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Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Αιγύπτου  (Ιανουάριος – επτέμβριος 2014) 

 

ύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της EΛΣΑΣ, το διάστημα του εννεαμήνου Ιανουαρί-

ου – επτεμβρίου 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση με το αντί-

στοιχο διάστημα του 2013, κατέγραψαν αύξηση +30,6% και οι εισαγωγές μας αύξη-

ση 74,1%. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά 50,6%  και το εμπορικό 

ισοζύγιο, είναι  ελλειμματικό.   

 

ημαντική αύξηση του διμερούς εμπορίου παρατηρείται μεταξύ 2012 και 2014: αύ-

ξηση εξαγωγών 104%, εισαγωγών 176% και διμερούς εμπορίου 137%. Η εν λόγω 

αύξηση οφείλεται κυρίως στα πετρελαιοειδή (εισαγωγή ακατέργαστου πετρελαίου και 

εξαγωγή διϋλισμένου και προϊόντων πετρελαίου). Αξιοσημείωτη επίσης αύξηση κατα-

γράφουν οι εξαγωγές φρούτων (μήλων) και βάμβακος.  

 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ  ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

ΑΕΠ 

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2014/15 ανήλθε σε 

6,8%, έναντι 1% την αντίστοιχη περίοδο 2013/14. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

ανάπτυξη της μεταποίησης, των κατασκευών και των εσόδων της Διώρυγας του 

ουέζ. 

 

Δημοσιονομικό έλλειμμα 

Σο δημοσιονομικό έλλειμμα την περίοδο Ιουλ. – Οκτ. 2014/15 μειώθηκε οριακά σε 

3,6% (LE84,5 δισ.), έναντι 3,7% (LE74,6 δισ.) το 2013/14, κυρίως λόγω της αύξησης 

των εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

 

Εμπορικό ισοζύγιο 

Σο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούλιο 2014 μειώθηκε κατά 22% σε $2,72 δισ. 

έναντι Ιουλίου 2013 ($3,51 δισ.). Οι εξαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν σε $1,83 δισ. 

αφορούν κυρίως πετρελαιοειδή, αργό πετρέλαιο, ενδύματα, λιπάσματα και χαλιά ενώ 

οι εισαγωγές, που μειώθηκαν σε $4,55 δισ., πετρελαιοειδή, σίδηρο και χάλυβα, καλα-

μπόκι και πλαστικά.  

 

Πληθωρισμός 

ύμφωνα με την τατιστική Τπηρεσία, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Οκτώβριο 

ανήλθε σε 11,8%, έναντι 11,1% τον επτέμβριο. Αναλυτές σημειώνουν ότι το ποσοστό 

ξεπέρασε τις προβλέψεις, το οποίο οφείλεται κυρίως στην έναρξη της σχολικής περιό-

δου, ενώ οι τιμές λοιπών προϊόντων του «καλαθιού του καταναλωτή» αυξήθηκαν ορια-

κά όπως π.χ. 0,9% στην κατηγορία τροφίμων. 

 Δκ. € Iαν-επ 2014 Iαν-επ 2013 Ιαν-επ 2012 % 14/13 %14/12 

εξαγωγές 585,7 448,5 287,4 30,6% 103,8% 

εισαγωγές 667,3 383,4 241,5 74,1% 176,2% 

όγκος 1.253 831,9 528.9 50,6% 136,9% 

ισοζύγιο -81,4 65,1 45,9     



 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 

Διαβουλεύσεις με ΔΝΣ 

 

ύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της Αποστολής του 

ΔΝΣ, η αιγυπτιακή οικονομία καταγράφει σημάδια ανάκαμ-

ψης, μέσω δομικών μεταρρυθμίσεων, ενώ παροτρύνει την Κυ-

βέρνηση να υιοθετήσει μία πιο ελαστική συναλλαγματική ισοτι-

μία προς διευκόλυνση των επενδύσεων. Οι κυβερνητικές πολιτι-

κές περιλαμβάνουν περικοπή των επιδοτήσεων και ρυθμιστικές

-διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Όπως αναφέρει «η αιγυπτιακή 

οικονομία ανακάμπτει ύστερα από τέσσερα έτη υποτονικής 

δραστηριότητας και είναι ιδιαίτερα σημαντική η αυξανόμενη 

εθνική συναίνεση που καταγράφεται αναφορικά με την ανά-

γκη οικονομικών μεταρρυθμίσεων». 

