
600 λίρες (€64,1- €76,9). 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    
    

Αποθέµατα ζάχαρηςΑποθέµατα ζάχαρηςΑποθέµατα ζάχαρηςΑποθέµατα ζάχαρης    
 Η κρατική εταιρεία Sugar and Integrated Industries Com-
pany ανακοίνωσε ότι τα αποθέµατα ζάχαρης αρκούν να 
καλύψουν τις ανάγκες τις χώρας έως τον επόµενο Οκτώβρι-
ο και ότι η λειτουργία των εργοστασίων δεν επηρεάστηκε 
από την πρόσφατη εξέγερση. 
 
Κλείσιµο µονάδας παραγωγής τσιµέντουΚλείσιµο µονάδας παραγωγής τσιµέντουΚλείσιµο µονάδας παραγωγής τσιµέντουΚλείσιµο µονάδας παραγωγής τσιµέντου    
 Η εταιρεία Suez Cement ανακοίνωσε, ότι έκλεισε προσωρι-
νά τη µονάδα παραγωγής της στο Kafr Εl-Elow, εωσότου 
αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή. Η κίνηση αυτή έγινε 
προληπτικά, µε σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των 
εργαζοµένων και της υλικής περιουσίας της εταιρείας, µετά 
από επεισόδια που σηµειώθηκαν έξω από τη µονάδα παρα-

γωγής, από άτοµα που αξίωναν την άµεση πρόσληψή τους από 
την εταιρεία.   
  
Απεργίες σε ορυχείο χρυσούΑπεργίες σε ορυχείο χρυσούΑπεργίες σε ορυχείο χρυσούΑπεργίες σε ορυχείο χρυσού    
 Περισσότεροι από 250 εργάτες στο ορυχείο Sukari προέβη-
σαν σε απεργία µε αίτηµα την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος του ορυχείου, που τώρα ανήκει στην αυστραλιανή εται-
ρεία Centamin, σε αιγυπτιακό, καθώς και την αύξηση των µι-
σθών και βελτίωση των όρων εργασίας.  

    

 

        
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

    
Μείωση πτήσεων εθνικού µεταφορέαΜείωση πτήσεων εθνικού µεταφορέαΜείωση πτήσεων εθνικού µεταφορέαΜείωση πτήσεων εθνικού µεταφορέα    
 Ο αιγυπτιακός εθνικός µεταφορέας Egypt Air θα σταµατήσει 
τις πτήσεις σε 40 από τα 92 αεροσκάφη του και θα τα προ-
σφέρει προς ενοικίαση σε 
άλλες αεροπορικές εταιρείες 
εξαιτίας της µεγάλης µείω-
σης των εσόδων. Όπως έγινε 
γνωστό από ανακοίνωση της 
εταιρείας, έχουν ήδη γίνει 
προσφορές στην αµερικανική 
GECAS και την Star Alliance. 
Επιπλέον, η εταιρεία ακύρωσε άδειες µε αποδοχές εργαζοµέ-
νων της, τους επέτρεψε να πάρουν άδειες άνευ αποδοχών και 
µείωσε τις ώρες εργασίας, αφότου αναγκάστηκε να ακυρώσει 
το 75% των πτήσεών της µετά τα πρόσφατα γεγονότα στην 
Αίγυπτο.   
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    
    

Πτώση τουρισµούΠτώση τουρισµούΠτώση τουρισµούΠτώση τουρισµού    
 Τα ξενοδοχεία και οι τουριστικές επιχειρήσεις στα θέρετρα της 
Ερυθράς Θάλασσας έδωσαν άδεια άνευ αποδοχών αορίστου 
χρόνου στο 90% των εργαζοµένων τους, ως επακόλουθο της 
δραµατικής µείωσης της τουριστικής κίνησης από την έναρξη 
των πρόσφατων ταραχών και µάλιστα στην καλύτερη τουριστι-
κά περίοδο για τη χώρα. Το σύνολο των εργαζοµένων στον του-
ριστικό τοµέα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας ανέρχεται 
σε 400.000. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έκλεισαν τα υποκα-
ταστήµατά τους στο αεροδρόµιο της Χουργκάντα, ενώ η πλη-
ρότητα των ξενοδοχείων στα κυριότερα θέρετρα δεν ξεπερνάει 
το 10%, που αποτελεί το χαµηλότερο ποσοστό των τελευταίων 
χρόνων. Τις τελευταίες µέρες του Ιανουαρίου και στις αρχές 
Φεβρουαρίου 250.000 τουρίστες ακύρωσαν τις πτήσεις τους 
στη Χουργκάντα.     
Ο τουριστικός τοµέας απασχολεί το 12% του εργατικού δυναµι-
κού και συνεισφέρει κατά 10% στην δηµιουργία του ΑΕΠ 
Σύµφωνα µε έρευνα της Αιγυπτιακής Κρατικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η Αίγυπτος έχει ήδη χάσει πάνω από 10 δις αιγυ-
πτιακές λίρες (€1,28), που θα προέρχονταν από τον τουριστικό 
και οικοδοµικό τοµέ-
α, από την έναρξη 
των αναταραχών 
στη χώρα, που οδή-
γησαν στην παραί-
τηση του πρώην 
Προέδρου.  
    



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

18, Aisha El Taymoureya, Garden City 
Cairo - Egypt  

Tel. 27948482  - Fax. 27940684 
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ     

Event: Cairo Fashion and Cairo Tex Exhibition 
Duration: 31/3-3/4/2011 
Tel.: +2(02) 4556107 

Fax.: +2(02) 4551188 

website: http://www.pyramids-intl-group.com 
E-mail: sales@pyramids-intl-group.com 
Organizer: Pyramids International Group Co. 

Hall: Exhibition halls (Hall 4) 

April 
Event: Conference & Exhibition Specialized in the row Materials,Machines &Preparation of Medicine Industry 

Duration: 1-3/4/2011 
Tel.& Fax: +2(02) 26703274 - 26703276 
website: http://www.ok-trust.com 
E-mail: ok-trust@ok-trust.com 
Organizer: OK Trust Co. 

Hall: Exhibition halls (Hall 1-2-3-4) 

Event: MEDICONEX Conference and Exhibition 

Duration: 2-5/4/2011 
Tel. : +2(02) 23590999 
Fax. : +2(02) 23585385 

E-mail.: acel@link.net 

Organizer: (ACE) Arab African Conferences and Exhibitions Co. 

Hall: Gallery - Chefren - Mycerinos - Press Center - Nefertiti 

Event: Fasterners & Machine Supplies Trade Fair 

Duration:15-17/4/2011 

Tel. Fax.: +2(02) 25170729 
Mob.: 0103815022 

website.: www.gtexeg.com 

website.: www.fastenersafrica.com 

Organizer: GTEX International For Exhibitions 

Hall: Gallery Hall 

Event: International Techno-Print Exhibition for Printing Industries 

Duration:15-19/4/2011 
Tel. : +2(02) 23962661 
Fax. : +2(02) 23962683 

E-mail.: tag-printers@link.net 

Organizer:Co-operative Productional Association for Printing Industries 

Hall: Exhibition Hall (Hall 1-2-3-4) 

Event: the 2ndInternational Office Facilities & Business Solutions Exhibition-Interoffice 

Duration:19-22/4/2011 

Tel.: +2(02) 33357494 - 37612758 
Fax.: +2(02) 37617898 

E-mail.: info@mtf-fairs.com 

Organizer: Middle East Trade Fairs 

Hall: Hall 5 


