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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η Ομοσπονδία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συγκροτείται από επτά εμιράτα.   

Tο μεγαλύτερο σε έκταση και οικονομικά ισχυρότερο είναι το Abu Dhabi, όπου βρίσκεται και η 
ομώνυμη πρωτεύουσα της χώρας. Το δεύτερο σε έκταση εμιράτο είναι το Dubai, το οποίο 
αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο στα ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής.  

Τα υπόλοιπα Εμιράτα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι η Sharjah, η Ras Al Khaimah, η Fujairah, 
το Ajman και το Umm Al Quwain. 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, οφείλεται κυρίως στην 
ανακάλυψη και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Εκτιμάται ότι 
τα ΗΑΕ συγκεντρώνουν το 8,2% των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και το 3,3% των 
αποθεμάτων φυσικού αερίου. Ωστόσο, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης των τελευταίων 
ετών είναι η προσπάθεια απεξάρτησης από το πετρέλαιο, στο πλαίσιο της οποίας στράφηκαν σε 
επενδύσεις και σε άλλους παραγωγικούς τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κ.α. 
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Η διεθνής οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικούς τομείς της χώρας όπως τον κατασκευαστικό 
και τον τουριστικό, ιδιαιτέρως στο Dubai, το οποίο είναι περισσότερο εκτεθειμένο στις διεθνείς 
οικονομικές διακυμάνσεις και δεν διαθέτει πετρελαϊκά αποθέματα. Οι αλματώδεις ρυθμοί 
ανάπτυξης διακόπηκαν στα τέλη του 2008, ωστόσο, από το 2010  η οικονομία των ΗΑΕ επανήλθε 
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι συνεχίζονται έως και σήμερα. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (31.12.2016), ο συνολικός πληθυσμός της χώρας ανέρχεται περίπου 
σε 9,121,167 κατοίκους εκ των οποίων το 69% είναι άρρενες και το 31% θήλεα.  Εις ό,τι αφορά εθνική 
κατανομή του πληθυσμού ποσοστό α) 13% είναι εμιρατινοί πολίτες, β) 58% από χώρες Νότιας Ασίας 
(κυρίως Ινδία, Πακιστάν), το 17% από λοιπές ασιατικές χώρες όπως οι Φιλιππίνες και 8,5% 
Δυτικοευρωπαίοι. 

http://fcsa.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/UAE-Population-2016.aspx  

Βασικά μακροικονομικά μεγέθη 

 2014 2015 2016 2017* 

Κατά κεφαλήν εισόδημα 38,913 37,935 38,913 41,413 

Πετρελαϊκός τομέας  2014 2015 2016 2017* 

 Εξαγωγές πετρελαίου παραγώγων και φυσικού αερίου  
 (σε δις $ΗΠΑ) 101.9 61.5 50.9 57.5 

 Μέση τιμή εξαγωγών αργού  (σε $ΗΠΑ/ βαρέλι)  98.9 52.4 44 52.9 

 Παραγωγή αργού πετρελαίου (σε εκατ. βαρέλια ημερησίως)  2.8 2.9 3 2.9 

Παραγωγή 2014 2015 2016 2017* 

 Ονομαστικό Α.Εγχ.Π (σε δις Ντίρχαμ)  1,481 1,315 1,281 1,399 

 Ονομαστικό Α.Εγχ.Π (σε δις $ΗΠΑ)  403 358 349 381 

  
Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια μεταβολή %)  3.3 3.8 3 1.3 

 Πραγματικό πετρελαϊκό ΑΕΠ (ετήσια μεταβολή %) 0.4 5.4 3.8 -2.9 

 Πραγματικό ΑΕΠ εκτός πετρελαίου (ετήσια μεταβολή %)  4.6 3.2 2.7 3.3 

 Πληθωρισμός (μέση τιμή, ετήσια μεταβολή %) 2.3 4.1 1.8 2.2 

Επενδύσεις και Αποταμίευση 2014 2015 2016 2017* 

 Ακαθάριστες Εγχώριες Επενδύσεις 24 28.4 26.9 26.9 

 Σύνολο επενδύσεων παγίου κεφαλαίου  22.8 27 25.4 25.5 

 -Δημόσιος τομέας 9.1 11.1 10.1 9 

 -Ιδιωτικός τομέας 13.6 15.9 15.3 16.5 

 Ακαθάριστη Εθνική Αποταμίευση  38.8 29.1 29.3 29.5 

 -Δημόσιος τομέας 9 3 1.8 2.1 

 -Ιδιωτικός τομέας 29.7 26.1 27.5 27.4 

http://fcsa.gov.ae/en-us/Pages/Statistics/UAE-Population-2016.aspx
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Δημόσια Οικονομικά (ετήσια μεταβολή %) 2014 2015 2016 2017* 

 Έσοδα  35 29 28.5 27.1 

 - Φορολογία  18.9 12.5 9.1 9.3 

 - Άλλα έσοδα (1) 15.8 16.2 19.1 17.5 

 Δαπάνες  33.1 32.4 32.6 30.3 

 Δαπάνες (2)  30.4 29.7 29.1 27 

 Λογαριασμός απόκτησης μη χρηματοπιστωτικών στοιχείων  2.7 2.7 3.5 3.2 

 Καθαρές ανάγκες δανεισμού 1.9 -3.4 -4.1 -3.1 

 Προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο εκτός πετρελαϊκού 
τομέα (3)  -37.5 -27.8 -21.6 -22.4 

 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος  14.2 17.1 20.2 19.6 

 Καθαρές καταθέσεις του δημοσίου στο εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα -1.8 3.9 5.2 5.2 

 Νομισματικός τομέας (σε δις $ΗΠΑ) 2014 2015 2016 2017* 

 Καθαρά ξένα στοιχεία ενεργητικού 16.7 -12.4 5.3 -3.4 

 Καθαρά εγχώρια στοιχεία ενεργητικού 5.4 11.7 2.7 6.2 

 Πιστώσεις στο ιδιωτικό τομέα  11.5 8.4 5.8 8.4 

 Προσφορά χρήματος  7.9 5.5 3.3 4.2 

Εξωτερική θέση της χώρας (σε δις $ ΗΠΑ) 2014 2015 2016 2017* 

 Εξαγωγές και επανεξαγωγές αγαθών : 343 300 292 312 

- Πετρέλαιο 102 61 51 57 

 -Εκτός πετρελαίου και επανεξαγωγών 101 104 103 112 

 Εισαγωγές αγαθών  235 224 227 241 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών συναλλαγών  53.6 16.7 8.4 10 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) 13.3 4.7 2.4 2.6 

 Εξωτερικό χρέος (%ΑΕΠ)  48.2 62.9 66.2 61.2 

 Ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα (4)  78.5 94 85.4 80.7 

 -Σε μήνες εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτός 
επανεξαγωγών 5.4 6.5 5.3 4.7 

 Συναλλαγματική ισοτιμία προς $ΗΠΑ (μέση τιμή περιόδου) 3.67 3.67 3.67  ..  

 Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική (2010 = 100)  110.7 122.1 125.2  ..  

 Πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία (2010 = 100)  96.8 108.5 110.6  ..  

 (1) Συμπεριλαμβάνονται κέρδη Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίων (κέρδη επενδύσεων) 
 (2) Συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων και εγγυήσεων για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων 
 (3) Ποσοστό του μη πετρελαϊκού ΑΕΠ.  Εκτός εσόδων από επενδύσεις 
 (4) Εκτός εσόδων από ξένα στοιχεία ενεργητικού κρατικών επενδυτικών ταμείων.  
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Εξωτερικό εμπόριο ΗΑΕ 
 

Αξίες σε εκατ. $ΗΠΑ 
 

Εισαγωγές 2016 
Κυριώτερα προϊόντα Αξία Μερίδιο 

Χρυσός 32.169 17.0% 

Διαμάντια 12.543 6.6% 

Αυτοκίνητα οχήματα τουρισμού 11.694 6.2% 

Συσκευές τηλεφωνίας 9.894 5.2% 

Άλλα αερόπλοια και διαστημόπλοια 8.500 4.5% 

Μερικό σύνολο 74.800 39.5% 

Σύνολο 189.187 100.0% 

(μη πετρελαικές) Εξαγωγές 2016 
Κυριώτερα προϊόντα Αξία Μερίδιο 

Χρυσός 15.577 33.9% 

Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλα 5.194 11.3% 

Ακατέργαστο αλουμίνιο 4.479 9.8% 

Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενή μορφή 3.249 7.1% 

Σύρμα χαλκου 1.035 2.3% 

Μερικό σύνολο 29.534 64.3% 

Σύνολο 45.912 100.0% 

Επαν-εξαγωγές 2016 
Κυριώτερα προϊόντα Αξία Μερίδιο 

Διαμάντια 12.811 21.9% 

Κοσμήματα από πολύτιμα μέταλα 6.626 11.3% 

Αυτοκίνητα οχήματα τουρισμού 5.215 8.9% 

Συσκευές τηλεφωνίας 3.977 6.8% 

Μέρη των 88.01 ή 8802 1.560 2.7% 

Μερικό σύνολο 30.189 51.5% 

Σύνολο 58.626 100.0% 

 Αξία Μερίδιο   

Όγκος Εμπορίου 293725 100%  

Εισαγωγές 189187 64%  

Εξαγωγές μη πετρελαιϊκές  45,912 16%  

Επανεξαγωγές 58626 20%  

Εμπορικό ισοζύγιο -84,649 -29%  

 
Σημείωση:  
Οι μη πετρελαϊκές εξαγωγές αντιστοιχούν σε ποσοστό 24% των εισαγωγών  
Οι επαν-εξαγωγές αντιστοιχούν σε ποσοστό 31% των εισαγωγών  
Πηγή: http://www.economy.gov.ae/english/Knowledge-Section/TradeRelations/Pages/default.aspx    

http://www.economy.gov.ae/english/Knowledge-Section/TradeRelations/Pages/default.aspx
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομίας των ΗΑΕ 

 

Η οικονομία των ΗΑΕ εξακολουθεί να παραμένει η πλέον διαφοροποιημένη οικονομία μεταξύ των 
έξι κρατών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC – Gulf Cooperation Council), 
συνεχίζοντας τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών και επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τομείς 
όπως οι κατασκευές, η μεταποίηση, ο τουρισμός, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το διεθνές 
εμπόριο.  

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των ΗΑΕ που τα διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες γειτονικές 
αγορές συνοψίζονται στα εξής:  

 Τα ΗΑΕ εξακολουθούν να απολαύουν τα πλεονεκτήματα ως ασφαλές καταφύγιο σε ένα 
ασταθές περιφερειακό περιβάλλον για εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες, 

 Το Ντουμπάι συνεχίζει να επεκτείνει το ρόλο του ως κομβικό σημείο  για το χονδρεμπόριο 
και το λιανεμπόριο στα ΗΑΕ, τις χώρες της Μέσης Ανατολής, Ν. Ασίας, Βορείου και 
Ανατολικής Αφρικής, 

 Το πλέον απελευθερωμένο οικονομικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 
Ανατολής, που προωθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα, 

 Οι διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στο Ντουμπάι θεωρούνται ως οι μεγαλύτερες του είδους  στη 
Μ. Ανατολή, Τα πολυάριθμα μικρά, μεγάλα και τεράστια κατασκευαστικά έργα που 
εκτελούνται ή έχουν ανακοινωθεί, 

 Το υψηλό εισοδηματικό επίπεδο των νοικοκυριών, 

 Η περιορισμένη εγχώρια παραγωγή, 

 Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 

 Η συγκέντρωση του λιανικού εμπορίου, κυρίως, εντός εμπορικών κέντρων (malls), 

 Η συγκέντρωση του εμπορίου σε μερικούς δεκάδες ομίλους και η ενεργή επιχειρηματική 
δραστηριότητα αξιωματούχων της χώρας, 

 Ο διαρκώς αυξανόμενος εισερχόμενος τουρισμός,  

 Η απουσία, επί του παρόντος, φόρου εισοδήματος και κερδών.  

 Το σύγχρονο δίκτυο μεταφορών (αεροδρόμια, λιμένες κ.λπ.), 

 Ο ανεπτυγμένος τομέας τηλεπικοινωνιών,  

 Το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, 

 Ο δυτικός τρόπος ζωής, 

 Η πολύ χαμηλή εγκληματικότητα. 
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Ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά των Εμιράτων 

 

Abu Dhabi 
Το Εμιράτο του Abu Dhabi, στο οποίο βρίσκεται η ομώνυμη πρωτεύουσα και δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας (περίπου 1,8 εκατ. κάτοικοι), αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση 
εμιράτο από τα επτά που συγκροτούν την ομοσπονδία των ΗΑΕ. Το Abu Dhabi αν και 
συγκεντρώνει μόλις το 32% του πληθυσμού της χώρας, συμβάλλει στο συνολικό ΑΕΠ με 
ποσοστό 60% καθώς διαθέτει το 94% των εθνικών πετρελαϊκών κοιτασμάτων, τα οποία 
υπολογίζονται σε 92,2 δις βαρέλια και αποτελούν το 7,7% των παγκοσμίων αποθεμάτων, και 
το 92% των εθνικών αποθεμάτων σε φυσικό αέριο, που αντιστοιχούν σε 196 τρις κυβικά 
πόδια (tcf). 
 
Αν και το εμιράτο εξακολουθεί να επενδύει σε υψηλού προϋπολογισμού έργα με στόχο την 
αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου από 2,8 εκατ. βαρέλια/μέρα σε 3,5 εκατ. έως 
το 2018, από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος από τα πετρελαϊκά 
του έσοδα διοχετεύονται σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια για τη διαφοροποίηση της 
οικονομίας του με στόχο, ο οποίος διατυπώνεται και στο στρατηγικό πλάνο «Abu Dhabi 
Economic Vision 2030», τη μείωση της εξάρτησής του από το πετρέλαιο σε ποσοστό 40% έως 
το 2030, από 60% του ΑΕΠ που είναι σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της 
βιομηχανίας, της έρευνας και τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του 
τουρισμού. 
 

Dubai 
Το εμιράτο του Dubai αποτελεί το επιχειρηματικό κέντρο της χώρας, το οποίο παρά τον 
περιορισμένο ορυκτό πλούτο γνώρισε τα τελευταία χρόνια εκρηκτική ανάπτυξη σε πληθώρα 
τομέων με κυριότερους εκείνους των κατασκευών, της ακίνητης περιουσίας, της ναυτιλίας, 
του εμπορίου, των τραπεζών, των μεταφορών και του τουρισμού.  
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα παγκοσμίως (trade hub) και 
αποτελεί την πύλη σε μια αγορά μεγαλύτερη του 1 δις καταναλωτών, καλύπτοντας την 
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών, την Ανατολική Αφρική, την ενδοχώρα της Ασίας, τη 
Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερα σημαντικών αναπτυσσόμενων 
αγορών του Ιράν και του Ιράκ. 

Το Dubai αποτελεί το σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο της περιοχής καθώς διαθέτει: 

 Στρατηγική θέση ανάμεσα στην εγγύς Ανατολή και την Ευρώπη 

 Ιδιαίτερα αναπτυγμένο και αποτελεσματικό σύστημα αποθήκευσης – διακίνησης – 
μεταφορών (logistics) με υπερσύγχρονες υποδομές και άρτιο εξοπλισμό 

 Εξαιρετικές υπηρεσίες στα δυο μεγάλα λιμάνια: το λιμάνι Rashid (35 θέσεις πλοίων) 
και το υπερσύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο λιμάνι Jebel Ali (75 θέσεις πλοίων, 
τοποθετούν την Dubai Port Authority στις 10 μεγαλύτερες λιμενικές αρχές 
παγκοσμίως, όσον αφορά τη δυναμικότητα φιλοξενίας πλοίων και 
εμπορευματοκιβωτίων 
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 Αεροπορικές συνδέσεις με άνω των 120 αεροπορικών εταιριών που συνδέουν 
περισσότερες από 205 πόλεις σε όλον τον κόσμο 

 Υπερσύγχρονο οδικό δίκτυο  

 Χαμηλό κόστος αποθήκευτρων και σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
συμπεριλαμβανομένων και χώρων ψυγείων 

 Σύγχρονο τομέα υπηρεσιών – μεγάλα ξενοδοχεία, τράπεζες, δικηγορικά και λογιστικά 
γραφεία, διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων κλπ. 

 Διοργάνωση των μεγαλύτερων περιφερειακών Εκθέσεων και Συνεδρίων στη Μέση 
Ανατολή 

 
Ωστόσο, η αγορά του Εμιράτου επηρεάστηκε σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση, η 
οποία εκδηλώθηκε (τέλη 2009) με την αδυναμία ορισμένων κρατικών εταιρειών του 
Εμιράτου να αποπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (Dubai World, Dubai Holding 
και θυγατρικές τους εταιρείες), προς τακτοποίηση των οποίων, σε συνεργασία με τους 
πιστωτές τους, προχώρησαν άμεσα σε αναδιάρθρωση του χρέους τους (έτη 2010 και 2011).  
 
Η εξυγίανση της οικονομίας του Dubai και των εταιρειών του που ξεκίνησε το 2010 
συνεχίστηκε κατά τα επίμενα έτη χάρις στην επανεισροή επενδυτικών κεφαλαίων, σε 
συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες (τουρισμός, 
εμπόριο κ.α.), δεδομένου άλλωστε ότι το συγκεκριμένο Εμιράτο εξακολουθεί να αποτελεί το 
σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο της Μέσης Ανατολής, όπου ανθούν τόσο οι 
εμπορευματικές όσο και οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.  
 