 

 

 

Οικονομική βοήθεια 

 

ε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Κατάρ, η Αίγυπτος επέ-

στρεψε $2,5 δισ. οικονομικής βοήθειας. Πλέον έχουν ήδη επι-

στραφεί $6 δισ. από τα συνολικά $6,5 δισ. ενώ τα υπολοιπόμε-

να θα καταβληθούν το 2ο εξάμηνο 2015.  

 

 

 

Διεθνές Επενδυτικό υνέδριο 

 

Ο Τπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το Διεθνές Επενδυτι-

κό υνέδριο, προγραμματισμένο να λάβει χώρα στις 21-22 

Υεβρουαρίου 2015, αναβάλλεται για τις 13 Μαρτίου με τριή-

μερη διάρκεια, καθώς συμπίπτει με τους κινεζικούς εορτα-

σμούς για το νέο έτος. Δεδομένου του όγκου και της σημασίας 

των κινεζικών επενδύσεων στην Αίγυπτο, απεφασίσθη η διορ-

γάνωση να αναβληθεί κατά ένα μήνα. Η Τπουργός Διεθνούς 

υνεργασίας ανέφερε ότι θα παρουσιαστούν περίπου 20 έργα, 

χωρισμένα σε ΔΙΣ, ιδιωτικά και δημόσια. την πλειονότητά 

τους αφορούν του τομείς ενέργειας, μεταφορών, υδάτων, α-

ποθήκευσης σιτηρών, συνολικού προϋπολογισμού $10 - $12 

δισ. 

 

 

 

Φρηματοδότηση έργων 

 

Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα 

Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης ανακοίνωσε 

τα σχέδιά της για την 

αύξηση της χρηματοδότησης προς την Αίγυπτο σε €750 εκ. το 

2014 από €604 εκ. έως τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Αντιπρό-

εδρος ανέφερε ότι η Σράπεζα διαθέτει επενδύσεις σε 16 έργα 

στην χώρα. 

 

Σο επενδυτικό ταμείο Khalifa Fund, με έδρα το Άμπου Ντάμπι, 

ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την Αιγυπτιακή Κυ-

βέρνηση για δανειακή υποστήριξη $200 εκ. σε έργα μικροχρη-

ματοδότησης. 

 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΑ ΝΕΑ 

 

«Αναπτυξιακός Διάδρομος Διώρυγας ουέζ» 

 

Ο Γεν. Διευθυ-

ντής της Dar Al-

Handasah Egypt, 

που έχει αναλά-

βει την επεξερ-

γασία στρατηγι-

κού σχεδίου ανά-

πτυξης του 

έργου («master 

plan»), ανέφερε 

ότι έως τον Υε-

βρουάριο θα έχει καταρτιστεί το σχετικό νομοθετικό πλαί-

σιο επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι επαφές, 

μεταξύ άλλων, με τα Τπουργεία Επενδύσεων και Δικαιο-

σύνης, ενώ δεν διευκρίνισε εάν το υφιστάμενο πλαίσιο θα 

τροποποιηθεί ή θα προκύψει νέο.     

