
 
 
 
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

        ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
         στην ΤΥΝΙΔΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

6, rue St.Fulgence, Notre Dame, 1082 Tunis 
 

 SOBEXIM DISTRIBUTION 
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Mounir BEN AMAR, Gérant  
Agence de Tunis :  6 Rue 6085, El Omrane Superieur  - Tunis – Tunisie  
Tel. No.    : 00 216 71 929 960 
Fax. No.   : 00 216 71 929 833 
Mobile     : 00 216 26 413 671   /  00 216 26 413 672 
E-mail   :  sobexim@gmail.com 
Ενδιαφέρον εισαγωγής πλαστικών συσκευασιών για τρόφιμα (φρούτα, σαλάτες, γλυκά  
"barquettes"),  machines soudeuses (θερμοκολλητικές μηχανές)για τη σφράγιση των πλαστικών 
 συσκευασιών.  Η εταιρία εισάγει από τη γαλλική guillin emballages, www.guillin-emballages.com,  
βλ. συνημμένο. 
 
SOMETAL  
Plastic emballage, cosmetique et divers  
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Ayman NAIFAR, Responsable Commercial  
Z.I. Poudriere 2- B.P. 57 B, 3099 El Bousten – Sfax – Tunisie 
Tel. No. :  00 216 74 443 945 / Fax. No. : 00 216 74 443 949 
Mobile :   00 216 58 314 900 / E-mail  :  info@sometal-tn.com 
Ενδιαφέρον εισαγωγής μηχανών κατασκευής πλαστικών συσκευασιών για καλλυντικά (moules de  
boites des cosmétiques) βλ. συνημμένο. 
 
GROUPE ABDERRAZEK KEFI  
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Aymen KEFI, Manager και κ.Oussama BEJAOUI Responsible  
Qualité (κιν. +216 55 595 529) 
Etiquettes (autocollantes en bobines), produits adhésifs, capsule de sur bouchage, emballages  
souples, solutions holographique de sécurité)  
Z.I. Bir El Kassa, BP 21, 2013 Ben Arous – Tunisie  
Tel. No.   :  00 216 79390650, 71384514, 71387724, 71384499, 71 384 022  (LG)79 390 650/60 
Fax. No.  :  00 216 71 384 499   /  00 216 71 387 724  
Mobile  :    00 216 50 510 031 
E-mail  :  manager@akholograms.com, tikadhesif@planet.tn 
Ενδιαφέρον εισαγωγής PVC films metalises, solvants (διαλύτες), polyethylene (πολυαιθυλένιο),  
encres (μελάνια) βλ. συνημμένο. 
 
AFREN DISTRIBUTION  
Encre et Produits d’Art Graphique 
104, Rue 9007  / 2023 Sidi-Fathallah- Tunis – Tunisie 
Tel. No. :   00 216 71 494 488 / Fax. No. :   00216 71 494 399 
E-mail :  afrendistribution@planet.tn  
Ενδιαφέρον εισαγωγής για ακόλουθα προϊόντα: colorants (χρωστικά), pigments (πιγμέντα), 
 resines (ρητίνες), solvants pour encres (διαλύτες για μελάνια). 
 
SOTIES  
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Iheb RACHDI, Gérant  
Cité des Médecins, Villa  no 1 
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2092  El Manar II – Tunis – Tunisie  
Tel. No.   :  00 216 71 884 040 /  00 216 71 885 508  
Fax. No. :   00 216 71 885 210 / E-mail :  soties@planet.tn  
Ενδιαφέρον εισαγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας και χημικών προϊόντων (importation des 
 emballages en plastique e.x.bouteilles pour l'agro-alimentaire, produits chimiques). 
 
L’AUTOCOLLANT  
Impression d’Articles Auto Adhésifs Tous Supports (imprimation etiquettes auto-adhesives),  
Sérigraphie 
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Hichem SAIDI  
Commercial  
5 Bis, Rue 8610, Z.I. Charguia I 
2035 Tunis – Carthage  
Tel. No.    :  00 216 71 785 737 / Fax. No.   :  00 216 783 093 /Mobile : 00 216 29 302 829 
E-mail :  saidi.hichem@4mk.com.tn / www.4mk.com.tn 
Ενδιαφέρον εισαγωγής πολυπροπυλενίου, πολυαιθυλενίου. 
 
ART  PACKAGING  
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Mohamed ROMDHANE, Directeur Commercial  
15, Av. Azzouz El Agengui, 2083, Borj Louzir Ariana  
Tel. No.:  00 216 70 683 752 / Fax. No. : 00 216 70 683 754/Mobile : 00 216 98 272 611 
E-mail  : contact@artpackaging.tn / www.artpackaging.tn 
Ενδιαφέρον εισαγωγής ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτιού ως πρώτη ύλη.  
 