Μία από τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στο Εμιράτο του Dubai αποτελεί η απόφαση της 
φιλοξενίας της διεθνής διοργάνωσης WORLD EXPO 2020 (βλ. κεφάλαιο Β, σημείο 7 – 
Υποδομές). Όπως αναφέρουν οικονομικοί αναλυτές, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να 
επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη της οικονομίας του Εμιράτου, προσελκύοντας ακόμη 
περισσότερα επενδυτικά κεφάλαια και αποκαθιστώντας τη θέση του μεταξύ των 
σημαντικότερων διεθνών αγορών.  
 
Τα βόρεια εμιράτα της Sharjah, της Fujairah, του Ajman, του Umm Al Quwain και της Ras Al 
Khaimah έχουν τις δικές τους οικονομικές προτεραιότητες και διαφορετικό εμπορικό 
προφίλ. Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων αυξάνεται και αναπτύσσεται η ελαφρά 
βιομηχανία δεδομένου ότι όλα τα μικρότερα εμιράτα προσπαθούν να αναπτυχθούν 
οικονομικά. Κάθε εμιράτο έχει λιμάνι το οποίο και επεκτείνεται προκειμένου να 
ανταποκριθεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση. Οι κυριότερες βιομηχανίες στα ανωτέρω 
εμιράτα περιλαμβάνουν τη γεωργία, τον τουρισμό και την οικοτεχνία - χειροτεχνία. 



11 

 

 

Σάρζα (Sharjah):  

Είναι το τρίτο μεγαλύτερο εμιράτο και τόπος των δύο τρίτων των βιομηχανικών εταιριών της 
χώρας. Διαθέτει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνές αεροδρόμιο, βιομηχανική ζώνη 
ελεύθερου εμπορίου και δυο λιμάνια, ένα στον αραβικό κόλπο και ένα στο Khor Fakkan 
(ανατολική ακτή).  

Το εμιράτο είναι περισσότερο συντηρητικό από το Dubai. Το αλκοόλ απαγορεύεται και 
επιβάλλεται ένας νόμος περί ευπρέπειας. Τα άτομα που επισκέπτονται το εμιράτο ή 
κατοικούν σε αυτό θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ενδυμασίας και 
γενικότερα δημόσιας συμπεριφοράς.  

 

Αζμάν (Ajman):  

Tο εμιράτο βρίσκεται στα βόρεια της Sharjah, διαθέτει αρκετά εργοστάσια που παράγουν 
μια σειρά από αγαθά, όπως τρόφιμα, (μη αλκοολούχα) ποτά, καπνό, υφάσματα, δερμάτινα 
είδη και προϊόντα χαρτιού. 

 

Ρας Αλ Κάιμα (Ras Al Khaimah):  

Αποτελεί τη βασικότερη γεωργική περιοχή των ΗΑΕ. Τα ορυχεία συμπεριλαμβάνονται, 
επίσης, στις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του εμιράτου. Επιπρόσθετα, διαθέτει δυο 
λατομεία και τέσσερις τσιμεντοβιομηχανίες, εργοστάσια παραγωγής πλακιδίων και 
κεραμικών, επιτραπέζια είδη από γυαλί και φαρμακευτικά προϊόντα.  

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και έρευνες για εξόρυξη πετρελαίου. Το λιμάνι του εμιράτου 
βρίσκεται σε καλή θέση κοντά στα στενά του Hormuz.  

Το εμιράτο έχει προχωρήσει στην ίδρυση 2 ζωνών ελευθέρου εμπορίου (RAKIA και RAK Free 
Trade Zone) και επίσης αναπτύσσει ένα τουριστικό θέρετρο με τεχνολογικό πάρκο αξίας 1 
δις δολ. ΗΠΑ συνδυάζοντας την πολυτελή διαμονή δίπλα στη θάλασσα με τεχνολογικό 
πάρκο.  

Σημαντική είναι η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της γεωργίας καθώς ήδη το 15% της γης 
καλλιεργείται. Αρκετές εταιρείες εμπλέκονται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, 
στην κτηνοτροφία και στην εκτροφή πουλερικών. 

 

Φουτζέιρα (Fujeirah):  

Βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν. Το 1985, το λιμάνι της εκβαθύνθηκε και επεκτάθηκε 
προκειμένου να προσελκύσει νέες ναυτιλιακές εταιρείες και νέες δραστηριότητες. Το λιμάνι 
της παρέχει πρόσβαση στα ΗΑΕ αποφεύγοντας τα στενά του Hormuz και είναι μέσα στα τρία 
λιμάνια με την μεγαλύτερη αποθήκη καυσίμων στον κόσμο.  

Το εμιράτο σκοπεύει να υλοποιήσει έργα που αφορούν στην παραγωγή ενέργειας, στη 
μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου από το Abu Dhabi, στην αφαλάτωση ύδατος και 
στην κατασκευή ξενοδοχείων.  
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Σημαντικότερο ίσως έργο για την ανάπτυξη του Εμιράτου τα επόμενα έτη είναι η κατασκευή 
του αγωγού «Abu Dhabi Crude Oil Pipeline», ο οποίος θα μεταφέρει μεγάλο μέρος του 
εξαγόμενου πετρελαίου της χώρας στο λιμάνι του εμιράτου της Fujairah στον Ινδικό Ωκεανό. 

 

Ουμ Αλ Κουέιν (Umm Al Quwain):  

Το εμιράτο διαθέτει εργοστάσιο τσιμέντου, βιομηχανικές μονάδες που παράγουν σωλήνες 
και χαρτικά. Η γεωργία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας με μεγάλη 
ποικιλία καλλιεργούμενων προϊόντων. Το εμιράτο διαθέτει επίσης μεγάλο εκτροφείο 
πουλερικών. 
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Πύλες Εισόδου Εμπορευμάτων 

 

 Στο εμιράτο του Dubai λειτουργεί ο μεγαλύτερος λιμένας της χώρας, Jebel Ali 

(http://www.dpworld.ae/en/content/71/47) με ελέυθερη ζώνη (http://jafza.ae/), η οποία 
διαθέτει πολλές εγκαταστάσεις λογιστικής υποστήριξης για την αποθήκευση και μεταφορά των 
εμπορευμάτων.  

 Έχει ξεκινήσει η κατασκευή του μεγαλόπνοου έργου υπό την επωνυμία Dubai World Central 

(DWC, http://www.dwc.ae/site/index.html), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
κατασκευή  του μεγαλύτερου, παγκοσμίως, εμπορευματικού και επιβατικού αερολιμένα Al 

Maktoum International Airport (http://www.dubaiairports.ae/corporate/about-us/dwc-
dubai-world-central). Σύμφωνα με το σχεδιασμό, μετά την ολοκλήρωση της Παγκόσμιας 
Έκθεσης Dubai World Expo 2020, εκθεσιακές εγκαταστάσεις νέος αερολιμένας και ελεύθερος 
λιμένας θα αποτελέσουν  ‘aerotropolis’ το νέο Κέντρο του εμιράτου. 

 Στο Abu Dhabi έχει ξεκινήσει η λειτουργεία του λιμένα Port Khalifa και της αντίστοιχης 
βιομηχανικής ζώνης (KPIZ). Παράλληλα έχει αρχίσει η επέκταση του Επιβατηγού και 

Εμπορευματικού αερολιμένα (https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/abu-dhabi-
international-airport), σε μικρή σχετικά απόσταση από το νέο αερολιμένα του γειτονικού 
εμιράτου. 

 Η Sharjah είναι το μόνο Εμιράτο με λιμάνι τόσο στον Κόλπο του Ομάν όσο και στον Ινδικό Ωκεανό 
(λιμάνι Khor Fakkan).  

 Η Fujeirah διαθέτει, επίσης, λιμάνι στον Ινδικό Ωκεανό. Η ύπαρξη ενός λιμανιού στον Κόλπο του 
Ομάν αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς ένα φορτηγό πλοίο μπορεί να κερδίσει 24 ώρες 
πλεύσης από την Ευρώπη στην Άπω Ανατολή αν δεν περάσει από τα στενά του Hormuz, όπου η 
κίνηση είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ παράλληλα είναι χαμηλότερα και τα ασφάλιστρα όταν δεν 
εισέλθει στον Κόλπο. 

http://www.dpworld.ae/en/content/71/47
http://jafza.ae/
http://www.dwc.ae/site/index.html
http://www.dubaiairports.ae/corporate/about-us/dwc-dubai-world-central
http://www.dubaiairports.ae/corporate/about-us/dwc-dubai-world-central
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/abu-dhabi-international-airport
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/abu-dhabi-international-airport
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Συνεργασία με τοπικούς εταίρους 
 
Γενικές επισημάνσεις 
 

 Η οικονομική δραστηριότητα ρυθμίζεται τόσο από κάθε εμιράτο χωριστά, όσο και από την 
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΑΕ.  

 Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού σε όλους σχεδόν τους τομείς, οι νέο-εισερχόμενες εταιρείες 
θα πρέπει να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την δημιουργία επαφών με τους 
παράγοντες της αγοράς ενώ θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αρχικές επενδύσεις διοικητικού 
κόστους (καταχωρήσεις κυκλοφορίας προϊόντων, εμπορικών σημάτων), και επενδύσεις 
εμπορικής διείσδυσης σχετικές με τις απαιτήσεις δικτύων διανομής και λιανικής πώλησης 
(περιθώρια κέρδους και προωθητικές δράσεις, τρόπος πληρωμής, κόστος αποθήκευσης), 
προκειμένου διεκδικήσουν και διατηρήσουν μερίδιο στον τομέα ενδιαφέροντός τους.  

 Θα πρέπει να διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως επαρκείς ποσότητες, καλύτερη 
ποιότητα, ταχύτερη παράδοση, χαμηλότερες τιμές ή καινοτόμο σχέδιο.  

 Η διαφήμιση και ιδιαίτερα η συμμετοχή στις Διεθνείς Εκθέσεις κρίνονται απαραίτητες 
προκειμένου το προϊόν να αποκτήσει  αναγνωρισιμότητα και μερίδιο αγοράς. 

 Οι εισαγωγές πραγματοποιούνται, κατά κανόνα, από τοπικούς εμπορικούς αντιπροσώπους, οι 
οποίοι αναλαμβάνουν παράλληλα την προώθηση των πωλήσεων. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αλλοδαπή εταιρία έχει τη δυνατότητα να πωλήσει απευθείας στα δίκτυα 
διανομής προϊόντων.  

 
Εναπόκειται στους προμηθευτές να επιλέξουν τον τρόπο εξαγωγής που ταιριάζει στα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος τους, αξιολογώντας προσεκτικά τις πιθανές πωλήσεις στην αγορά-
στόχο τους. Οι τρόποι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 
 

 Άμεσο Εμπόριο (Direct Trade): Οι κατασκευαστές / παραγωγοί και εξαγωγείς μπορούν να 
συναλλάσσονται απευθείας με εμπόρους και εισαγωγείς που είναι ήδη εγκαταστημένοι στην 
αγορά. Αυτό το είδος του εμπορίου ταιριάζει καλύτερα σε μικρό όγκο πωλήσεων ή προκειμένου 
να δοκιμαστεί η αγορά και δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο διακανονισμό. 
 

 Εμπορικοί Αντιπρόσωποι (Commercial Agents): Μια ξένη εταιρία που επιθυμεί να εξάγει τα 
προϊόντα της στα ΗΑΕ, χωρίς να έχει φυσική παρουσία στην περιοχή, μπορεί να το πράξει 
διορίζοντας έναν αντιπρόσωπο ή διανομέα.  
 
Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί εμπορικών αντιπροσώπων (Commercial Agent Law) 
Νο 18/1981, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους Νο 14/1988, Νο 13/2006 και Νο 2/2010, δεν 
γίνεται διάκριση μεταξύ αντιπροσώπου (agent) και διανομέα (distributor) παρά μόνο γίνεται 
διάκριση στους εγγεγραμμένους αντιπροσώπους (registered) και τους μη εγγεγραμμένους 
(unregistered). Ο νόμος σαφώς ευνοεί τους λεγόμενους εγγεγραμμένους.  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να είναι Εμιρατινός ή εταιρεία 
που ανήκει 100% σε Εμιρατινούς. Για το θέμα αυτό έχουν υπάρξει εισηγήσεις αλλά και 
ανακοινώσεις περί ενδεχόμενης μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατά 100% σε 
αλλοδαπούς, εκτός των ζωνών ελευθέρου εμπορίου σε ορισμένους τομείς επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στους οποίους η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις πλην όμως μέχρι σήμερα 
δεν έχει μεταβληθεί το θεσμικό πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση.  
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Η εμπορική συμφωνία με τον εμπορικό αντιπρόσωπο θα πρέπει να συνταχθεί με ιδιαίτερη 
προσοχή προσδιορίζοντας τα προϊόντα και τις περιοχές που θα καλυφθούν. Στην 
πραγματικότητα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να λυθεί η σύμβαση με τον εμπορικό αντιπρόσωπο 
χωρίς να απαιτήσει ανάλογη αποζημίωση, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία και των δυο 
πλευρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε συμβουλευτική υποστήριξη δικηγόρου πριν την 
υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας.  
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Σύσταση εταιρείας  
 

Νομικές μορφές εταιρειών 

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Εμπορικών Εταιρειών υπάρχουν επτά μορφές εμπορικών εταιρειών: 

 Ομόρρυθμος Εταιρία (general partnership) 

 Ετερόρρυθμος Εταιρεία (simple limited partnership) 

 Ετερόρρυθμος κατά μετοχές εταιρεία (partnership limited by shares) 

 Κοινοπραξία (contractual joint venture) 

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (limited liability company) 

 Ιδιωτική Ανώνυμος Εταιρεία (private joint stock company) 

 Δημόσια Ανώνυμος Εταιρεία (public joint stock company) 
 

Η συνηθέστερη μορφή είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (LLC). 

 

Διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στο έδαφος των ΗΑΕ 

1. H ίδρυση εμπορικής εταιρείας στα ΗΑΕ πραγματοποιείται σε ομοσπονδιακό επίπεδο με την 
εγγραφή της στο Εμπορικό Μητρώο. 
 

2. Προκειμένου ασκήσει δραστηριότητα κάθε νέα επιχείρηση θα πρέπει να:  

 Έχει αποκτήσει άδεια λειτουργίας (commercial/trade/industrial/professional license)  
Χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία (Department of Economic Development) της 
κυβέρνησης του Εμιράτου στο οποίο βρίσκεται η έδρα της. 

 Έχει εγγραφεί στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
Κάποιες δραστηριότητες όπως ασφάλειες ή μεταποίηση χρειάζονται την έγκριση και άλλων 
δημοσίων υπηρεσιών. 
 

Υποχρέωση συμμετοχής Εμιρατινού πολίτη συνεταίρου – εγγυητού: 

Σε όλες τις περιπτώσεις συστάσεως εταιρείας στα ΗΑΕ (εκτός Ελευθέρων Ζωνών) προϋπόθεση 
αποτελεί η συμμετοχή εμιρατινού υπηκόου ή εμιρατινής εταιρείας (sponsor), που θα κατέχει 
τουλάχιστον το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  
 
Εν προκειμένω, η συνήθης πρακτική που ακολουθείται στη χώρα διακρίνεται σε δύο βασικές 
κατηγορίες: 

 Ο αλλοδαπός εταίρος συνεργάζεται με κάποιον τοπικό εταίρο, ο οποίος με δεύτερη 
συμφωνία (side agreement) παραχωρεί το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου έναντι 
συμμετοχής του στα κέρδη, ή αμοιβής που καθορίζεται σε ετήσιας ή μηνιαία βάση. Στην 
περίπτωση αυτή ο ημεδαπός εταίρος λειτουργεί ως εγγυητής παρακρατώντας το μερίδιο των 
μετοχών, έως την λήξη της εταιρείας. 

 Ο τοπικός συνεργάτης να είναι υψηλού κύρους και αξιοπιστίας και η συνεργασία να 
λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο καταστατικό της εταιρείας. 

 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, o «sponsor» αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις διαδικαστικές 
λεπτομέρειες για την έκδοση της επαγγελματικής άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από το 
αρμόδιο «Department of Economic Development» κάθε Εμιράτου και την άδεια παραμονής και 
εργασίας των αλλοδαπών συνεργατών. 
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Κόστος αδειοδότησης εταιρειών 

 
Το κόστος της άδειας λειτουργίας αποτελεί συνάρτηση κυρίως πληθώρας παραμέτρων όπως α) το 
αντικείμενο δραστηριότητος, β) το νομικό σχήμα γ) την επιφάνεια που καταλαμβάνει η έδρα της 
εταιρείας και δ) των αλλοδαπών στελεχών που απασχολούνται σε αυτή υπό καθεστώς θεωρήσεως 
αδείας παραμονής για την οποία εγγυάται η εταιρεία (sponsorship) 
 
Πληροφορίες για τη α) διαδικασία και τα έξοδα καταχώρησης μιας νέας επιχείρησης (New business 
registration in Dubai and costs  - Dubai Economic Department), β) κατάλογος εξόδων για απόκτηση 
νέας εμπορικής άδειας στο Ντουμπάι (List of Fees for a New Trade Licence in Dubai – Dubai Economic 
Department), γ) συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για τη νέα εμπορική άδεια (Documents 
and forms for trade licenses in Dubai - Dubai Economic Department), δ) νομικό σχήμα εταιρείας (Legal 
business structures in Dubai - Dubai Economic Department), ε) οδηγός υπηρεσιών για την έκδοση 
άδειας παραμονής (Directory of visa services in Dubai– General Directorate of Residency and 
Foreigners Affairs-Dubai), παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Εμιράτου του Ντουμπάι: 

(http://www.dubai.ae/en/Lists/Articles/DispForm.aspx?ID=109&category=Businesses)    
 
 

Ίδρυση υποκαταστήματος 
 
Η νομοθεσία επιτρέπει σε ξένες εταιρίες να ιδρύουν στα ΗΑΕ υποκαταστήματα. Το εύρος των 
δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος ποικίλλει, σε γενικές γραμμές, από εμιράτο σε εμιράτο. 
Παράλληλα, στο Dubai, πέραν των υποκαταστημάτων, επιτρέπεται και η λειτουργία Γραφείου 
Αντιπροσωπείας (representative offices), το οποίο, συνήθως, αναλαμβάνει το marketing και την 
προώθηση των προϊόντων και όχι την εμπορία τους.  
 