 

Διαφήμιση 

 

ύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Διαχείρισης και λει-

τουργίας του Μετρό, η κρατική Egyptian Railway Projects 

and Transport Company (ERJET), μοναδική εταιρεία που 

συμμετείχε στη σχετική διαδικασία, απέκτησε αποκλειστι-

κά δικαιώματα διαχείρισης διαφήμισης στις τρεις γραμ-

μές του μετρό, έναντι $24,5 εκ. Η ERJET είναι εταιρεία 

πλήρους ιδιοκτησίας των Αιγυπτιακών ιδηροδρόμων, οι 

οποίοι διαχειρίζονται το μη λειτουργικό κεφάλαιο της ε-

ταιρείας, συμπεριλαμβανόμενων και των σιδηροδρομικών 

σταθμών       

 

Επέκταση Carrefour 

 

Η Κυβέρνηση προέβη σε συμ-

φωνία με τον όμιλο Carrefour 

για την παραχώρηση γης και 

απαιτούμενων αδειών για την 

κατασκευή νέων υποκαταστημάτων περιφερειακά του 

Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, ως μέρος του σχεδίου της 

Κυβέρνησης για την αξιοποίηση γης που βρίσκεται στην 

κατοχή της. Σο Τπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι η επέν-

δυση θα είναι της τάξης των περίπου $270 εκ. και στα 

υποκαταστήματα θα προσφέρονται, μεταξύ άλλων, τρό-

φιμα της κρατικής Holding Company for Food Industries. 

Η Κυβέρνηση διαθέτει μεγάλο όγκο αδιάθετης γης σε 

ποικίλα διοικητικά διαμερίσματα και σκοπεύει να τα αξιο-

ποιήσει για την κατασκευή υποκαταστημάτων αλυσίδων 

υπεραγορών.  

 

Amer Group 

ύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού υμβουλίου 

του, ο κτηματομεσιτικός όμιλος Amer Group πρόκειται να 

διασπαστεί στην Amer Holding και Porto Holding, αναφέ-

ροντας ότι η έχει ληφθεί ήδη η έγκριση της Φρηματοοικο-

νομικής Εποπτικής Αρχής. Ο Όμιλος δημιουργήθηκε το 

2007 ενώ, πλέον, η Porto Holding θα διαχειρίζεται την 

πλειονότητα των έργων, συμπεριλαμβανόμενων και αυ-

τών στο Μαρόκο, υρία και Αίγυπτο, και projects τομέα 

τουρισμού. Η Amer Holding σχεδιάζει την επέκταση των 

υφιστάμενων δραστηριοτήτων της στους τομείς εστίασης, 

εκπαίδευσης, περίθαλψης, φιλοξενίας, εμπορικών κέ-

ντρων και real-estate.   
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

Ενεργειακή συμφωνία 

 

Η Αίγυπτος υπέγραψε χρηματοδοτικές συμφωνίες ύψους 

$350 εκ. με την αουδική Αραβία για την αναβάθμιση του 

δικτύου ηλεκτροδότησης και την εξασφάλιση εισαγωγών πε-

τρελαιοειδών. $100 εκ. εξ’ αυτών αναμένεται να επενδυθούν 

σε δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τα υπόλοιπα 

$250 εκ. θα παρασχεθούν υπό μορφή πετρελαϊκών προϊό-

ντων.  

 

 

Φρηματοδότηση έργων 

 

Η Κυβέρνηση υπέγραψε τρεις δανειακές συμφωνίες με το 

αουδικό Σαμείο Ανάπτυξης, ύψους LE2,4 δισ. για δράσεις 

και έργα στους τομείς εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας 

και προμήθειας υποπροϊόντων πετρελαίου. Σα εν λόγω κονδύ-

λια συνιστούν μέρος της οικονομικής βοήθειας που παρέχει η 

αουδική Αραβία στην Αίγυπτο από το 2011.  

 

 

Επιδοτήσεις καυσίμων 

 

Πηγές του Τπουργείου Πετρελαίου αναφέρουν ότι κατά το 1ο 

τρίμηνο οικονομικού έτους 2014-15 η Αίγυπτος κατέβαλε 

περί τα $3,8 δισ. σε επιδοτήσεις καυσίμων, που αντιστοιχεί σε 

μείωση 29% έναντι 1ου τριμήνου 2013-14.  