IPEC  
Imprimerie Papeterie Etiquette Chahmi (etiquettes adhesives) 
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Maher MOUADDEB  
Directeur Technico-Commercial  
Z.I. Ksar Said, 3 Rue du Bois 
2086 Douar Hicher Manouba – Tunisie 
Tel. No. :  00 216 70 662 829  /  00 216 70 663 110  
Fax. No. : 00 216 70 662 936 
Mobile   : 00 216 58 464 100  /  00 216 20 074 835  
E-mail :  mahermouaddeb@ipec.com.tn / www.ipec.com.tn 
Ενδιαφέρον εισαγωγής ακολούθων προϊόντων: encres (μελάνια), cliches (σφραγίδες), outils 
 (μηχανήματα). 
 
SOCIETE MULTI-GRAPHIC  
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Hedi M’RABET, Gérant  
9, Rue Ali Eddouagi – Montfleury / 1008 Tunis – Tunisie 
Tel. No. :   00 216 71 496 090  /  00 216 71 492 580  
Fax. No. :  00 216 71 496 122 
Mobile :   00 216 98 586 530  /  00 216 24 678 530 
E-mail  :  multigrahic@gnet.tn       /   smg@gnet.tn 
Ενδιαφέρον εισαγωγής για μηχανήματα, μελάνια, χημικά προϊόντα για τη συσκευασία.  
 
SOCIETE LA TUNISIE INDUSTRIELLE  
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Hattem DRISS  
59, Avenue Farhat HACHED, B.P. 80 R.P.  
1001  Tunis –Tunisie 
Tel. No.   :   00 216 71 337 416 /   00 216 71 338 826   
Fax. No.  :    00 216 71 350 436 / Mobile  :      00 216 98 317 650  
E-mail :  hdriss.sti@gnet.tn, info.sti@gnet.tn /  
www.sti-tunisia.com  
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Ενδιαφέρον εισαγωγής μηχανημάτων συσκευασίας, ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων 
 υδροβολής, κ.τ.λ. 
 
SOCODIS  
Packaging Machines, Printing Machines, Consumable 
Υπεύθυνος επικοινωνίας κ.Mohamed Dhia SEDKAOUI 
Sales Responsible  
1 Street Michael Nouaima, Belair City,  
2097 Boumhel Tunis –Tunisie 
Tel. No.   :  00 216 71 291 170 / Fax. No.  :  00 216 71 291 173 
E-mail  :  commercial.socodis@planet.tn / www.socodis.com.tn 
Ενδιαφέρον εισαγωγής πλαστικού, poly-olefines, μηχανημάτων. 

Η βάση market access database (http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm) της Ε.Ε. 
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναφέρει εκτός από το δασμολόγιο τις διαδικασίες και 
τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την εξαγωγή. Ο ιστότοπος είναι προσβάσιμος ως ακολούθως: 
αναγραφή σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης market access, επιλογή του ιστοτόπου europa και στη 
συνέχεια exporter’s guide to import formalities και ειδικότερα για τους δασμούς, applied tariffs 
database. Πρέπει να εισαχθούν οι πρώτοι 4 ή 6 κωδικοί των προϊόντων (υπάρχει συμφωνία μεταξύ 
κωδικών όπως δίνονται από τα Τυνησιακά Τελωνεία και τις βάσεις δεδομένων της Ε.Ε. όσον αφορά 
τα 8 πρώτα ψηφία).  

Ιστότοπος της εδώ Στατιστικής Υπηρεσίας για πληροφόρηση σχετικά με τις εισαγωγές της χώρας ανά 
δασμολογική κατηγορία (μέχρι και 10 ψηφία, μορφή CIF) κατ'αξία (τυνησιακά δηνάρια) και κιλά: 
http://www.ins.nat.tn/indexfr.php, επιλογή ενότητα επάνω στο κέντρο  commerce exterieur, και στη 
συνέχεια échange par produit αριστερά. 

Η εγγραφή εταιρίας σε Επιμελητήριο, σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, είναι προαιρετική και 
όχι υποχρεωτική όπως ισχύει στην Ελλάδα. Θεωρητικά, οι εταιρίες πρέπει να είναι καταχωρημένες 
στο εμπορικό μητρώο http://www.registre-
commerce.tn/search/RCCSearch.do?action=getPage&rg_type=PM&search_mode=NORMAL. 
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας έχει επισημάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες η βάση δεν ήταν 
επικαιροποιημένη. Η εταιρία SORENCO (www.sorenco.com.tn) ειδικεύεται στις αξιολογήσεις 
εταιριών. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας δε φέρει ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας. 