 Για την ίδρυση του υποκαταστήματος μιας ξένης εταιρίας απαιτείται η συναίνεση του 
Υπουργείου Οικονομίας (Ministry of Economy) πριν από την έκδοση τοπικής επιχειρηματικής 
άδειας από την κυβέρνηση του εμιράτου. 
  

 Το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει χορηγό (sponsor) έναν Εμιρατινό ή μια εταιρεία που ανήκει 
100% σε Εμιρατινούς. Ο χορηγός είναι γνωστός ως Εθνικός Αντιπρόσωπος και συνάπτει 
Συμφωνία (National Agency Agreement), με την οποία αναλαμβάνει να βοηθήσει την ξένη 
εταιρεία, με αντάλλαγμα συνήθως κάποια αμοιβή ή ποσοστό επί των κερδών. Προτείνουμε τη 
συμβουλή νομικού γραφείου πριν την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας. Και στην περίπτωση 
του υποκαταστήματος, απαιτούνται εμπορική άδεια, καταχώρηση και εγγραφή ως μέλος στο 
τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

http://www.dubai.ae/en/Lists/Articles/DispForm.aspx?ID=109&category=Businesses
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Σύσταση εταιρείας σε Ελεύθερη ζώνη 

 

Τα ΗΑΕ διαθέτουν δεκάδες Ελεύθερες Ζώνες: (http://www.uaefreezones.com/).     
Οι Ελεύθερες Ζώνες διακρίνονται θεματικά ανάλογα με τους τομείς δραστηριότητας των εταιρειών 
και παρέχουν μια σχετική ελαστικότητα και μια σειρά προνομίων όπως : 

 Δικαίωμα σε αλλοδαπούς να κατέχουν πλειοψηφία έως και 100% των μετοχών της 
ιδρυομένης ξένης εταιρείας  

 Δικαίωμα για την ίδρυση υποκαταστημάτων ή ξένων εταιρειών άνευ αντιπροσώπου ή 
τοπικού εταίρου 

 Δικαίωμα πλήρους επαναπατρισμού των κερδών και των κεφαλαίων 

 Δεν επιβάλλονται δασμοί στις εισαγωγές και τις επανεξαγωγές 

 Παροχή διοικητικής υποστήριξης  

 Οι διαδικασίες για την έκδοση άδειας εργασίας του προσωπικού είναι απλοποιημένες 

 Εξωχώριο φορολογικό καθεστώς. 

 Παροχή χαμηλού κόστους ενέργειας 
 

Τα κίνητρα και οι παρεχόμενες διευκολύνσεις, η διαδικασία εγκατάστασης, το ελάχιστο κεφάλαιο και 
άλλες απαιτήσεις ποικίλλουν σε κάθε Ελεύθερη Ζώνη.  
 
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να επιλέξουν μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών αδειών 
λειτουργίας (commercial licences) που προσφέρονται από τις αρμόδιες αρχές των Ε.Ζ. 
 
Επισημαίνουμε  ότι οι εταιρείες, με άδεια λειτουργίας από κάποια Ε.Ζ., θα πρέπει να συνεργαστούν 
με εταιρεία εκτός Ε.Ζ. προκειμένου να καταστεί εφικτή η διανομή των εισαγόμενων προϊόντων σε 
καταστήματα στα ΗΑΕ, καθώς τα προϊόντα που παραλαμβάνονται από εταιρείες σε Ε.Ζ. δεν 
θεωρούνται ότι εισήλθαν ποτέ στη χώρα.  
 

Επισήμανση 

Η συνδρομή δικηγορικών γραφείων ή επιχειρηματικών συμβούλων που συνεργάζονται με 
δικηγορικά γραφεία κατά τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας-συμβολαίου 
κρίνεται απαραίτητη. Κατά συνήθη πρακτική, τα εν λόγω γραφεία προσφέρουν, μεταξύ άλλων και 
υπηρεσίες εύρεσης ντόπιων συνεργατών (sponsors).  

http://www.uaefreezones.com/
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Εργατική νομοθεσία 

 
Ως προς την εργατική νομοθεσία, αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την 
ιστοσελίδα του Εμιρατινού Υπουργείου Εργασίας:  

 http://www.mohre.gov.ae/en/labour-law/labour-law.aspx  

 

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών  

 
Σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών, απαιτείται ελάχιστη κατάθεση συνήθως 
30.000 Ντίρχαμ (AED), αλλά εξαρτάται και από την τράπεζα.  
Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα προαπαιτούμενα για άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού στα ΗΑΕ μπορείτε να αντλήσετε από τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα που λειτουργούν 
στη χώρα.  

 

Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση εμπορικών διαφορών 

 
Δικαστική επίλυση 
 
Τα ΗΑΕ διαθέτουν πολιτικά δικαστήρια τα οποία αναλαμβάνουν αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
και ακολουθούν αυστηρές διαδικασίες.  
Τα δικαστήρια στο Dubai δεν αποτελούν μέρος του ομοσπονδιακού συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης, αλλά εφαρμόζουν τον Ομοσπονδιακό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
 
Επισημαίνουμε: 

 Αν και τα συμβόλαια που έχουν συνταχθεί σε διαφορετική γλώσσα από την αραβική, 
μπορούν να κατατεθούν στα δικαστήρια, όλα τα άλλα διαδικαστικά και παραστατικά 
έγγραφα θα πρέπει να συντάσσονται ή να μεταφράζονται στην αραβική. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα άσκησης εφέσεως. Πριν από την προσφυγή 
στα δικαστήρια θα πρέπει να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τον χρόνο και το κόστος 
της υπόθεσης. 

 
Διαιτησία 
 
Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών.  
Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια του Abu Dhabi και του Dubai έχουν συστήσει εμπορικά 
και διαιτητικά κέντρα.  
To 2009 εγκαινιάστηκε ένα νέο Κέντρο Διαιτησίας το οποίο αποτελεί κοινοπραξία του Διεθνούς 
Χρηματοοικονομικού Κέντρου του Dubai και του Δικαστηρίου Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου. Η 
ίδρυση του νέου αυτού Κέντρου έχει σκοπό να προάγει την αποτελεσματική επίλυση διεθνών 
επιχειρηματικών διαφορών μέσω διαιτησίας / διαμεσολάβησης. 

http://www.mohre.gov.ae/en/labour-law/labour-law.aspx
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Φορολογικό καθεστώς  
 

Ομοσπονδιακοί φόροι 
Εις ό,τι αφορά την φορολογία, εταιρικός φόρος αλλά και φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων δεν υφίσταται επί του παρόντος.  

 Ομοσπονδιακός Φ.Π.Α (VAT) επί αγαθών και υπηρεσιών, με ενιαίο συντελεστή 5%, θα 
εφαρμοσθεί στα ΗΑΕ από 1.1.2018.  

 Έχει ανακοινωθεί επιβολή ομοσπονδιακού φόρου εταιρειών (corporate tax), για τον οποίο 
προγραμαμτίζεται ότι θα παρασχεθεί μεταβατική περίοδος στις επιχειρήσεις από 12 έως 18 
μήνες, χωρίς όμως κάτι συγκεκριμένο (ύψος, ημερομηνία εφαρμογής).  

 Σε επίπεδο Ομοσπόνδων κρατιδίων (εμιράτα Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al 
Quwain, Fujairah, and Ras Al Khaimah) έχουν θεσμοθετηθεί φόροι εταιρειών (2%/20%/55%) 
οι οποίοι αν και θεωρητικά αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων, στην πράξη εφαρμόζονται 
επιλεκτικά σε περιορισμένες κατηγορίες εταιριών:  
α) ξένες πετρελαϊκές 55%-85% αναλόγως με την πράξη εκχώρησης δικαιωμάτων, επί των 
κερδών  
β) υποκαταστήματα ξένων τράπεζών 20% επί των κερδών όπως καθορίζονται από την 
κείμενη τραπεζική νομοθεσία. 

 
Πληροφορίες για την ομοσπονδιακή φορολογία και το νομοθετικό πλάισιο, βρίσκονται διαθέσιμες 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Αρχής:  
https://www.tax.gov.ae/legislation.aspx    

 

Ειδικοί ομοσπονδιακοί φόροι 
 
Από 1.10.2017 εφαρμόζεται ομοσπονδιακός ειδικός φόρος επιτηδεύματος στα καπνικά προϊόντα 
(100%), στα ανθρακούχα ποτά που δεν περιέχουν αλκοόλ (50%) καθώς και στα ενεργειακά ποτά 
(50%). Ο φόρος αυτός μετακυλίεται στην λιανική τιμή των προϊόντων και αποδίδεται στο κράτος από 
τους εισαγωγείς/διανομείς και εμπόρους. 
 

Τοπικοί φόροι  

Dubai  

Εφαρμόζονται 

α)  Δημοτικός φόρος 10% + φόρος παρεχομένων υπηρεσιών 10% σε τουριστικά καταλύματα 
β)  Φόρος 10% επί των επαγγελματικών μισθώσεων καταστημάτων, και φόρος 5%  οικήσεως επί 

μισθωμάτων κατοικιών, σε αλλοδαπούς μισθωτές. Καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών 
κοινής ωφελείας.  

γ)  Σε αλλοδαπούς επενδυτές φόρος 0,5% για αγορές κατοικιών 
δ)  διόδια αυτοκινητοδρόμων (SALIK) 

Abu Dhabi 

Εφαρμόζεται φόρος οικήσεως 3% σε αλλοδαπούς μισθωτές. 

 

https://www.tax.gov.ae/legislation.aspx
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Δασμολογικό καθεστώς  
 
Από τον Ιανουάριο του 2003, τα ΗΑΕ εφαρμόζουν την κοινή δασμολογική κλίμακα που όρισε το 
Συμβούλιο Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου (GCC), σύμφωνα με την οποία τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα επιβαρύνονται με δασμό ύψους 5% επί της αξίας CIF, εκτός εξαιρέσεων, ενώ η 
δασμολογική επιβάρυνση στον καπνό και στα προϊόντα του ανέρχεται στο 100%Εφαρμόζεται δασμός 
εισαγωγής με ενιαίο συντελεστή 5%.  
 

 Εξαιρούνται της επιβολής δασμών οι εισαγωγές υλικών που απευθύνονται στις πρώτες ύλες που 
εισάγονται από βιομηχανικές μονάδες προς χρήση στην παραγωγική διαδικασία.  

 Εξαιρούνται της επιβολής δασμών τα ζώντα ζώα. 

 Επιβάλεται δασμός ύψους 50% επί της αξίας CIF στα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά. Eπιτρέπεται 
στις αρμόδιες αρχές του κάθε εμιράτου ξεχωριστά να επιβάλλουν ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

Διαδικασίες εισαγωγής 
 
Οι τελωνειακές διαδικασίες κατά την εισαγωγή των προϊόντων στο έδαφος της τελωνειακής ένωσης, 
πραγματοποιούνται στο πρώτο σημείο εισόδου, με ελεύθερη την εν συνεχεία διακίνηση τους στα 
υπόλοιπα κράτη-μέλη.  
 
Σημειώνεται ότι στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου απαγορεύεται η εισαγωγή 
ναρκωτικών ουσιών, προϊόντων που έρχονται σε αντίθεση με τον ισλαμικό νόμο και προϊόντων που 
έχουν παραχθεί στο Ισραήλ. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες διατυπώσεις απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
παραστατικά βρίσκονται διαθέσιμες  

 http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/procedures/customsdeclaration/pages/import.aspx 

 http://www.dubaitrade.ae/knowledge-centre/processes-a-procedures  
 

Σήμανση προϊόντων 
 
H νομοθεσία των ΗΑΕ πηγάζει από τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις του Συμβουλίου των χωρών 
του Κόλπου: 
https://www.gso.org.sa/gso-website/gso-website/activities/conformity/gcc-regulatory-system/gcc-
conformity-marking  
Το κάθε Εμιράτο ξεχωριστά δύναται να προσδιορίσει τους κανόνες που αφορούν τη συσκευασία και 
σήμανση (ετικέτες) των εισαγόμενων προϊόντων. Όλες οι επιμέρους ρυθμίσεις, όμως, οφείλουν 
πρωτίστως να τηρούν τους κανόνες που έχει θέσει η Εμιρατινή αρχή για την τυποποίηση, Emirates 
Authority for Standardisation and Metrology-ESMA:  
http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/home.aspx .   
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι υποχρεωτικό τα προϊόντα να διαθέτουν ετικέτα στην Αραβική. 
Σημειώνεται ότι από τον Μάρτιο του 2008, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη αυστηρότητα 
την τήρηση ή μη του εν λόγω κανόνα. Τέλος, καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από το Συμβούλιο 
Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου (GCC) προσπάθεια υιοθέτησης κοινών κανόνων για τη 
συσκευασία, την ετικέτα και τα πρότυπα που πρέπει να τηρούν τα εισαγόμενα στην περιοχή 
προϊόντα. 

Πρακτικές οδηγίες για την εισαγωγή τροφίμων στα ΗΑΕ 
 

http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/procedures/customsdeclaration/pages/import.aspx
http://www.dubaitrade.ae/knowledge-centre/processes-a-procedures
https://www.gso.org.sa/gso-website/gso-website/activities/conformity/gcc-regulatory-system/gcc-conformity-marking
https://www.gso.org.sa/gso-website/gso-website/activities/conformity/gcc-regulatory-system/gcc-conformity-marking
http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/home.aspx
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Α. Γενικά για την αγορά τροφίμων και ποτών 
 
Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μικρό μέρος εγχώριας κατανάλωσης, ως εκ τούτου τα ΗΑΕ εξαρτώνται 
κατά 80% από τις εισαγωγές τροφίμων προκειμένου να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες. H 
χώρα των ΗΑΕ παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες εισαγωγής φρέσκων προϊόντων. Η κατανάλωση 
τροφίμων αυξάνεται κατά 12% ετησίως.  
 
Λόγω της μικρής βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τροφίμων σε σχέση με την κατά πολύ 
μεγαλύτερη ζήτηση, τα κανάλια διανομής στηρίζονται εισαγωγές από απομεμακρυσμένες  
παραγωγικές μονάδες, είτε αυτές αφορούν τις πρώτες ύλες, είτε την επανεξαγωγή προϊόντων σε 
άλλες χώρες. Οι κύριοι προμηθευτές των εισαγωγών είναι η Ευρώπη και η Ασία, από τις οποίες 
γίνεται το 80% των εισαγωγών τροφίμων.  
 
Μερίδιο που εκτιμάται σε ποσοστό 85% της αγοράς ελέγχεται από τα μεγάλα Super Markets όπως 
CARREFOUR/GEANT, LULU, CHOITRAM, COOP-Emirates Co-operative Society, SPINNEY’S, AL MAYA,  
ΖΟΟΜ κ.λπ. Το υπόλοιπο 15% της αγοράς των τροφίμων διακινείται μέσα από μικρά συνοικιακά 
σημεία πώλησης που εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες του καταναλωτή και απευθύνονται στις 
χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις.  
 
Ειδικώτερα στο Ντουμπάι μερίδιο εκτιμώμενο μεταξύ 50% και 60% κατέχουν οι μεγάλες αλυσίδες 
Carrefour- Geant και Lulu, οι οποίες διαθέτουν 500 υποκαταστήματα επί συνόλου 8.000 
καταστημάτων λιανικής πώλησης. 
 

Τοποθέτηση προϊόντων  
 
Οι μεγάλες αλυσίδες επιλέγουν προμηθευτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στην 
υποστήριξη των προϊόντων τους επιβάλλοντας τέλη εισόδου (listed fees) στα σημεία πώλησης που 
θα συμφωνηθούν.  
 
Η υποστήριξη του προϊόντος από πλευράς του προμηθευτού περιλαμβάνει  

 Την διαδικασία καταχώρησης, ποιοτικού ελέγχου και σήμανσης κατά τις απαιτήσεις της εδώ 
νομοθεσίας,  

 Δράσεις προώθησης (promo days),  

 Εκπτωτική πολιτική και ειδική συσκευασία σε περιόδους προσφορών.  
 
Η τοποθέτηση νέων προϊόντων/προμηθευτών μονιμοποιείται βάσει ποσοτικών κριτηρίων (πορεία 
των πωλήσεων) μετά από δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών. 
 