 

ΑΠΕ 

 

ύμφωνα με τον Διευθύνοντα ύμβουλο της Onera Systems, 

όμιλο Αιγύπτιων επενδυτών σχεδιάζει την κατασκευή τεσσά-

ρων ηλιακών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με 

δυναμικότητα 50 MW και κόστος $90-$100 εκ. έκαστος. 

 

Η τσιμεντοβιομηχανία Italcementi ανακοίνωσε την υπογραφή 

Μνημονίου Κατανόησης με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση για 

την κατασκευή αιολικού πάρκου στην Ερυθρά Θάλασσα, δυ-

ναμικότητας 120 MW και συνολικής επένδυσης $200 εκ. Η 

κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο τρίμηνο 2015 και η 

παραγωγή στα τέλη του έτους 

 

 

Σριμερής συνεργασία 

 

Κατά την τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου 

και Αιγύπτου, η τελευταία δεσμεύτηκε για ευρύτερη συνεργα-

σία στον ενεργειακό τομέα, δημιουργώντας ευνοϊκές προοπτι-

κές για μελλοντικές εισαγωγές φυσικού αερίου από την Κύ-

προ. Η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των τριών χωρών 

έρχεται σε μία περίοδο 

όπου η Σουρκία διεκδι-

κήσει συνεκμετάλλευση 

κοιτασμάτων φυσικού 

αερίου σε περιοχές της 

Ανατολικής Μεσογείου, 

εντός της κυπριακής 

Αποκλειστικής Οικονο-

μικής Ζώνης.   

Πλωτή μονάδα LNG 

 

Η Κυβέρνηση 

υπέγραψε 

συμφωνία με 

την νορβηγική 

Hoegh LNG 

για την προμή-

θεια πλωτής 

μονάδας απο-

θήκευσης και 

επαναεριοποί-

ησης φυσικού 

αερίου. ύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, η συμ-

φωνία ενοικίασης είναι πενταετούς διάρκειας ενώ η μονάδα 

δυναμικότητας 500 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου ημερησίως. Ανα-

μένεται να τεθεί σε λειτουργία στον λιμένα της Ain Sokhna, 

στην Ερυθρά Θάλασσα, το αργότερο τον Μάρτιο 2015.  

 

 

 

Εισαγωγές πετρελαίου 

 

ύμφωνα με την κρατική εταιρεία πετρελαίου, το Κουβέιτ θα 

αυξήσει από τον Νοέμβριο τις μηνιαίες εξαγωγές αργού προς 

την Αίγυπτο από 1,5 εκ. σε 2 εκ. βαρέλια, ενώ θα παραμεί-

νουν αμετάβλητοι οι οικονομικοί όροι της αρχικής συμφωνί-

ας. Η Αίγυπτος εισάγει πετρελαιοειδή αξίας $1,3 δισ. μηνιαί-

ως, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούνται στην αγορά σε 

επιδοτούμενες τιμές, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογι-

σμό και τις εταιρείες εμπορίας. 

 

 

 

Παραγωγή ενέργειας 

 

ύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Orascom Construc-

tion, θυγατρική της ολλανδικής OCI N.V, πρόκειται να κατα-

σκευάσει σταθμό παραγωγής ενέργειας, με καύσιμο 

άνθρακα, σε συνεργασία με την Εμιρατινή  International Pe-

troleum Investment Company, προϋπολογισμού $2,5 - $3 

δισ. και δυναμικότητας 2.000 – 3.000 MW.  