Προτείνεται στους Έλληνες εξαγωγείς να επικοινωνήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων (http://www.oaep.gr) για να συζητήσουν λεπτομέρειες ενδεχόμενης 
συμφωνίας τους με τυνησιακές εταιρίες και να εξετάσουν την πιθανότητα ασφάλισης τους για 
εμπορικούς και αν το κρίνουν απαραίτητο και για πολιτικούς κινδύνους. Επισημαίνουμε ότι κατά την 
εξέταση του φακέλου, προκειμένου να καθοριστεί το ασφάλιστρο, ο Ο.Α.Ε.Π. θα ενημερώσει τους 
αιτούντες για πληροφορίες που θα συλλέξει σχετικά με την εταιρία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιθυμούν να συνεργαστούν.  

Ακόμα, οι επιχειρηματίες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ε.Β.Ε.Α.(210-3624341, 2103382311 & 
310, fax. 2103624341, e-mail. arbitrarty@acci.gr, www.acci.gr) προκειμένου να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να περιλάβουν ρήτρα διαιτησίας στη συμφωνία τους με τις τυνησιακές εταιρίες ή/και 
ρητή αναφορά στο εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 
Η διαιτησία αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης εμπορικών διαφορών, χωρίς τις καθυστερήσεις 
και την υπερβολική τυπικότητα των τακτικών δικαστηρίων. Η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται 
αναλόγως της αξίας της απαίτησης. 

Σύμφωνα με την τυνησιακή νομοθεσία, η πληρωμή των εισαγωγών στη χώρα, με ορισμένες 
εξαιρέσεις, γίνεται με τη διαδικασία (irrevocable) Letter of Credit ή Cash Against Documents 
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(http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/relations/commerce.jsp#import).  

Σε πρόσφατη επιχειρηματική αποστολή στην Τυνησία οι Τυνήσιοι επιχειρηματίες έθεσαν ακόλουθες 
ενδεικτικές ερωτήσεις προς στους Έλληνες εξαγωγείς κατά τη διάρκεια των Β2Β συναντήσεων: 

• ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας π.χ. Ιταλούς, 
Γάλλους; 

• ποια η πρότασή σας για την Τυνησία; 
• πως επιθυμείτε να γίνει η πληρωμή των εμπορευμάτων (π.χ. cash against documents, letter of 

credit); 
• ποιες οι τιμές και τι περιλαμβάνουν π.χ. μεταφορά έως το λιμάνι; 
• τι πιστοποιήσεις έχει το προϊόν; 
• ποια η εμπορική σας πολιτική, π.χ. ψάχνετε έναν αποκλειστικό αγοραστή ή θα προμηθεύετε 

πολλές εταιρίες; 
• που εξάγετε, σημαντικές συνεργασίες;  
• τι επιπλέον προσφέρετε (π.χ. εκπαίδευση); 
• ποια η συμπληρωματικότητα του προϊόντος σας σε σχέση με άλλα προϊόντα;  

 
Οι επιχειρηματίες μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περιλάβουν τις απαντήσεις σε ορισμένες 
από αυτές τις ερωτήσεις π.χ. σημαντικές συνεργασίες στην παρουσίαση που θα αποστείλουν στις 
τυνησιακές εταιρίες ενώ άλλες να τις αφήσουν για την κατ' ιδίαν επικοινωνία με τους 
ενδιαφερόμενους Τυνήσιους.  
 
Προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στο λιμάνι Rades της Τύνιδας, οι 
ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση με τη μεταφορική εταιρία τους και τους Τυνήσιους εισαγωγείς 
μπορούν να εξετάσουν την επιλογή των λιμένων της Goulette, της Bizerte ή ακόμα και της Sousse ή 
της Sfax νοτιότερα της Τύνιδας. Η ναυτιλιακή εταιρία Evergreen (τηλ. 210-4140600, 2310-554647, 
bizexp@uma.gr, www.evergreen-line.com) συνδέει απ'ευθείας τον Πειραιά με το λιμάνι Bizerte (60 
περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τύνιδας) και με το λιμάνι της Τύνιδας Rades. 

Η γλώσσα του επιχειρηματικού κόσμου στην Τυνησία είναι, εκτός από τα αραβικά, τα γαλλικά και 
όχι τα αγγλικά. Η Τυνησία βρίσκεται δυο ώρες πίσω σε σχέση με την Ελλάδα τους θερινούς μήνες. 
Προτείνουμε η επικοινωνία με τις εταιρίες να γίνει Δευτέρα με Παρασκευή πρωινές ώρες.  
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