Ο προμηθευτής ξενοδοχείων και εστιατορίων (HORECA), έχει την ευθύνη να υποστηρίζει σύστημα 
άμεσης παράδοσης των παραγγελιών. Οι προθεσμίες δεν υπερβαίνουν τις 5 ημέρες εντός του 
Εμιράτου.  Επιπλέον αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει σε συνεχή επιμόρφωση του 
προσωπικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στην χρήση των προϊόντων κατά την διαδικασία της 
προετοιμασίας των γευμάτων.  
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Τρόπος πληρωμής 
 
Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής συνήθως πληρώνουν με πίστωση 60-90 ημερών έναντι φορτωτικών 
εγγράφων (credit on B/L). Εφαρμογή αυστηρότερων όρων πληρωμής όπως η ανέγκλητος πιστώση 
(L/C) και μετρητοίς έναντι φορτωτικών εγγράφων ( CAD) απότελούν θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ 
των συναλλασσομένων μερών. 
 

Απαιτήσεις Νομοθεσίας  
 
Τα ελληνικά προϊόντα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας.  
Η νομοθεσία των ΗΑΕ περί ελέγχου εισαγωγής και σήμανσης τροφίμων πηγάζει από την κανονιστική 
νομοθεσία του Συμβουλίου του Κόλπου:  
https://www.moph.gov.qa/app/media/3599. 
    
Οι κανόνες που επιβάλλουν οι αρχές των ΗΑΕ ως προς τις εισαγωγές προϊόντων συμβαδίζουν, σε 
μεγάλο βαθμό, με τους κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν διεθνώς. Θα πρέπει να ληφθούν 
σοβαρά υπ΄ όψιν οι κλιματικές και θρησκευτικές απαιτήσεις που αφορούν κυρίως την ετικέτα, την 
πιστοποίηση halal και τη διάρκεια διατήρησης των προϊόντων.  
 
Παράλληλα, θα πρέπει να τηρηθούν οι συστάσεις των υπηρεσιών ελέγχου των τροφίμων των 
Τοπικών αρμοδίων αρχών (Municipalities) και ο εισαγωγέας να προμηθεύει, εντός προθεσμιών, 
δείγματα των προϊόντων του προκειμένου να ελεγχθούν στα εργαστήριά τους. Με αυτόν τον τρόπο 
αποτρέπονται κωλύματα στα τελωνεία, συχνά χρονοβόρα και υψηλού κόστους. 
 

Β. Συνοδευτικά έγγραφα-διαδικασία καταχώρησης 
 
Ελληνικός γραμμοκωδικός (Barcode)  
Εκδίδεται από ιδιωτικές εταιρείες και Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των 
Διεθνών Προτύπων GS1 Βar Code Hellas) list 1200 bar codes (250-1000€) 
Μοναδικός κωδικός εξαγωγέως   
Μητρώο εξαγωγέως από το επιμελητήριο και σε συνέχεια έκδοση EORI NUMBER – Αριθμός EORI ( 
Economic Operator Registration and Identification) εκδίδει συνεργαζόμενος εκτελωνιστής) 
 

Συνοδευτικά έγγραφα και Πιστοποιητικά από Ελλάδα για ΗΑΕ   

 Τιμολόγιο 

 Packing list (κιβωτολόγιο-παλετοποίηση) συμπληρωματικά πρέπει να αναγράφει 

 LOT NUMBER/Expiry Date /Production date (εκδίδει η επιχείρηση)* στοιχεία τα οποία δεν 
απαιτούνται για εξαγωγές προς ΕΕ 

 Πιστοποιητικό καταγωγής Certificate Country of Origin (Εκδίδει Επιμελητήριο έδρας εταιρείας) 

 Υγειονομικό Πιστοποιητικό (Helth certificate) 
Εκδίδεται από τις κατατόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τα 
πρότυπα GCC. Eναλλακτικώς εκδίδεται από τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΦΕΤ . 

 Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από έντυπο ανάλυσης δείγματος 
(analysis) εκδιδόμενο από τον ΕΦΕΤ ή  εναλλακτικώς από οποιοδήποτε συνεργαζόμενο ιδιωτικό 
εργαστήριο 

 Θεωρημένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού (Βιολογικά, οργανικά ή προϊόντα halal) 

 Θεωρημένο αντίγραφο πιστοποιητικού HACCP και ISO  

 Φορτωτικά έγγραφα (Bill of lading) Εκδίδεται από πράκτορα (shipper or Logistic agent-contractor) 
σε συνεργασία με εκτελωνιστή. 

https://www.moph.gov.qa/app/media/3599
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Καταχώρηση του προϊόντος στα ΗΑΕ-Σήμανση 
 
Απαιτείται Ελληνικός Γραμοκωδικός Barcode ανά κωδικό προϊόντος (παρέχεται από ιδιωτικές 
εταιρείες πχ bar Code Hellas +  ) list 1200 bar codes (250-1000€) 
Προετοιμασία ετικέτας του προϊόντος ανά Barcode (product item) στην αγγλική και αραβική γλώσσα, 
προκειμένου κατατεθεί από τον εισαγωγέα σε Αρχή Ελέγχου Τροφίμων Εμιράτου όπου ή έδρα του 
(πράξη: food item Registration and label Assessment) 
Απαραίτητα πεδία (αγγλο-αραβικής)ετικέτας  

 Barcode  

 Brand name  

 Brand item name  

 Ingredients (πρέπει να αναγράφονται με ποσοστιαίες αναλογίες κατά φθίνουσα σειρά.  

 C.O.O Origin GREECE  

 Storage condition  

 Weight/net weight  

 Name of manufacturer (όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή) 

 Importer name (όνομα και διεύθυνση του εισαγωγέα) 

 Production date (ημερομηνία παραγωγής) 

 Expiry date (ημερομηνία λήξεως) 

 Lot number  

 Package type 

 Alergy warning (σήμανση για αλλεργιογόνα συστατικά) 

Επισημάνσεις: 

 Αν το προϊόν περιέχει ζωικά λίπη, ένζυμα κρέατος ή άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης θα πρέπει 
να διευκρινισθεί από ποιο ζώο προέρχονται. 

 Εις ό, τι αφορά βιολογικά ή οργανικά προϊόντα, σήμα πιστοποίησης, εν ισχύει, αναγράφεται επί 
της συσκευασίας και προσκομίζεται θεωρημένο αντίγραφο του σχετικού Πιστοποιητικού 

 Εις ό,τι αφορά βρώσιμα έλαια αναγράφεται επί της συσκευασίας σήμα  HACCP και ISO και 
προσκομίζεται θεωρημένο αντίγραφο του σχετικού Πιστοποιητικού. 

 Η Διάρκεια ζωής προϊόντος (shelf life) καθορίζεται με ειδικό τύπο από τις εδώ αρχές Ελέγχου 
τροφίμων και δεν ισχύει αυτομάτως το Ευρωπαϊκό σύστημα. 

 

Ειδικές κατηγορίες προϊόντων 

 Νερό και πάγος  

Πριν από την καταχώρηση του προϊόντος απαιτείται να προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση 
εγκαταστάσεων παραγωγής και  προϊόντων από την αρμόδια αρχή των ΗΑΕ- ESMA, η οποία 
χορηγεί το ειδικό σήμα ποιότητος τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης (Emirate quality 
mark). Εφ’ όσον εκδοθεί το πιστοποιητικό, υποχρεωτικώς το σήμα αναγράφεται στην 
συσκευασία.  

Η αίτηση κατατίθεται αποκλειστικώς από εμιρατινή εταιρεία η οποία ήδη διαθέτει άδεια 
εισαγωγέως τουλάχιστον από ενός έτους  ή από εισαγωγέα, με τον οποίο ο παραγωγός έχει 
τριετές συμβόλαιο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης. 

Παράλληλα, απαιτείται κατάθεση αιτήσεως καταχωρήσεως Εμπορικού σήματος (Trade mark). Η 
αίτηση κατατίθεται από τον εισαγωγέα, για λογαριασμό του παραγωγού. 

Αμφότερα τα σήματα ( Emirate quality mark –Trade mark) ανήκουν στην δικαιοδοσία του 
παραγωγού. 
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 Κρέατα και παράγωγα.-πιστοποίηση halal 

Προ-απαιτείται η πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της παραγωγού εταιρείας καθώς και η 
πιστοποίηση των προϊόντων ανά κωδικό.  

 Αλκοολούχα προϊόντα. 

Εις ότι αφορά προϊόντα τροφίμων που περιέχουν αλκοολούχο συστατικό, επισημαίνουμε ότι δεν 
τυγχάνουν εγκρίσεως εισαγωγής από τις εδώ αρμόδιες αρχές. 

Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι ονομασία συστατικού ή προϊόντος δεν πρέπει να παραπέμπει σε 
αλκοολούχο συστατικό. Επί παραδείγματι, θεωρείται έγκυρη ονομασία ξύδι από σταφύλι ενώ 
απορρίπτεται η ονομασία ξύδι από κρασί. 

Επισημάνσεις συσκευασίας 

 Συνιστάται να μην περιέχονται σε συσκευασία του προϊόντος εικόνες(όπως γυμνές μορφές ή 
ακέφαλα ζώα) σύμβολα ( όπως ο σταυρός) και λέξεις ερωτικού περιεχομένου καθώς και όνομα 
κράτους, δεδομένου ότι απορρίπτονται, για ευνοήτους λόγους, από τις αρμόδιες αρχές. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι έχουν απορριφθεί εικόνες  της πύλης των Μυκηνών, πρίγκιπα της Κνωσσού, 
μάσκας Αγαμέμνονα κλπ. 

 Οιαδήποτε αλλαγή εις ό, τι αφορά όψεων συσκευασίας όπως έχει αυτή καταχωρηθεί 
συνεπάγεται νέα διαδικασία καταχώρησης με διαφορετικό barcode προϊόντος. 

Προς λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας εις ότι αφορά τις υποχρεωτικές ενδείξεις της σήμανσης 
και την διαδικασία υποβολής αιτήσεως σχετικής εγκρίσεως και καταχώρησης τροφίμων 
παραπέμπουμε σε επίσημη ιστοσελίδα κυβερνήσεως του Ντουμπάι: 

- http://www.dubai.ae/en/ServiceDirectory/Pages/ServiceDetails.aspx?ServiceID=1075&Ident
ity=2724    

- http://login.dm.gov.ae/wps/wcm/connect/f9198bc5-3bd3-42b4-9efe-
f2ee006f04ff/B.Food+Items+Registration+and+Label+Assessment-FIRS.PDF?MOD=AJPERES  

 

Πιστοποίηση και σήμανση halal 

 Απαιτείται για τρόφιμα που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης. 

 Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς οι οποίοι δεν είναι 
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή ESMA των ΗΑΕ. Προς το παρόν δεν αναγνωρίζεται 
φορέας πιστοποίησης halal με έδρα στην Ελλάδα. Υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης 
ελληνικών επιχειρήσεων από φορείς πιστοποίησης που αναγνωρίζονται εδώ. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες: 

http://halal.ae/en-us/Open-Data/Pages/LIST-OF-HALAL-CERTIFICATION-BODIES-REGISTERED-
WITH-ESMA.aspx  

 

http://www.dubai.ae/en/ServiceDirectory/Pages/ServiceDetails.aspx?ServiceID=1075&Identity=2724
http://www.dubai.ae/en/ServiceDirectory/Pages/ServiceDetails.aspx?ServiceID=1075&Identity=2724
http://login.dm.gov.ae/wps/wcm/connect/f9198bc5-3bd3-42b4-9efe-f2ee006f04ff/B.Food+Items+Registration+and+Label+Assessment-FIRS.PDF?MOD=AJPERES
http://login.dm.gov.ae/wps/wcm/connect/f9198bc5-3bd3-42b4-9efe-f2ee006f04ff/B.Food+Items+Registration+and+Label+Assessment-FIRS.PDF?MOD=AJPERES
http://halal.ae/en-us/Open-Data/Pages/LIST-OF-HALAL-CERTIFICATION-BODIES-REGISTERED-WITH-ESMA.aspx
http://halal.ae/en-us/Open-Data/Pages/LIST-OF-HALAL-CERTIFICATION-BODIES-REGISTERED-WITH-ESMA.aspx
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Εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες και πνευματική ιδιοκτησία 

Το 1992 η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΑΕ δημοσίευσε τους εξής νόμους: το Νόμο περί 
Εμπορικών Σημάτων (Federal Law No 37), το Νόμο για τις Ευρεσιτεχνίες (Federal Law No 17), το Νόμο 
περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Federal Law No 7) και το Νόμο για τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Federal 
Law No 44). Από το 2008 και έπειτα το Υπουργείο Οικονομίας είναι το μόνο αρμόδιο για την 
καταχώρηση των Εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών, την τήρηση σχετικού Πρωτοκόλλου καθώς 
και την προστασία της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι  ως άνω Ομοσπονδιακοί νόμοι 
για τη πνευματική /βιομηχανική ιδιοκτησία και τις ευρεσιτεχνίες τροποποιήθηκαν στη συνέχεια 
(2002 και 2006) προκειμένου να προσαρμοστούν  στα διεθνή πρότυπα και συμβάσεις (TRIPS, Paris 
Convention).  

Επίσης, όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες, το 1998 συστάθηκε το αρμόδιο Γραφείο αρμόδιο για όλη την 
επικράτεια των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, GCC Patent Office, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του αντίστοιχου ενιαίου Νόμου (GCC Patent Law/1992). Οι επιμέρους αιτήσεις που 
λαμβάνει η αρμόδια αρχή σε κάθε κράτος-μέλος διαβιβάζονται στο εν λόγω Γραφείο προς έγκριση 
και παράλληλα διατηρείται ενιαία βάση δεδομένων για τις εν λόγω καταχωρήσεις. 

Νομοθεσία 

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=AE 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae002en.pdf  

Federal Law No. (37) of 1992 on trademarks, or trademark law, which was amended by Law No. (19) 
of 2000 and Law No. (8) of 2002:   http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae002en.pdf  

Καταχώρηση εμπορικού σήματος 

 H καταχώρηση του εμπορικού σήματος έχει 10ετή χρονική διάρκεια ισχύος σε όλη την επικράτεια 
της χώρας (7 Εμιράτα). 

 Η αίτηση για την καταχώριση του σήματος υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα εμπορικών 
σημάτων του Υπουργείου Οικονομίας από δικηγορικό γραφείο εγκατεστημένο στα ΗΑΕ, το οποίο 
θα πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια από το Υπουργείο Οικονομίας. Το δικηγορικό γραφείο 
μαζί με την αίτηση υποβάλει και το πληρεξούσιο σύμφωνα με το οποίο εκπροσωπεί την 
αλλοδαπή εταιρεία για το σκοπό αυτό.   

 Εάν το Υπουργείο εγκρίνει ένα εμπορικό σήμα, οφείλει να το ανακοινώσει στο δελτίο του και δύο 
αραβικές εφημερίδες πριν από την εγγραφή. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει 
εγγράφως  ένσταση κατά της καταχώρισης του εμπορικού σήματος. 

Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία καταχώρησης του σήματος, προθεσμίες και τέλη 
περιέχονται σε ηλεκτρονική παραπομπή που παραθέτουμε κατωτέρω. 

http://www.economy.ae/ServicesGuide/Intellectual%20Property%20Affairs%20Sector/Trademark%
20Dept%20ENGLISH_2017.pdf  

 Μόλις καταχωρηθεί το σήμα, δίδεται στον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ένα πιστοποιητικό 
που περιέχει (α) τον αριθμό καταχώρισης του εμπορικού σήματος, (β) την ημερομηνία της 
αίτησης και καταχώρισης, (γ) την εμπορική επωνυμία ή το όνομα του ιδιοκτήτη, (δ) την 
εθνικότητα και τον τόπο διαμονής του, (ε) αντίγραφο του εμπορικού σήματος, (στ) την 
περιγραφή των προϊόντων, αγαθών ή υπηρεσιών που καταχωρούνται με το εμπορικό σήμα και 
(ζ) τον αριθμό και την ημερομηνία του διεθνούς δικαιώματος προστασίας.      

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=AE
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae002en.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae002en.pdf
http://www.economy.ae/ServicesGuide/Intellectual%20Property%20Affairs%20Sector/Trademark%20Dept%20ENGLISH_2017.pdf
http://www.economy.ae/ServicesGuide/Intellectual%20Property%20Affairs%20Sector/Trademark%20Dept%20ENGLISH_2017.pdf
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 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το εμπορικό σήμα είναι σκόπιμο να 
καταγραφεί από τον κάτοχο, τον εμπορικό του αντιπρόσωπο/πράκτορα ή νομικό πληρεξούσιο 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο αρμόδιο Τελωνείο (νόμος 11/DCP/2006), για λόγους 
τελωνειακής προστασίας έναντι παραλλήλου κυκλώματος εμπορίας προϊόντων του από τρίτες 
χώρες. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες: 

http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/IPR/Pages/TrademarkRecordingSystem.aspx 

http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/IPR/Pages/TrademarkRecordingSystem.aspx
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Δ. ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  

Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και Νομικά πρόσωπα 

Το κεντρικό σύστημα δημοπράτησης των ομοσπονδιακών κρατικών έργων και προμηθειών 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών,  το οποίο έχει την ευθύνη για την 
ανάρτηση των προκηρύξεων και την ανακοίνωση των αναδόχων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στο μητρώο προμηθευτών, εφ’ όσον πληρούν τις 
ορισμένες προϋποθέσεις και καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά, έναντι συνδρομής στην 
κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση : 

https://www.mof.gov.ae/En/mservices/isupplier/Pages/default.aspx 

https://government.ae/en/information-and-services/business/government-tendering-and-
awarding  

Τοπικές κυβερνήσεις και Νομικά Πρόσωπα 

 

Abu Dhabi 
Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από την 
κυβέρνηση του Abu Dhabi έχουν επιχειρήσεις που διαθέτουν έδρα στο Εμιράτο και άδεια 
λειτουργίας για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητος: 

 https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/business/doing-business-with-ad-
gov/tenders/electronic-procurement-system   

 https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/government-contracting-opportunities-
in-abu-dhabi  

Παρατίθεται σχετική νομοθεσία: 
 Law No. 6 of 2008 on procurements, tenders, bids and warehouses in Abu Dhabi 
 Consulting firms standards specifications 

 Procurements, Tenders and Bids Manual.  
 