 

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί επίσης «εξελιγμένες τεχνολογίες 

καθαρού άνθρακα, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για τον 

έλεγχο εκπομπών ρύπων». Ο Nassef Sawiris, ο πλουσιότερος 

Αιγύπτιος και ιδιοκτήτης της εταιρείας, υποσχέθηκε πρόσφα-

τα την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, κατόπιν της ακύρω-

σης της τριετούς καταδίκης του για φοροδιαφυγή.   
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ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

Εμπόριο χάλυβα 

 

ε συνέχεια επιβολής προσωρινού δασμού 7,3% στις εισαγω-

γές χαλύβδινων ράβδων οπλισμού (steel rebars), οι τοπικοί 

παραγωγοί, σύμφωνα με το Τπουργείο Εμπορίου, διατήρησαν 

ή μείωσαν οριακά τις τιμές τους, ως ένδειξη καλής θέλησης. 

Οι μειώσεις είναι της τάξης LE20 – LE250 ανά τόνο. Η Κυ-

βέρνηση διεξάγει «έρευνα διασφάλισης» προκειμένου να απο-

φασιστεί εάν ο εν λόγω δασμός θα επεκταθεί πέραν των 200 

ημερών, για τις οποίες δύνανται να ισχύσουν τα προσωρινά 

μέτρα. 

 

 

 

Επιχειρηματική αποστολή ΗΠΑ 

 

Η Αίγυπτος φιλοξένησε την πολυπληθέστερη αμερικανική αντι-

προσωπεία από το 2011 και έπειτα, στην οποία συμμετείχε 

και επιχειρηματική αποστολή 65 επιχειρήσεων, στο πλαίσιο 

τριήμερης επίσκεψης στα μέσα Νοεμβρίου. την αποστολή 

συμμετείχαν εταιρείες στους κλάδους, μεταξύ άλλων, ενέργει-

ας (First Solar International, Noble Energy, και ExxonMobil), 

τηλεπικοινωνιών (General Electrical International Inc., Mi-

crosoft, IBM), τροφίμων, φαρμακευτικών (Pfizer), τραπεζών, 

υποδομών κ.ο.κ.  

Ο επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής δήλωσε ότι υπε-

γράφησαν, μεταξύ άλλων, συμφωνίες για τον «Αναπτυξιακό 

Διάδρομο Διώρυγας του ουέζ», χωρίς να δώσει περισσότερες 

λεπτομέρειες. 

 

 

 

 

ΣΟΤΡΙΜΟ 

 

 

Σουρισμός 

 

ύμφωνα με στοιχεία της τατιστικής Τπηρεσίας, οι τουριστι-

κές ροές προς Αίγυπτο έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά το τε-

λευταίο εξάμηνο, έως και 200% έναντι επτεμβρίου 2013. 

Ωστόσο, τα τουριστικά έσοδα οικονομικού έτους 2013/14 

κατέγραψαν μείωση 48% σε $5,1 δισ. έναντι $9,8 δισ. το οικ. 

έτος 2012/13.  

 

 

 

 

 

 

Ελληνο-αιγυπτιακό Επιχειρηματικό Forum - 8η ύνοδος Μι-

κτής Διϋπουργικής Επιτροπής  

 

 

Ο Τφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Κούρκουλας, εκπρο-

σώπησε την Ελλάδα στις εργασίες του επιχειρηματικού συνε-

δρίου «Egypt-Greece Business Forum» που πραγματοποιήθη-

κε, στις 4 Δεκεμβρίου στο Κάιρο με την συμμετοχή σαράντα 

ελληνικών επιχειρήσεων. Εκπρόσωποι των ελληνικών επιχει-

ρήσεων στους τομείς τροφίμων, αγροτικού εξοπλισμού, Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), περιβάλλοντος, κατα-

σκευών, δομικών υλικών, χημικών, φαρμάκων, ιατρικού εξο-

πλισμών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, πραγματοποίησαν άνω 

των 300 κατ΄ ιδίαν (b2b) συναντήσεων με αιγύπτιους επιχει-

ρηματίες. Η εκδήλωση διοργανώθηκε με συνεργασία του 

Ελληνο-αιγυπτιακού Επιχειρηματικού υμβουλίου (ύνδεσμος 

Αιγυπτίων Επιχειρηματιών και ΕΒ), του Γραφείου ΟΕΤ της 

Ελληνικής Πρεσβείας και του ελληνικού Τπουργείο Εξωτερι-

κών. ε παράλληλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε workshop 

με θέμα την ενέργεια (κυρίως ΑΠΕ)  