Dubai 

Η κυβέρνηση του Dubai διενεργεί ηλεκτρονικούς διαγωγνισμούς μέσω της πύλης eSupply 
Portal : https://esupply.dubai.gov.ae/web/about-esupply.html , η οποία λειτουργεί μέσω της 
Dubai eGovernment και της ιδιωτικής Tejari (http://tejari.com/company/) 

Πύλη δημοπρατήσεων Expo 2020 

https://esource.expo2020dubai.ae/esop/uae-e20-host/public/web/login.jst  

 

Sharjah 

Η κυβέρνηση της Sharjah παρομοίως με το Dubai διενεργεί ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και 
σύστημα εγγραφής των προμηθευτών μέσω της πύλης. http://www.sharjah.ae/registration-
locations.aspx?Val=222  

https://www.mof.gov.ae/En/mservices/isupplier/Pages/default.aspx
https://government.ae/en/information-and-services/business/government-tendering-and-awarding
https://government.ae/en/information-and-services/business/government-tendering-and-awarding
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/business/doing-business-with-ad-gov/tenders/electronic-procurement-system
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/business/doing-business-with-ad-gov/tenders/electronic-procurement-system
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/government-contracting-opportunities-in-abu-dhabi
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/government-contracting-opportunities-in-abu-dhabi
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/business/doing-business-with-ad-gov/guidelines/tenders-and-procurements-law
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/business/doing-business-with-ad-gov/guidelines/consulting-firms-standards-specifications
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/business/doing-business-with-ad-gov/guidelines/procurement-manual
https://esupply.dubai.gov.ae/web/about-esupply.html
http://tejari.com/company/
https://esource.expo2020dubai.ae/esop/uae-e20-host/public/web/login.jst
http://www.sharjah.ae/registration-locations.aspx?Val=222
http://www.sharjah.ae/registration-locations.aspx?Val=222
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Σε ανωτέρω συστήματα οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους και 
εγγρίσεως των αρμοδίων αρχών στον κατάλογο των προμηθευτών και μπορουν να 
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς.  
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Ε. ΔΙΜΕΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Το υφιστάμενο διμερές θεσμικό πλαίσιο εμποροοικονομικής συνεργασίας με τα  ΗΑΕ 
περιλαμβάνει τις κάτωθι Συμφωνίες και Μνημόνια Συνεργασίας: 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) στον τομέα της Ενέργειας, μεταξύ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδος και του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΑΕ 
(υπεγράφη Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανονήσεως (MoU) στον τομέα των επιβατικών και εμπορευματικών Οδικών 
Μεταφορών, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδος και της 
Ομοσπονδιακής Χερσαίων και θαλασσίων Μεταφορών των ΗΑΕ (υπεγράφη Αθήνα 
4.5.2017) 

 Μνημόνιο Θεσμικής Συνεργασίας (MoU) στον τομέα των θαλασσίων Μεταφορών, μεταξύ 
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεωςτων ΗΑΕ (Αθήνα 
4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) μεταξύ Κέντρου Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ και 
Future Energy Company PJSC - MASDAR (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο (MoU) μεταξύ ΕΒΕΑ και Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων ΗΑΕ - Federation of UAE 
Chambers of Commerce and Industry (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) μεταξύ Ομοσπονδίας Ελληνικών επιχειρήσεων ΣΕΒ και 
Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων ΗΑΕ Federation of UAE Chambers of Commerce and Industry 
–Σύσταση Μεικτού Επιχειρηματικού Συμβουλίου (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο κατανοήσεως (MoU) μεταξύ Ελληνικού Συνδέσμου Προστασίας θαλασσίου 
περιβάλλοντος και Συμβουλίου Επιχειρήσεων Ναυτιλίας Ντουμπάι –  Dubai Council for 
Marine and Maritime Industries (Αθήνα 4.5.2017) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού (2012) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) για την αμοιβαία συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 
μεταξύ Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς Ελλάδος – ΗΑΕ (2012) 

 Αεροπορική Συμφωνία Open skies (2012) 

 Μνημόνιο Κατανοήσεως (MoU) Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας  (2011) 

 Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (2010), κυρώθηκε τον Ιανουάριο 2014 από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο, τέθηκε σε ισχύ Δεκέμβριο 2014 

 Μνημόνια Συνεργασίας (MoU’s) του Σ.Ε.Β (2006) και του ΣΕΒΕ (2007) με το ΕΒΕ  Άμπου 
Ντάμπι 

 Μνημόνιο συνεργασίας (MoU) μεταξύ του ΕΒΕΑ και του ΕΒΕ  Ντουμπάι (2007) 

 Υπογραφή Μνημονίου (MoU) Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
της Ελλάδος και της  Εποπτικής Αρχής του Ντουμπάι (2007) 

 Συμφωνία-Πλαίσιο Οικονομικής, Μορφωτικής & Τεχνικής Συνεργασίας (1976) 

 Συμπεφωνημένα Πρακτικά Μικτών Διυπουργικών Συνόδων Συνεργασίας 2012, 2014 και 
2017 
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ΣΤ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 2016 2015 Μεταβολή 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  38,891,568 57,428,966 -18,537,398 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 241,885,179 269,721,110 -27,835,931 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 202,993,611 212,292,144 -9,298,533 

 

ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

2004 35,271,962 104,037,902 68,765,940 

2005 33,242,060 209,733,720 176,491,660 

2006 45,079,248 190,292,616 145,213,368 

2007 43,769,233 223,443,024 179,673,791 

2008 59,822,901 272,170,360 212,347,459 

2009 31,809,704 177,489,498 145,679,794 

2010 42,614,730 186,144,406 143,529,676 

2011 153,010,590 445,153,144 292,142,554 

2012 75,354,243 466,082,471 390,728,228 

2013 63,535,611 375,040,131 311,504,520 

2014 53,919,845 359,040,074 305,120,229 

2015(1) 62,253,977 269,721,110 207,467,133 

2016(1) 38,827,023 241,732,848 202,905,825 

εκτός πετρελαιειδών   
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ΣΟ Περιγραφή  2015 (€) Ποσότητα (κιλά) 2016 (σε €) Ποσότητα (κιλά) Μεταβολή (€) %

'8802' Αεροσκάφη με κινητήρα (π.χ. ελικόπτερα και αεροσκάφη συαθερών πτερύγων). Διαστημόπλοια, περιλαμβανομ340,000 377,842 6,221,988 140,000 5,881,988 1730.0

'7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)5,856,493 1,768,323 10,840,207 3,479,517 4,983,714 85.1

'9930' Παράδοση αγαθών σε πλοία και αεροσκάφη 135,480 4,407 4,301,974 206,777 4,166,494 3075.4

'6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες κα8,765,920 12,220,493 10,660,364 15,370,281 1,894,444 21.6

'4811' Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών, επιστρωμένα, επιχρισμένα, εμποτισμένα, 2,530,790 1,021,643 4,240,511 1,851,715 1,709,721 67.6

'8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και μο170,206 31,790 1,709,300 347,326 1,539,094 904.3

'9405' Συσκευές φωτισμού (ό. συμπ. οι προβολείς) και τα μέρη αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο1,709,610 84,791 2,669,913 128,525 960,303 56.2

'8431' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για τις μηχανές και συσκευές των κλάσ1,587,212 350,259 2,476,966 506,817 889,754 56.1

'8419' Συσκευές και διατάξεις, έστω και ηλεκτρικά θερμαινόμενες, για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που α1,610,116 490,366 2,359,031 669,175 748,915 46.5

'7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 374,590 76,285 1,074,579 257,109 699,989 186.9

'0810' Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσ909,598 320,816 1,600,100 925,977 690,502 75.9

'3926' Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 3914, π.δ.κ.α.298,219 38,627 960,138 38,114 661,919 222.0

'8428' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, 981,611 224,255 1,605,635 387,330 624,024 63.6

'0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 0 0 623,497 104,076 623,497 100.0

'7210' Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, με πλάτος >= 600 mm, που έχουν ελαθεί σ274,769 106,962 872,465 351,186 597,696 217.5

'7324' Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη αυτών, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μπιτόνια, κουτιά και π690,853 76,794 1,225,718 157,021 534,865 77.4

'2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων109,062 211,285 640,749 479,919 531,687 487.5

'7308' Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και τμήματα γεφυρών, θυρίδες κλεισιάδων, πύργοι, πυλώνε2,491 140 490,637 39,440 488,146 19596.4

'9028' Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, ό. συμπ. οι μετρητές για τη μέτρηση των μετρητών αυτών109,562 1,818 574,875 9,036 465,313 424.7

'0403' Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υπ706,654 134,726 1,088,739 217,489 382,085 54.1

Μερικό σύνολο 27,163,236 17,541,622 56,237,386 25,666,830 29,074,150 107.0

Ποσοστό επί του συνόλου των εξαγωγών 16.5% 34.1% 107.0

Σύνολο εξαγωγών 200,809,764 165,118,191 -17.8

Μέση τιμή προϊόντων ανά κιλό 1.549 2.191 41.5

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΗΑΕ (προϊόντα με την μεγαλύτερη θετική μεταβολή)

ΣΟ Περιγραφή  2015 (€) Ποσότητα (κιλά) 2016 (σε €) Ποσότητα (κιλά) Μεταβολή (€) %

'4202' Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού κ337,239 16,934 29,536 472 -307,703 -91.24

'6810' Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα1,599,508 3,313,457 1,252,528 3,142,399 -346,980 -21.69

'7607' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική 1,369,890 461,755 1,016,082 351,730 -353,808 -25.83

'7113' Κοσμήματα και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα (εκτός 618,152 158 183,751 14 -434,401 -70.27

'6114' Ειδικά ενδύματα για επαγγελματικές, αθλητικές ή άλλες χρήσεις, π.δ.κ.α., από πλεκτά υφάσματα445,199 7,183 2,638 9 -442,561 -99.41

'8434' Μηχανές αρμέγματος και άλλες μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας (εκτός από ψυκτικές συσκευές ή εγκατ487,656 51,269 0 0 -487,656 -100.00

'3816' Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με βάση759,325 2,466,604 192,415 647,000 -566,910 -74.66

'6106' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι-σερτ και φαν654,041 7,284 18,991 146 -635,050 -97.10

'2402' Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υπ1,521,687 82,911 734,063 61,594 -787,624 -51.76

'3209' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπι957,557 94,455 129,500 56,729 -828,057 -86.48

'8409' Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής 6,409,906 233,226 5,407,186 203,585 -1,002,720 -15.64

'8302' Σιδηρικά και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμα1,626,098 194,441 601,608 58,489 -1,024,490 -63.00

'1301' Γομολάκκα καθώς και φυσικά κόμμεα, ρητίνες, κομμεορητίνες, βάλσαμα, και άλλες ελαιορητίνες1,795,523 22,703 673,675 9,198 -1,121,848 -62.48

'2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη3,422,782 1,405,364 2,144,620 780,054 -1,278,162 -37.34

'8471' Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσ2,464,825 14,199 531,197 5,077 -1,933,628 -78.45

'8421' Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, ό. συμπ. οι μηχανές στιψίματος (εκτός εκείνων για το διαχωρισμό ισ3,838,617 124,561 155,314 5,451 -3,683,303 -95.95

'8517' Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται 5,760,721 39,085 2,022,454 3,576 -3,738,267 -64.89

'9013' Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως είδη. Λέιζερ (εκτός από διό8,923,750 8,625 2,019,000 1,051 -6,904,750 -77.37

'4303' Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρ15,501,621 22,351 7,217,702 11,810 -8,283,919 -53.44

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικό71,373,517 127,595,643 36,948,839 145,987,828 -34,424,678 -48.23

Μερικό σύνολο 129,867,614 136,162,208 61,281,099 151,326,212 -68,586,515 -52.81

Ποσοστο επί του συνόλου των εξαγωγών 64.7% 37.1%

Σύνολο εξαγωγών 200,809,764 165,118,191 -17.77

Μεση τιμή προϊόντων ανά κιλό 0.954 0.405 -57.54

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΗΑΕ (προϊόντα με την μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή)
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Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΑ ΗΑΕ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

 

Γενική σημείωση:  

Τα Η.Α.Ε. είναι Ομοσπονδία επτά Εμιράτων (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al 
Khaimah, Umm Al Qwain, Fujairah), καθένα από τα οποία έχει την δική του τοπική 
Κυβέρνηση, που λειτουργεί υπό τις οδηγίες του αντίστοιχου Ηγεμόνα. Σε Ομοσπονδιακό 
επίπεδο λειτουργεί η κεντρική Κυβέρνηση της χώρας, τα μέλη της οποίας προέρχονται κατά 
πληθυσμιακή αναλογία από όλα τα Εμιράτα. 
 
Τα Η.Α.Ε. δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης του 1961 (σφραγίδα apostille), 
επομένως οποιοδήποτε ελληνικό δημόσιο έγγραφο (πτυχίο, πιστοποιητικό, κλπ.), 
προκειμένου να γίνει δεκτό από τις Αρχές της χώρας, θα πρέπει να ακολουθήσει την 
προξενική διαδικασία θεώρησης (μετάφραση από την Μεταφραστική Υπηρεσία του 
ελληνικού ΥΠΕΞ και εν συνεχεία επικύρωσή της από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα ή την 
Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ). 
 

Άδεια Παραμονής 
 

Φορείς έκδοσης – ανανέωσης άδειας παραμονής 

UAE Ministry of Interior http://www.moi.gov.ae/ 

Abu Dhabi General Directorate of 
Residence and Foreigners Affairs 

https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/  

Dubai General Directorate of 
Residence and Foreigners Affairs 

http://dnrd.ae/en/Pages/Home.aspx 

Sharjah General Directorate of 
Residence and Foreigners Affairs 

http://snrd.ae/en/default.aspx  

Fujairah General Directorate of 
Residence & Foreigners Affairs  

http://www.fnrd.gov.ae/index.html  

Ras Al Khaimah Department of 
Naturalisation & Residency 

Τηλέφωνο:  +971 7 2273333 

Umm al Quwain General 
Directorate of Residence & 
Foreigners Affairs 

http://www.drfauaq.com/  

Ajman General Directorate of 
Residence and Foreigners Affairs 

http://www.ajman.ae/  

Emirates Identity Authority http://www.emiratesid.gov.ae/en/  

 

http://www.moi.gov.ae/
https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/
http://dnrd.ae/en/Pages/Home.aspx
http://snrd.ae/en/default.aspx
http://www.fnrd.gov.ae/index.html
http://www.drfauaq.com/
http://www.ajman.ae/
http://www.emiratesid.gov.ae/en/
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Σημειώσεις  

 
 Οι Έλληνες που εισέρχονται στη χώρα λαμβάνουν κατά την άφιξή τους τουριστική άδεια 

παραμονής χρονικής διάρκειας 90 ημερών. Μετά το πέρας των 90 ημερών είτε θα 
πρέπει να έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση άδειας παραμονής (ως κατοίκου, 
residence visa) είτε να εξέλθουν από τη χώρα.  

 Όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό τα ΗΑΕ θα πρέπει να έχουν διαβατήριο με διάρκεια 
ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών.  

 Άδεια παραμονής/ κατοίκου στα ΗΑΕ λαμβάνουν όσοι εργάζονται νόμιμα στη χώρα ή 
όσοι συστήσουν εταιρεία σε κάποιο από τα Εμιράτα ή σε Ελεύθερη Ζώνη των ΗΑΕ.  

 Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική τη διαδικασία έκδοσης άδειας παραμονής και 
εργασίας (residence permit) και το αντίστοιχο κόστος (περίπου 1.000-1.500 Ευρώ) τα 
αναλαμβάνει ο εργοδότης, που επέχει και ρόλο εγγυητή (sponsor). 

 Κατόπιν έκδοσης της άδειας παραμονής, οι κάτοικοι της χώρας  με δική τους ευθύνη θα 
πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία για την έκδοση Εμιρατινής Ταυτότητας (Emirates ID,  
https://www.id.gov.ae/en/services/e-services/id-card-status.aspx).  

 Οι Εμιρατινές αρχές έχουν θέσει εισοδηματικά κριτήρια για τη δυνατότητα έκδοσης 
άδειας παραμονής/ κατοίκου σε μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει νόμιμα στη 
χώρα (π.χ. housewife visa για σύζυγο κ.λπ.).  

 Αναλυτικές πληροφορίες σε UAE Labour Law: 
 http://www.mohre.gov.ae/en/labour-law/labour-law.aspx  
 Οι Έλληνες που εγκαθίστανται στη χώρα θα πρέπει να μετατρέψουν την ελληνική άδεια 

οδήγησης σε εμιρατινή, κατόπιν μετάφρασής της στην αραβική από τη Μεταφραστική 
Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και επικύρωσης της μετάφρασης από 
την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα ή την Πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ. Αρμόδια Αρχή 
στην οποία υποβάλλεται η μεταφρασμένη άδεια οδήγησης είναι η «Roads and 
Transports Authority» (http://www.rta.ae).  

 

https://www.id.gov.ae/en/services/e-services/id-card-status.aspx
http://www.mohre.gov.ae/en/labour-law/labour-law.aspx
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Εργασία 
 
Στα ΗΑΕ δεν υφίστανται κρατικοί φορείς εύρεσης εργασίας για αλλοδαπούς. 
 
Παραθέτουμε κατάλογο ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας, χωρίς να έχουμε ευθύνη 
για υπηρεσίες που παρέχουν :  
 

GULF TALENT http://www.gulftalent.com 

MICHAEL PAGE http://www.michaelpage.com 

CHARTERHOUSE http://www.charterhouseme.ae 

RANDSTAD http://www.randstad.com 

NADIA http://www.nadia-me.com/seeker/index.cfm  

GULF JOBS SITES http://www.gulfjobsites.com/jobs/United_Arab_Emirate
s  

BAYT  http://www.bayt.com/job/home.adp  

SCALLA www.scalla.ae  

CLARENDON PARKER www.clarendonparker.com 

Σημειώσεις 
 
Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση πτυχίων είναι το Τμήμα Certificate Equivalency 
Department του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης (βλ. αναλυτικές πληροφορίες:  
 https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/pages/universiycertificateequilizati

on.aspx  
 https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/Equ/Pages/RequiredDocs.aspx  
 
Για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων απαιτείται έγκριση και έκδοση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος (π.χ. ιατρικού κλάδου) από συγκεκριμένα Υπουργεία ή αρμόδιες ανά Εμιράτο 
τοπικές Αρχές (π.χ. για ιατρούς βλ. αναλυτικές πληροφορίες σε Εμιρατινό Υπουργείο Υγείας:  
(http://www.moh.gov.ae/en) και ειδικώτερα 
(http://www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/226.aspx)  καθώς και στις ιστοσελίδες των αρμοδίων 
Αρχών των εμιράτων Abu Dhabi και Dubai:  
Health Authority Abu Dhabi (www.haad.ae) 
Dubai Health Authority (www.dha.gov.ae)   

 
Τη διαδικασία για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών του απασχολούμενου 
την αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, ο εργοδότης (π.χ. Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού/ HR σε κάθε εταιρεία). 
 
Για τους κατόχους τίτλων σπουδών ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων είναι απαραίτητη 
η επικυρωμένη μετάφραση των τίτλων σπουδών (στην αγγλική) (διαδικασία: αντίγραφο 
πτυχίου επικυρωμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, επίσημη μετάφραση από 
Μεταφραστική Υπηρεσία Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, επικύρωση μετάφρασης από 
την Ελληνική Πρεσβεία στο Abu Dhabi ή από την Πρεσβεία των ΗΑΕ στην Αθήνα).  
 
 
 

http://www.gulftalent.com/
http://www.michaelpage.com/
http://www.charterhouseme.ae/
http://www.randstad.com/
http://www.nadia-me.com/seeker/index.cfm
http://www.gulfjobsites.com/jobs/United_Arab_Emirates
http://www.gulfjobsites.com/jobs/United_Arab_Emirates
http://www.bayt.com/job/home.adp
http://www.scalla.ae/
http://www.clarendonparker.com/
https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/pages/universiycertificateequilization.aspx
https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/pages/universiycertificateequilization.aspx
https://www.moe.gov.ae/En/EServices/ServiceCard/Equ/Pages/RequiredDocs.aspx
http://www.moh.gov.ae/en
http://www.mohap.gov.ae/en/services/Pages/226.aspx
http://www.haad.ae/
http://www.dha.gov.ae/
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Ασφάλιση Κοινωνική 
 
- Ο εργοδότης/ εταιρεία έχει υποχρέωση να προσφέρει υγειονομική περίθαλψη/ 

ασφάλεια στους απασχολούμενους (μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών). 
Αντιστοίχως εκδίδεται προσωπική κάρτα υγείας, την οποία ο δικαιούχος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα (αναλόγως με το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να καλύπτονται μόνο δαπάνες σε συγκεκριμένα 
ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα).  

- Κατά τη διάρκεια της παραμονής αλλοδαπών με τουριστική άδεια παραμονής (π.χ. 
διάστημα εύρεσης εργασίας) ισχύει μόνο η ταξιδιωτική ασφάλεια, για την οποία θα 
πρέπει να προβλέψει κάθε επισκέπτης πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού. 

- Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται συνταξιοδοτική μέριμνα. 
Κρατική συνταξιοδοτική μέριμνα υφίσταται μόνο για τους Εμιρατινούς πολίτες. 

- Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, προβλέπεται προαιρετική ασφάλιση των Ελλήνων 
εξωτερικού (αυτασφάλιση). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο: 
https://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfikan.cfm  
https://www.ika.gr/gr/infopages/asf/20150529_odhgos_asfalismenou.pdf  

 

Εκπαίδευση 
 

Κατάλογοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

 
Αναλυτικές πληροφορίες για τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στα δύο μεγαλύτερα 
Εμιράτα (Abu Dhabi, Dubai) συμπεριλαμβάνονται στις δύο ιστοσελίδες των αντίστοιχων 
περιφερειακών αρχών:  
Abu Dhabi Education Council  
https://www.adec.ac.ae/en/Education/Pages/default.aspx 

Dubai Knowledge & Human Development Authority,  
www.khda.gov.ae/en/home.aspx  
Αναλυτικές πληροφορίες για τα δημόσια σχολεία βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 
Εμιρατινού Υπουργείου Παιδείας: http://www.moe.gov.ae/english/Pages/default.aspx . 
 

Σημειώσεις 

- Στα δημόσια σχολεία παραδίδονται μαθήματα αποκλειστικά στην αραβική. 
- Σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και υποχρεωτική 

παρακολούθηση μαθημάτων αραβικής, ενώ διδάσκονται και ξένες γλώσσες αναλόγως 
του προγράμματος σπουδών του σχολείου. 

- Η ένταξη των μαθητών σε τμήματα πραγματοποιείται κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης 
(assessment test). 

- Λειτουργούν ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αποκλειστικά για την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών (συμπεριλαμβανομένης της αραβικής) 

- Παραδίδονται μαθήματα ελληνικής:  
α) στο Abu Dhabi και στο Dubai από αποσπασμένο δάσκαλο του Ελληνικού Υπουργείου 
Παιδείας.  

https://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfikan.cfm
https://www.ika.gr/gr/infopages/asf/20150529_odhgos_asfalismenou.pdf
https://www.adec.ac.ae/en/Education/Pages/default.aspx
http://www.khda.gov.ae/en/home.aspx
http://www.moe.gov.ae/english/Pages/default.aspx
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(Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες greekparentsofabudhabi@hotmail.com και 
greekschooldubai@yahoo.com αντίστοιχα). 
β) στο Dubai, επιπρόσθετα, από το ιδιωτικής πρωτοβουλίας «Hellenic Council» (email: 
ellinomatheia@gmail.com και ellinomatheialessons@gmail.com ). 

 
 

Κατοικία 
 
- Αρμόδιες κρατικές αρχές για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τις κατοικίες στα δύο 

μεγαλύτερα Εμιράτα (Abu Dhabi και Dubai) είναι αντίστοιχα: 
α) Abu Dhabi Department of Municipal Affairs, Land Department 

https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/homepage 

β)  Dubai Municipality, Land Department 

http://www.dubailand.gov.ae/english/about_us/about_ld.aspx  
- Η εύρεση κατοικίας γίνεται μέσω μεσιτικών γραφείων 

- Το κόστος ενοικίασης κατοικίας είναι αρκετά υψηλό, ειδικά στα Εμιράτα Abu Dhabi και 
Dubai και σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται οι κάτοικοι μεσαίου και υψηλού 
εισοδήματος. 

- Για ενδεικτικές τιμές κατοικιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα www.dubizzle.com .  

- Σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική οι μεσίτες αμείβονται με το 5% της αξίας του 
ετήσιου ενοικίου και καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη εγγύηση αντίστοιχη με το μηνιαίο 
ύψος του μισθώματος.  

- Το ενοίκιο συνήθως καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε μία δόση για όλο το έτος. Σε 
ελάχιστες περιπτώσεις και κατόπιν διαπραγμάτευσης είναι πιθανή η συμφωνία 
καταβολής του μισθώματος σε 2-4 δόσεις (σε αυτήν την περίπτωση ο ενοικιαστής 
καταβάλει μεταχρονολογημένες επιταγές). 
 

 
 

Υγειονομική Περίθαλψη 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για το σύστημα υγείας και κατάλογοι νοσοκομείων βρίσκονται στις 
ιστοσελίδες των κάτωθι περιφερειακών αρχών: 
 

Health Authority Abu Dhabi Tel.: +971 2 4493333 

Fax: +971 2 4449822 

url: www.haad.ae 

email: Healthcare@haad.ae 

Dubai Health Authority Tel.: +971 4 2197100 
Fax: +971 4 3113133 

url: www.dha.gov.ae  
email: licensing@dha.gov.ae  

 
Αρμόδια Ομοσπονδιακή Αρχή για θέματα υγείας είναι το Υπουργείο Υγείας: 
http://www.moh.gov.ae/en  
 

Σημειώσεις 

 

mailto:greekparentsofabudhabi@hotmail.com
mailto:greekschooldubai@yahoo.com
mailto:ellinomatheia@gmail.com
mailto:ellinomatheialessons@gmail.com
https://www.abudhabi.ae/portal/public/en/homepage
http://www.dubailand.gov.ae/english/about_us/about_ld.aspx
http://www.dubizzle.com/
http://www.haad.ae/
mailto:Healthcare@haad.ae
http://www.dha.gov.ae/
mailto:licensing@dha.gov.ae
http://www.moh.gov.ae/en
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- Στα Η.Α.Ε. δεν έχουν υπάρχουν ενδημικές ασθένειες ή επιδημίες και εν γένει δεν 
παρατηρούνται ελλείψεις σε φάρμακα. 

- Πληροφορίες για ασφάλεια υγείας και κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών βλ. 
κεφάλαιο 3. Ασφάλιση Κοινωνική. 



42 

 

 

Συνθήκες διαβίωσης 
 
Πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης βρίσκονται στις ιστοσελίδες 
 
1- http://visitabudhabi.ae/en/default.aspx (information about Abu Dhabi) 
2- http://www.abudhabi.ae/ (Abu Dhabi Government) 
3- http://www.uaeinteract.com/government/ministry.asp (News & Information on UAE) 
4- http://www.dubai.ae/en.portal (Dubai Government Information and Services Portal) 

5- http://www.dubaitourism.ae/  (Dubai Dpt of Tourism and Commerce) 
6- http://dnrd.ae/en/Pages/Home.aspx (Gen.Dir. of Residency & Foreigners Affairs) 
 

Σημειώσεις 

 
- Κύριες ομιλούμενες γλώσσες στη χώρα είναι η αραβική και η αγγλική, η οποία και 

χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή επικοινωνία των κατοίκων της χώρας, που ως 
επί το πλείστον είναι αλλοδαποί. 

- Το νερό που χρησιμοποιείται στις κατοικίες προέρχεται από αφαλατωμένο νερό της 
θάλασσας και δεν είναι πόσιμο. 

- Στο Abu Dhabi αποκλειστικός πάροχος σταθερής/κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ είναι 
η κρατική εταιρεία Etisalat. Στο Dubai εκτός από την Etisalat οι ανωτέρω υπηρεσίες 
προσφέρονται και από την κρατική εταιρεία Du.  

- Δεν παρουσιάζονται ελλείψεις σε οικιακά είδη και τρόφιμα 

- Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια 
παραμονής/κατοίκου στα ΗΑΕ (residence visa/permit). Οι πιστωτικές κάρτες 
χρησιμοποιούνται ευρέως, όμως για την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών σε 
κρατικούς φορείς (π.χ. για ηλεκτρικό, τηλέφωνο κ.λπ.) γίνονται αποδεκτές μόνο 
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες τραπεζών εγκατεστημένων στα ΗΑΕ.  

- Σε περίπτωση χρεών έναντι τραπεζών ενημερώνονται άμεσα οι αστυνομικές αρχές και 
δεν είναι εφικτή η έξοδος του οφειλέτη από τη χώρα δίχως πρώτα την αποπληρωμή 
αυτών των χρεών (σύλληψη σε αεροδρόμιο και φυλάκιση). Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση ακάλυπτων επιταγών. 

- Υπάρχει καθημερινή απευθείας αεροπορική σύνδεση της Ελλάδας με το Abu Dhabi και 
το Dubai μέσω των κρατικών αερομεταφορέων Etihad Airways και Emirates Airlines 
αντίστοιχα. 

- Τα Η.Α.Ε. είναι μια ιδιαίτερη ασφαλής χώρα,  
- Το εγχώριο νόμισμα είναι το Ντίρχαμ (AED) και είναι σταθερά συνδεδεμένο με το 

δολάριο των ΗΠΑ (ισοτιμία 1 δολ.=3,67 Ντίρχαμ). Η ισοτιμία με το ευρώ παρουσιάζει 
διακυμάνσεις μεταξύ 4 και 5 Ντίρχαμ. 

- Το Εμιρατινό Υπουργείο Οικονομίας παρακολουθεί εβδομαδιαίως τις τιμές των βασικών 
καταναλωτικών αγαθών και κατάλογοι με ενδεικτικές τιμές αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του: http://www.economy.gov.ae/English/Pages/OpenData.aspx . 

 

http://visitabudhabi.ae/en/default.aspx
http://www.abudhabi.ae/
http://www.uaeinteract.com/government/ministry.asp
http://www.dubai.ae/en.portal
http://www.dubaitourism.ae/
http://dnrd.ae/en/Pages/Home.aspx
http://www.economy.gov.ae/English/Pages/OpenData.aspx
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Θρησκεία 
 
- Επίσημη θρησκεία της χώρας είναι το Ισλάμ, ωστόσο υπάρχει ανεκτικότητα σε άλλες 

θρησκείες και δόγματα, καθώς εκπροσωπούνται όλες οι ευρέως διαδεδομένες θρησκείες 
(Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Ευαγγελιστές, Ινδουιστές και Βουδιστές), λόγω του 
μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργαζομένων στη χώρα. 

- Στα Η.Α.Ε. υπάρχει Ελληνορθόδοξη Εκκλησία που υπάγεται στη Μητρόπολη Βαγδάτης, 
Κουβέιτ και Αραβικής Χερσονήσου. Η εν λόγω Μητρόπολη υπάγεται στην αρμοδιότητα 
του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Στο Abu Dhabi λειτουργεί ο Ελληνορθόδοξος Ναός του 
Αγίου Νικολάου (ιερουργεί Σύρος Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος) και στο Dubai o Ναός του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (ιερουργεί Σύρος ιερέας κ. Βαρνάβας). 

- Δεδομένου ότι πρόκειται για μουσουλμανική χώρα, η κατανάλωση αλκοόλ 
απαγορεύεται σε δημόσιους χώρους και επιτρέπεται μόνο εντός ξενοδοχείων. 

- Για την αγορά αλκοόλ, για ιδιωτική χρήση από μη Μουσουλμάνους, απαιτείται ειδική 
άδεια, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομία και ισχύει για ένα έτος. 

- Ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία ισχύει για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τόσο για 
τους τουρίστες όσο και για τους κατοίκους των Η.Α.Ε. (το όριο στο αλκοτέστ είναι 0). 

- Προϊόντα από χοιρινό πωλούνται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μεγάλων 
supermarket. 

- Συνιστάται η σεμνή ενδυμασία σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες 
(καλυμμένοι ώμοι και γόνατα), καθώς η προκλητική ενδυμασία μπορεί να θεωρηθεί ως 
προσβολή για τα ήθη της συντηρητικής Εμιρατινής κοινωνίας και να οδηγήσει σε 
σύλληψη του ατόμου. 

- Γενικότερα απαγορεύονται διαχυτικές εκδηλώσεις και ερωτοτροπίες μεταξύ ανδρών και 
γυναικών σε δημόσιους χώρους (φιλί σε δημόσιο χώρο μπορεί να οδηγήσει και σε 
φυλάκιση). 

- Κατά τον ιερό για τους Μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζάνι, απαγορεύεται, από την 
ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, η δημόσια βρώση και πόση (ακόμα και νερού), καθώς 
και το κάπνισμα. 

- Υπάρχει μηδενική ανοχή για χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έστω και σε 
ελάχιστη ποσότητα. 

 

Κλιματολογικές Συνθήκες 
 
- Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους επικρατεί ηλιοφάνεια, οι βροχοπτώσεις είναι 

σπάνιο φαινόμενο, ενώ συχνές είναι οι αμμοθύελλες και η ομίχλη τις πρωινές και 
βραδινές ώρες. 

- Οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές από μήνα Μάιο έως Οκτώβριο και μπορούν να 
φτάσουν και 60ο C. 

- Καθ’ όλη της διάρκεια του έτους και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς και 
φθινοπωρινούς μήνες παρατηρούνται υψηλά επίπεδα υγρασίας, τα οποία, σε 
συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε 
εξωτερικούς και μη κλιματιζόμενους χώρους. 
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Ομογενειακοί φορείς 
 
- Στα Η.Α.Ε. δεν υφίσταται οργανωμένη Ελληνική Κοινότητα. 
 
- Υπάρχει ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης για τους Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στη 

χώρα  (www.emiratesgreeks.com) και αντίστοιχες σελίδες στο facebook για τους Έλληνες 
τόσο του Abu Dhabi όσο και του Dubai, μέσω των οποίων διοργανώνονται τακτικές 
συναντήσεις τους. 