 

Ο Τφυπουργός Εξωτερικών προήδρευσε, στην 8η Μεικτή 

Διϋπουργική Επιτροπή Ελλάδος - Αιγύπτου και υπέγραψε 

Μνημόνιο υνεργασίας στον αγροτικό και επιστημονικό τομέ-

α. Επίσης, υπέγραψε Μνημόνια στον τομέα των εργασιακών 

σχέσεων και στον τομέα του αθλητισμού. το περιθώριο της 

Μεικτής Διυπουργικής υπεγράφη μεταξύ της Ένωσης Ελληνι-

κών Επιμελητηρίων και του αντίστοιχου αιγυπτιακού φορέα 

Μνημόνιο για την εμβάθυνση της επιχειρηματικής συνεργα-

σίας. Επίσης, το Enterprise Greece υπέγραψε με εκπρόσωπο 

του GAFI (τον αιγυπτιακό φορέα προσέλκυσης επενδύσεων) 

Μνημόνιο στον τομέα των επενδύσεων με το οποίο προβλέ-

πεται ανταλλαγή πληροφοριών για τις επενδυτικές δυνατότη-

τες και στις δυο χώρες και Μνημόνιο στον τομέα των εκθέσε-

ων, με το οποίο ρυθμίζεται η ανταλλαγή επιχειρηματικών 

αποστολών, καθώς και η αμοιβαία συμμετοχή σε εκθέσεις 

στις δυο χώρες. 

 

Ο Τφυπουργός Εξωτερικών είχε, συνάντηση με την Τπουργό 

Διεθνούς υνεργασίας, Naglaa El Ahwani, με την οποία συζή-

τησαν θέματα οικονομικής συνεργασίας, συμμετοχής ελληνι-

κών εταιρειών σε έργα υποδομής και ιδίως στα μεγάλα έργα 

στο ουέζ, καθώς και την δυνατότητα συνεργειών στον τομέ-

α των θαλάσσιων μεταφορών. 
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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  

www.agora.mfa.gr/eg50  

     

     

     

Int. Exhibition for 
Cleaning Technol-
ogy & Chemi-
cals,Transport 
and Waste Recy-
clin 

Τεσνολογίερ και εξοπλι-
ζμόρ καθαπιζμού και 
ανακύκλωζηρ 

27-29/12/2014 http://ctf-eg.com/en/ 

Capital Trade Fairs Group 

28 Attia Al Sawalhy - Nasr City - No. 3 - 
Front Of Serag Mall. 
Tel: (+202) 26706212 

Fax: (+202) 26703089 

Email: info@ctf-eg.com 

Metal & Steel Mid-
dle East 2015 

Βιομησανία ζιδήπος, 
σάλςβα-
Μησανολογικόρ εξοπλι-
ζμόρ-Χύηεςζη, καηεπ-
γαζία και βιομησανικοί 
κλίβανοι  

19-21/2/2015 www.metaisteeleg.com 

30 Mostafa Hamam st. Nasr City, Cai-
ro, Egypt 
Tel. (00202)22703584/5 
Fax. (00202)22703586 
Email  
marketing@arabiangerman.com 

Green Tech Expo 
2015 

Ανανεώζιμερ πηγέρ 
ενέπγειαρ-Γιασείπιζη 
και ανακύκλωζη απο-
βλήηων-Οικολογικά 
πποϊόνηα και ςπηπεζί-
ερ 

28-31/5/2015 
Www.greentechexpoegy
pt.com 

International Investment & Busines 
Developmenr Consultants (IIBDC) 
Tel. (00202)26331454 
info@iibdc.org 

http://ctf-eg.com/en/
mailto:info@ctf-eg.com