- Στο Abu Dhabi λειτουργεί άτυπα Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
(greekparentsofabudhabi@hotmail.com). 

- Στο Dubai δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Dubai και Βορείων 
Εμιράτων (email:greekschooldubai@yahoo.com) υπό τον οποίο λειτουργεί το Τμήμα 
Ελληνικής Γλώσσας Dubai, όπου διδάσκει αποσπασμένος εκπαιδευτικός του ελληνικού 
Δημοσίου. Επίσης στο Dubai και σε άλλες πόλεις στη χώρα  δραστηριοποιείται και το 
«Hellenic Council», ιδιωτική πρωτοβουλία, που διοργανώνει μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας και εξετάσεις πιστοποίησης «ελληνομάθειας» (email: 
ellinomatheia@gmail.com και ellinomatheialessons@gmail.com). 

 

Στοιχεία επικοινωνίας με Ελληνική Πρεσβεία  
 
 

Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι  
 
∆ιεύθυνση: 31 str, Al Moroor, P.O.BOX 5483, Abu Dhabi, U.A.E.  

Τηλ.: (+971) (0) 24492550 (+971) (0) 24492550 
Fax: (+971) (0) 24492455 

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: +971503901820 +971503901820 
Email: gremb.abd@mfa.gr , grembauh@emirates.net.ae  
Web Site: www.mfa.gr/abu 
∆ιαφ. Ώρας: Χ: +2, Θ: +1 
Ωράριο εργασίας: Χ: 06:30-14:00 (Ω.Ε.), Θ: 07:30-15:00 (Ω.Ε.), 08:30 – 16:00 (Τ.Ω) 
 
Πρέσβυς: Διονύσιος Ζώης, Πληρεξούσιος Υπουργός Α' 
 

Προξενικό    Γραφείο  
 
∆ιεύθυνση : 31st Street, Al Muroor area, P.O.BOX 5483, Al Moroor, Abu Dhabi  

Τηλ.: (+971) (0) 24492550 (+971) (0) 24492550 

Fax: (+971) (0) 24493119 

http://www.emiratesgreeks.com/
mailto:greekparentsofabudhabi@hotmail.com
mailto:greekschooldubai@yahoo.com
mailto:ellinomatheia@gmail.com
mailto:ellinomatheialessons@gmail.com
mailto:gremb.abd@mfa.gr
mailto:grembauh@emirates.net.ae
http://www.mfa.gr/abu
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Email: grcon.abd@mfa.gr  

Web Site: www.mfa.gr/abu 

 

 Ώρες υποδοχής κοινού: 

- Για αίτηση έκδοσης θεώρησης εισόδου – visa: 

Σημείωση: H υποβολή αιτήσεων για θεώρηση εισόδου (visa) πραγματοποιείται στα Κέντρα 

Αιτήσεων VISA στο Dubai και Abu Dhabi. Για περισσότερες πληροφορίες (τοποθεσία 

Κέντρων Θεωρήσεων, δικαιολογητικά, τέλη θεωρήσεων, καθορισμό ραντεβού, κλπ.), 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.vfsglobal.com/Greece/uae/index.html 

Για υποβολή αίτησης θεώρησης στην Πρεσβεία: Δευτέρα - Πέμπτη 11:00 - 12:00 (κατόπιν 

ραντεβού, τηλ.: 02 - 4492550 02 - 4492550 ext. 209). 

- Για αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, υπογραφή πληρεξουσίου, αίτηση έκδοσης 

πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική ή φορολογική χρήση, 

θέματα ιθαγένειας, ληξιαρχικές πράξεις: 

Δευτέρα – Πέμπτη 10:00 – 13:00 (κατόπιν ραντεβού, τηλ.: 02 - 4492550 02 - 4492550 

ext. 200 ή 209) 

- Για κάθε άλλη πράξη (επικυρώσεις μεταφράσεων, επικυρώσεις υπογραφής, κλπ.): 

Δευτέρα – Πέμπτη 10:00 – 13:00 

* Για να δείτε την τοποθεσία της Πρεσβείας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://maps.google.gr/maps?ie=UTF8&cid=278558737915705550&q=Embassy+of+Greece

&iwloc=A&gl=GR&hl=el  

 

Γραφείο Oικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντουμπάι 
 
HELLENIC TRADE CENTER  

∆ιεύθυνση : Al Maktoum Street, Al Reem Tower,8th floor, Office 801,P.O.Box 7706, Dubai 

Τηλ.: (+971) (0) 42272106 (+971) (0) 42272106 

Fax: (+971) (0) 42272253 

Email: ecocom-dubai@mfa.gr  

Web Site: http://agora.mfa.gr/ae53  

 

Προϊστάμενος: Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος - Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

 

mailto:grcon.abd@mfa.gr
http://www.mfa.gr/abu
http://www.vfsglobal.com/Greece/uae/index.html
https://maps.google.gr/maps?ie=UTF8&cid=278558737915705550&q=Embassy+of+Greece&iwloc=A&gl=GR&hl=el
https://maps.google.gr/maps?ie=UTF8&cid=278558737915705550&q=Embassy+of+Greece&iwloc=A&gl=GR&hl=el
mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ae53
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Η. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

Κυβερνητικές Ιστοσελίδες – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
 

UAE Federal Government Portal www.government.ae  

UAE Federal Entities (Υπουργεία) www.government.ae/web/guest/federal-
entities  

UAE Local Entities (Εμιράτα - Περιφέρειες) www.government.ae/web/guest/local-
entities  

Abu Dhabi Government Portal www.abudhabi.ae  

Dubai e-Government www.dubai.ae  

Ajman Portal www.ajman.ae  

Ras Al Khaimah e-Government www.rak.ae  

Fujairah e-Government www.fujairah.ae  

UAE Free Zones www.uaefreezones.com   

Statistics Centre Abu Dhabi www.uaestatistics.gov.ae  

Dubai Statistics Centre www.dsc.ae  

Tasheel - eServices Portal www.tasheel.ae  

Dubai Trade www.dubaitrade.ae  

Tejari.com www.tejari.com    

 

Τελωνειακές Αρχές 
 

UAE Federal Customs Authority www.customs.ae  

Abu Dhabi Department of Finance www.auhcustoms.gov.ae  

Dubai Customs Authority www.dxbcustoms.gov.ae/content/home   

Sharjah Department of Seaports & Customs www.sharjahcustoms.gov.ae  

Khalifa Port http://adpc.ae/en/article/ports/khalifa-
port.html    

Port Zayed www.portzayed.gov.ae  

Jebel Ali Port Authority (DP WORLD) http://webapps.dpworld.com/     

Abu Dhabi International Airport www.abudhabiairport.ae  

Dubai International Airport www.dubaiairport.com   

 

http://www.government.ae/
http://www.government.ae/web/guest/federal-entities
http://www.government.ae/web/guest/federal-entities
http://www.government.ae/web/guest/local-entities
http://www.government.ae/web/guest/local-entities
http://www.abudhabi.ae/
http://www.dubai.ae/
http://www.ajman.ae/
http://www.rak.ae/
http://www.fujairah.ae/
http://www.uaefreezones.com/
http://www.uaestatistics.gov.ae/
http://www.dsc.ae/
http://www.tasheel.ae/
http://www.dubaitrade.ae/
http://www.tejari.com/
http://www.customs.ae/
http://www.auhcustoms.gov.ae/
http://www.dxbcustoms.gov.ae/content/home
http://www.sharjahcustoms.gov.ae/
http://adpc.ae/en/article/ports/khalifa-port.html
http://adpc.ae/en/article/ports/khalifa-port.html
http://www.portzayed.gov.ae/
http://webapps.dpworld.com/
http://www.abudhabiairport.ae/
http://www.dubaiairport.com/
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Επιμελητήρια 
 

Federation of UAE Chambers http://www.fcciuae.ae/  

Abu Dhabi Chamber  www.abudhabichamber.ae/  

Dubai Chamber  www.dcci.ae     

Fujairah Chamber  www.fujcci.ae/  

Sharjah Chamber  www.sharjah.gov.ae/ 

Ras Al Khaimah Chamber www.rakchamber.ae  

Ajman Chamber www.ajmanchamber.ae  

Umm Al Quwain  www.uaqcci.com 

 

Περιφέρειες & Αρχές Έκδοσης Εμπορικών Αδειών (Business Licensing) 
 

Abu Dhabi Municipality 

PO Box: 263, Tel: +971 2 678 8888 

Call Center: 80022220 

www.adm.gov.ae  

Abu Dhabi Department of Economic Development 

Tel: +971 2 672 7200 / Fax: +971 2 672 7749 

Email: DED-Communication@adeconomy.ae  

www.adeconomy.ae  

Higher Corporation for Specialized 

Economic Zones - Abu Dhabi 

P.O. Box: 36000, Tel: +971 2 550 0000, 

Toll Free Number: 80096637 

Fax: +971 2 550 0550 

Email: customer.service@zonescorp.com  

www.zonescorp.com  

Abu Dhabi Tourism Authority 

P.O. Box: 94000, Toll free number: 800 555 

Tel: +971 2 444 0444 

Fax: +971 2 444 0400 

Website: www.abudhabitourism.ae  

 

http://www.fcciuae.ae/
http://www.abudhabichamber.ae/
http://www.dcci.ae/
http://www.fujcci.ae/
http://www.sharjah.gov.ae/
http://www.rakchamber.ae/
http://www.ajmanchamber.ae/
http://www.adm.gov.ae/
mailto:DED-Communication@adeconomy.ae
http://www.adeconomy.ae/
mailto:customer.service@zonescorp.com
http://www.zonescorp.com/
http://www.abudhabitourism.ae/
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Al Ain Municipality 

P.O. Box: 1003, Tel: +971 3 763 5111 

Fax: +971 3 763 3288 

Email: info@am.ae, www.am.abudhabi.ae  

Dubai Municipality 

Dubai Municipality Main Building, 20-Baniyas Road, 

Al Rigga, Deira,Dubai P.O Box: 67, 

Tel: +971 4 221 5555, Fax: +971 4 224 6666 

Email: info@dm.gov.ae, www.dm.gov.ae  

Dubai Department of Economic Development 

P.O. Box: 13223, Tel: +971 4 445 5555 

Fax: +971 4 445 5554 

Email: info@dubaided.gov.ae  

www.dubaided.gov.ae  

Dubai Department of Tourism and Commerce 

P.O. Box: 594, Toll Free: 800 70 90 

Tel: +971 4 282 1111, Fax: +971 4 282 1131 

Email: info@dubaitourism.ae  

www.dubaitourism.ae  

Dubai Trakhees 

P.O. Box: 17000 Dubai 

Tel: +971 4 363 6888, Fax: +971 4 363 6858 

Email: cld@trakhees.ae,  www.trakhees.ae  

Sharjah Municipality 

PO Box: 22 Sharjah 

Tel: +971 6 562 3333 

Sharjah Department of Economic Development 

Tel: +971 6 512 2222, Fax: +971 6 528 7999 

Email: cs@sedd.gov.ae, www.sedd.ae  

Call Centre: 600 567777 

Ajman Municipality 

P O Box: 3 Ajman 

Tel: +971 6 742 2331, Fax: +971 6 745 7566 

Email: info@am.gov.ae , www.am.gov.ae  

mailto:info@am.ae
http://www.am.abudhabi.ae/
mailto:info@dm.gov.ae
http://www.dm.gov.ae/
mailto:info@dubaided.gov.ae
http://www.dubaided.gov.ae/
mailto:info@dubaitourism.ae
http://www.dubaitourism.ae/
mailto:cld@trakhees.ae
http://www.trakhees.ae/
mailto:cs@sedd.gov.ae
http://www.sedd.ae/
mailto:info@am.gov.ae
http://www.am.gov.ae/
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Umm Al Quwain Municipality 

P O Box: 12 Umm Al Quwain 

Tel: +971 6 765 6145 

Umm Al Quwain Dpt. of Economic Development 

P O Box: 1333 Umm Al Quwain 

Tel: +971 6 765 2200, Fax: +971 6 765 3322 

Email: uaqeco@hotmail.com  

Ras Al Khaimah Municipality 

PO Box: 4 Ras Al Khaimah 

Tel: +971 7 233 2422, Fax: +971 7 233 0899 

Email: rakmun@rakm.ae  

www.rakmunicipality.com  

Ras Al Khaimah Dpt. of Economic Development 

P O Box: 501 Ras Al Khaimah 

Tel: +971 7 227 1222 

Fujairah Municipality 

PO Box: 7 Fujairah 

Tel: +971 9 222 7000, Fax: +971 9 222 2231 

Email: license@fujmun.gov.ae  

www.fujmun.gov.ae  

 

 

 

mailto:uaqeco@hotmail.com
mailto:rakmun@rakm.ae
http://www.rakmunicipality.com/
mailto:license@fujmun.gov.ae
http://www.fujmun.gov.ae/
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Ελεύθερες Ζώνες 

Abu Dhabi 

Masdar City 

Licensing Authority: 

Masdar City Authority 

Khalifa City “A”, Abu Dhabi 

Tel: +971 2 653 3333 / Fax: +971 2 653 1006 

Email: joinus@masdarcity.ae,  

www.masdarcity.ae  

Twofour54 

Licensing Authority: 

Media Zone Authority – Abu Dhabi 

Khalifa Park, Abu Dhabi, 

Tel: +971 2 401 2454 / Fax: +971 401 2345 

Email: business@twofour54.com  

www.twofour54.com  

Khalifa Industrial Zone – Abu Dhabi (KIZAD) 

Licensing Authority: 

Khalifa Industrial Zone Authority 

Al Taweela Island, P.O. Box 54477 

Tel: +971 800 10 2030 / Fax: +971 2 695 2030 

Email: kizad@adpc.ae, Toll Free: 800 10 20 30  

Abu Dhabi Airport Free Zone 

Licensing Authority: 

Abu Dhabi Airport Free Zone Authority 

Abu Dhabi, Tel: +971 2 505 3425 

Fax: +971 2 575 8300, Email: info@adafz.ae  

www.adafz.ae  
 

Dubai 

Jebel Ali Free Zone 

Licensing Authority: 

Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) 

Jebel Ali, Dubai, Tel: 800-Jafza (52392) 

Fax: +971 4 881 5001 

mailto:joinus@masdarcity.ae
http://www.masdarcity.ae/
mailto:business@twofour54.com
http://www.twofour54.com/
mailto:kizad@adpc.ae
mailto:info@adafz.ae
http://www.adafz.ae/
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Email: enquiries.jafza@ezw.com  

www.jafza.ae  

Dubai Maritime City 

Licensing Authority: 

Dubai Maritime City Authority (DMCA) 

Creek Area Business District 

Tel: +971 4 345 5545 / Fax: +971 4 345 2234 

Email: Nawfal.aljourani@dmca.ae , www.dmca.ae  

Dubai TechnoPark 

Licensing Authority: 

Economic Zones World 

Al Qouz, Dubai, Tel: +971 4 881 4888 

Fax: +971 4 881 1444 

Jumeirah Lake Towers Free Zone 

Licensing Authority: 

Dubai Multi Commodities Centre Authority 

Almas Tower, Tel: +971 4 424 9600 

Fax: +971 4 390 3897 

Email: customercare@dmcc.ae  

www.dmcc.ae  

Toll Free: 800 DMCC (3622) 

Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ) 

Licensing Authority: 

Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA) 

Ras Al Khor, Dubai, Tel: +971 4 333 5000 

Fax: +971 4 333 7871 

Email: mktg@jafza.co.ae  

Dubai Textile City 

Al Awir Free Zone, Dubai 

Tel: +971 4 353 1551 / Fax: +971 4 353 0257 

Email: Texmas@emirates.net.ae  

www.texmas.com  

Dragon Mart 

Licensing Authority: 

Trakhees 

International City- Al Warsan area 

mailto:enquiries.jafza@ezw.com
http://www.jafza.ae/
mailto:Nawfal.aljourani@dmca.ae
http://www.dmca.ae/
mailto:customercare@dmcc.ae
http://www.dmcc.ae/
mailto:mktg@jafza.co.ae
mailto:Texmas@emirates.net.ae
http://www.texmas.com/
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Tel: +971 4 433 6200 / Fax: +971 4 433 6199 

Email: info@dragonmart.ae  

www.dragonmart.ae  

Dubai International Financial Center (DIFC) 

Licensing Authority: 

DIFC Authority , DIFC, Level 14, The Gate 

Tel: +971 4 362 2222 / Fax: +971 4 362 2333 www.difc.ae  

Dubai Airport Free Zone 

Al Twar, Dubai International Airport 

Tel: +971 4 202 7000 / Fax:+971 4 202 7766 

Email: sales@dafz.ae  

www.dafz.ae  

Dubai Silicon Oasis 

Emirates Road, Dubai 

Tel: +971 4 501 5000, Fax: +971 4 501 5030 

Email: inquiries@dso.ae, www.dsoa.ae  

Dubai Flower Centre (DFC) 

Licensing Authority: 

Dubai Airport Free Zone Authority 

Dubai International Airport 

Tel: +971 4 202 7000, Fax: +971 4 202 7766 

Email: sales@dafz.ae, www.dafz.ae  

Dubai Internet City (DIC) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Sheikh Zayed Road, Dubai City 

Tel: +971 4 391 1111, Fax: +971 4 391 3991 

Email: opportunities@dubaiinternetcity.ae  

www.dubaiinternetcity.com  

Dubai Outsource Zone (DOZ) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Dubai Academic City Road, Dubai 

Tel: +971 4 367 6666, Fax: +971 4 367 0400 

Email: ask@doz.ae, www.doz.ae  

mailto:info@dragonmart.ae
http://www.dragonmart.ae/
http://www.difc.ae/
mailto:sales@dafz.ae
http://www.dafz.ae/
mailto:inquiries@dso.ae
http://www.dsoa.ae/
mailto:sales@dafz.ae
http://www.dafz.ae/
mailto:opportunities@dubaiinternetcity.ae
http://www.dubaiinternetcity.com/
mailto:ask@doz.ae
http://www.doz.ae/
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Dubai Media City (DMC) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Al Sufooh Road, Dubai 

Tel: +971 4 3914555, Fax: +971 4 391461 

Email: info@dubaimediacity.ae  

www.dubaimediacity.ae  

Dubai Studio City (DSC) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Al Qudra Road, Dubai Land, 

Dubai, Tel: +971 4 391 4664 

Fax: +971 4 390 9905 

Email: las@dubaistudiocity.ae  

www.dubaistudiocity.ae  

International Media Production Zone (IMPZ) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Emirates Road, Dubai 

Tel: +971 4 361 3501, Fax: +971 4 391 8067 

Email: info@impz.ae,  

www.impz.ae 

Dubai Knowledge Village (DKV) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Al Sufooh Road, Dubai 

Tel: +971 4 390 1111, Fax: +971 4 390 1110 

Email: info@kv.ae, www.kv.ae  

Dubai International Academic City (DIAC) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Al Ruwayyah, Dubai 

Tel: +971 4 360 2060, Fax: +971 4 360 4886 

Email: info@diacedu.ae,  

www.diacedu.ae  

mailto:info@dubaimediacity.ae
http://www.dubaimediacity.ae/
mailto:las@dubaistudiocity.ae
http://www.dubaistudiocity.ae/
mailto:info@impz.ae
http://www.impz.ae/
mailto:info@kv.ae
http://www.kv.ae/
mailto:info@diacedu.ae
http://www.diacedu.ae/
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Dubai Biotechnology and Research Park (DuBiotech) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Dubai 

Tel: +971 4 390 2222 

Fax: +971 4 390 8444 

Email: info@dubiotech.com,  

www.dubiotech.com  

The Energy and Environment Park (ENPARK) 

Licensing Authority: 

Dubai Technology and Media Free Zone 

Authority, Business Bay Area, Dubai 

Tel: +971 4 361 3512, Fax: +971 4 444 7205 

Email: info.enpark@tecom.ae  

www.enpark.ae  

Dubai Health Care City (DHCC) 

Licensing Authority: 

Dubai Healthcare City FZ LLC 

Oud Metha Road, Bur Dubai, Dubai 

Tel: +971 4 324 5555, Fax: +971 4 362 4775 

Email: BD@dhcc.ae  

www.dhcc.ae  

International Humanitarian City (IHC) 

Licensing Authority: 

International Humanitarian City Authority 

Oud Metha Road- Dubai- UAE 

Tel: +971 4 368 0202, Fax: +971 4 368 1099 

Email: info@ihc.ae  

www.ihc.ae  

 

Sharjah 

Sharjah Airport International Free Zone (SAIF - Zone) 

Licensing Authority: 

Sharjah Airport International Free Zone 

Authority, PO Box: 8000 Sharjah Airport 

mailto:info@dubiotech.com
http://www.dubiotech.com/
mailto:info.enpark@tecom.ae
http://www.enpark.ae/
mailto:BD@dhcc.ae
http://www.dhcc.ae/
mailto:info@ihc.ae
http://www.ihc.ae/
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Tel: +971 6 557 0000, Fax: +971 6 5571010 

Email: info@saif-zone.com  

www.saif-zone.com  

Hamriyah Free Zone 

Licensing Authority: 

Hamriyah Free Zone Authority 

Hamriyah, Sharjah 

Tel: +971 5 526 3333, Fax: +971 6 526 3555 

Email: hfz@hamriyahfreezone.ae  

www.hfza.ae  

 

Ajman 

Ajman Free Zone 

Licensing Authority: 

Ajman Free Zone Authority 

Rashid Bin Saeed Al Maktoum Street 

Tel: +971 6 701 1555, Fax: +971 6 7429222 

Email: info@afza.gov.ae  

www.afza.gov.ae  

 

Umm Al Quwain 

Ahmed bin Rashid Free Zone 

Licensing Authority: 

Ahmed Bin Rashid Port and Free Zone Authority 

Tel: +971 6 765 5882, Fax: +971 6 765 1552 

Email: abrpaftz@emirates.net.ae  

 

Ras Al Kahimah 

Ras Al Khaimah Free Trade Zone (RAKFTZ) 

Licensing Authority: 

RAK Free Trade Zone Authority 

Al Nakheel Area, Ras Al Khaimah 

Tel: +971 7 204 1111 

Fax: + 971 7 207 7120 

Email: inquiry@rakftz.com  

www.rakftz.com  

mailto:info@saif-zone.com
http://www.saif-zone.com/
mailto:hfz@hamriyahfreezone.ae
http://www.hfza.ae/
mailto:info@afza.gov.ae
http://www.afza.gov.ae/
mailto:abrpaftz@emirates.net.ae
mailto:inquiry@rakftz.com
http://www.rakftz.com/
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RAKIA Industrial Park 

Licensing Authority: 

RAK Investment Authority (RAKIA) 

Emirates Road, Ras Al Khaimah 

Tel: +971 7 206 86 66 

Fax: +971 7 243 4464 

Email: info@rakinvestmentauthority.com  

www.rak-ia.com  

 

Fujairah 

Fujairah Free Zone 

Licensing Authority: 

Fujairah Free Zone Authority 

Fujairah Port Area, Fujairah 

Tel: +971 9 222 8000 

Fax : +971 9 222 8888 

E-mail : freezone@emirates.net.ae  

www.fujairahfreezone.com  

mailto:info@rakinvestmentauthority.com
http://www.rak-ia.com/
mailto:freezone@emirates.net.ae
http://www.fujairahfreezone.com/
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Γενικές πληροφορίες – Τύπος 
 

Emirates News Agency http://www.wam.ae/   

UAE Interact www.uaeinteract.com    

Middle East Business Intelligence www.meed.com   

Zawya /Middle East Business Information www.zawya.com   

AME Info www.ameinfo.com  

UAE Yellow Pages www.yellowpages.net.ae   

Community Notice Board www.dubizzle.com   

Gulf News http://gulfnews.com/   

Khaleej Times   http://www.khaleejtimes.com/   

The National http://www.thenational.ae/      

Emirates Business 24/7 http://www.business24-7.ae/  

 
 

Δικηγορικά Γραφεία 
 

Emirates Inter’l Law Firm 
Abu Dhabi Tel: +971 2 626 5600 
Bennett Jones LLP 
Dubai Tel: +971 4 401 9270 
Bracewell & Giuliani LLP 
Dubai Tel: +971 4 228 3194 
Clifford Chance LLP 
Dubai Tel: +971 4 362 0444 
Clyde & Co LLP 
Abu Dhabi Tel: +971 2 644 6633 
Simmons & Simmons 
Abu Dhabi Tel: +971 2 651 9200 
Abu Ghazaleh Intellectual Property 
Dubai Tel: +971 4 268 2192 
Al Bahar & Associates 
Dubai Tel: +971 4 324 4455 
Al Tamimi 
Abu Dhabi Tel :+971 2 674 4535 

  

http://www.wam.ae/
http://www.uaeinteract.com/
http://www.meed.com/
http://www.zawya.com/
http://www.ameinfo.com/
http://www.yellowpages.net.ae/
http://www.dubizzle.com/
http://gulfnews.com/
http://www.khaleejtimes.com/
http://www.thenational.ae/
http://www.business24-7.ae/
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Έλληνες Νομικοί Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Dalmer Consultancy  
Andreas Stephanides  
Managing Partner  
00971 503047852, +306973400300  
astephanides@dalmerconsultancy.com  
Dubai 
HCS Hadjihannas Corporate Services  
Joseph G. Hadjihannas  
Managing Director  
+35797777777  
joseph@hcs-corporate.com 
www.hcs-corporate.com 
Ras Al Khaimah 
Insight UAE  
John Paravalos  
Managing Director  
00971 566044205  
j.paravalos@insightuae.com 
www.insightuae.com 
Dubai 
Alsahawi Group Advocates & Legal Consultants  
Sasha Taktikou  
Head of Corporate Division  
00971 507989562  
sasha@alsahlawigroup.com 
www.alsahlawigroup.com 
Dubai 
Helene Mathieu Legal Consultants  
Anastasios Michopoulos  
senior lawyer  
00971 501154017  
a.michopoulos@hmlc.ae 
www,hmlc.ae 
Dubai   
0030 6972608338  
Dynamic Vision / The Corporate group  
Andreas Argyropoulos  
Managing Director  
00971 50564144194  
dynamicvision.uae@gmail.com 
Dubai 

mailto:joseph@hcs-corporate.com
http://www.hcs-corporate.com/
mailto:j.paravalos@insightuae.com
http://www.insightuae.com/
mailto:sasha@alsahlawigroup.com
http://www.alsahlawigroup.com/
mailto:a.michopoulos@hmlc.ae
mailto:dynamicvision.uae@gmail.com
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΑΕ 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

Cityscape Exhibition & Conference Κτηματομεσιτικός Ντουμπάι 11 - 13.09.2017 www.cityscapeglobal.com 

The Hotel Show (Enterprise Greece) Ξενοδοχειακού εξοπλισμού Ντουμπάι 18 - 20.09.2017 www.thehotelshow.com 

The Leisure show Αναψυχής Ντουμπάι 18 - 20.09.2017 www.theleisureshow.com 

Dubai Int. Seafood expo Ιχθυηρών Ντουμπάι 18 - 19.09.2017 www.dubaiseafoodexpo.com 

Sweets and Snacks Middle East –Yummex 

(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Γλυκισμάτων και 
Αρτοποιημάτων 

Ντουμπάι 18 - 20.09.2017 
www.sweetsmiddleeast.com 

www.yummex-me.com 

Specialty food festival 

(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 
Delicatessen Ντουμπάι 18 - 20.09.2017 www.speciality.ae  

SEAFEX Seefood and Aquaculture 

(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Ιχθυρών και 
Ιχθυοκαλλειέργειας 

Ντουμπάι 18 - 20.09.2017 
www.speciality.ae/seafex-seafood-

aquaculture/  

The Βig Ooutdoor Design & Build Show & 
Facilities Management Expo 

Δομικά υλικά και εξοπλισμός 
εξωτερικών χώρων 

Ντουμπάι 25 -27.09.2017 www.fm-expo.com  

The Βig Ooutdoor Design & Build Show Αναψυχή Ντουμπάι 25- 27.09.2017 www.theoutdoorshow.ae  

http://www.cityscapeglobal.com/
http://www.thehotelshow.com/
http://www.theleisureshow.com/
http://www.dubaiseafoodexpo.com/
http://www.sweetsmiddleeast.com/
http://www.yummex-me.com/
http://www.speciality.ae/
http://www.speciality.ae/seafex-seafood-aquaculture/
http://www.speciality.ae/seafex-seafood-aquaculture/
http://www.fm-expo.com/
http://www.theoutdoorshow.ae/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

The Windows, Doors and Facades Show Δομικά υλικά Ντουμπάι 25 – 27.09.2017 
www.windowsdoorsandfacadeevent.com

/  

Gulf Glass 
Δομικά υλικά – βιομηχανικός 

εξοπλισμός 
Ντουμπάι 25 – 27.09.2017 https://www.gulf.glass/  

MidEast Watch & Jewellery Show Κοσμήματος Σάρτζα 03 - 07.10.2017 www.mideastjewellery.com 

GITEX Technology Week Τεχνολογίας Ντουμπάι 08 - 12.10.2017 www.gitex.com  

Light Middle East Exhibition Φωτισμού Ντουμπάι 17 -19.10.2017 www.lightme.net  

WETEX Water Energy Technology & 
Environment (ανεξάρτητες συμμετοχές) 

Περιβάλλοντος, Διαχείρισης 
Υδάτων 

Ντουμπάι 23 - 25.10.2017 www.wetex.ae 

Seatrade Middle East Maritime Ναυτιλίας Ντουμπάι 29 - 31.10.2017 www.seatrade-middleeast.com 

Gulfood Manufacturing  

(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 

Εξοπλισμός βιομηχανίας 
Τροφίμων 

Ντουμπάι 31.10. – 02.11.2017 www.gulfoodmanufacturing.com 

International Apparel & textile Fair Κλωστουφαντουργία Ντουμπάι 01 – 03.11.2017 
www.internationalapparelandtextilefair.co

m/  

Clean Middle East (CMEP) Καθαρισμός κτηρίων Ντουμπάι 07 – 09.11.2017 
http://mectw.com/clean-middle-east-

pulire/  

Dubai International Jewellery Week Exhibition Κοσμήματος Ντουμπάι 15 – 18.11.2017 www.jewelleryshow.com 

http://www.windowsdoorsandfacadeevent.com/
http://www.windowsdoorsandfacadeevent.com/
https://www.gulf.glass/
http://www.mideastjewellery.com/
http://www.gitex.com/
http://www.lightme.net/
http://www.wetex.ae/
http://www.seatrade-middleeast.com/
http://www.gulfoodmanufacturing.com/
http://www.internationalapparelandtextilefair.com/
http://www.internationalapparelandtextilefair.com/
http://mectw.com/clean-middle-east-pulire/
http://mectw.com/clean-middle-east-pulire/
http://www.jewelleryshow.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

Vicenza Oro Κοσμήματος Ντουμπάι 15 – 18.11.2017 www.vicenzaorodubai.com   

Big 5 Show  

(Enterprise Greece) 
Δομικών Υλικών Ντουμπάι 26 - 29.11.2017 www.thebig5exhibition.com 

Big Boys Toys Προϊόντων πολυτελείας Άμπου Ντάμπι 02 - 04.11.2017 www.bigboystoysuae.com 

Nanotech Middle East Νανοτεχνολογία Ντουμπάι 04 – 06.12.2017 http://nanotechme.com/  

IPM Dubai Trade fair for plants Φυτά Ντουμπάι 05 - 07.12.2017 www.ipm-dubai.net  

WOP – World of Perishables Φρούτα και λαχανικά Ντουμπάι 05 - 07.12.2017 www.wop-dubai.com 

MENOPE Βιολογικών Προϊόντων Ντουμπάι 11- 13.12.2017 www.naturalproductme.com 

SIAL Middle East 

(συμμετοχές υπό ιδιωτικό φορέα) 
Τροφίμων Άμπου Ντάμπι 12 – 14.12.2017 www.sialme.com 

ΤΕΚΝΟ Τεχνολογίας Ντουμπάι 17 -19.12.2017 http://www.tekno-me.com/  

CABSAT Τεχνολογίες Media Ντουμπάι 14 -16.01.2018 https://www.cabsat.com/  

World Future Energy Summit Ενέργειας & Περιβάλλοντος Άμπου Ντάμπι 15 -18.01.2018 www.worldfutureenergysummit.com 

http://www.vicenzaorodubai.com/
http://www.thebig5exhibition.com/
http://www.bigboystoysuae.com/
http://nanotechme.com/
http://www.ipm-dubai.net/
http://www.wop-dubai.com/
http://www.naturalproductme.com/
http://www.sialme.com/
http://www.tekno-me.com/
https://www.cabsat.com/
http://www.worldfutureenergysummit.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

INTERSEC Dubai Συστημάτων ασφαλείας Ντουμπάι 21 - 23.01.2018 www.intersecexpo.com 

Arab Health  

(ανεξάρτητες συμμετοχές) 
Υγείας Ντουμπάι 29.01 - 01.02.2018 www.arabhealthonline.com 

AEEDC 2018 
Συνέδριο και έκθεση 

οδοντιατρικής 
Ντουμπάι 06 – 08.02.2018 www.aeedc.com 

MEDLAB 2018 Ιατρικός εξοπλισμός Ντουμπάι 05 – 08.02.2018 www.medlabme.com/en/home.html  

Gulfood Exhibition  

(Enterprise Greece) 
Τροφίμων Ντουμπάι 18 – 22.02.2018 www.gulfood.com 

IDEX Αμυντικού Εξοπλισμού Αμπου Ντάμπι 19 -23.02.2018 www.idexuae.ae  

Air Expo Αεροπορίας Αμπου Ντάμπι 26 -28.02.2018 www.abudhabiairexpo.com  

Middle East Electricity 
Ηλεκτρολογικού υλικού και 

Φωτισμού 
Ντουμπάι 14 -16.02.2018 www.middleeastelectricity.com 

The Dubai International Boat Show Ναυτιλίας Ντουμπάι 27.02 – 01.03.2018 www.boatshowdubai.com 

DUPHAT Φαρμακευτικός Ντουμπάι 27.02 – 01.03.2018 www.duphat.ae 

Dubai Drink technology Expo (DDTE) Τεχνολογία βιομηχανίας ποτών Ντουμπάι 27.02 – 01.03.2018 www.drinkexpo.ae  

http://www.intersecexpo.com/
http://www.arabhealthonline.com/
http://www.aeedc.com/
http://www.medlabme.com/en/home.html
http://www.gulfood.com/
http://www.idexuae.ae/
http://www.abudhabiairexpo.com/
http://www.middleeastelectricity.com/
http://www.boatshowdubai.com/
http://www.duphat.ae/
http://www.drinkexpo.ae/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

Paperworld Middle East Χαρτί Ντουμπάι 27.2 – 1.3.2018 www.paperworldme.com  

Middle East Electricity 
Ενέργειας, Ηλεκτρισμού και 

Φωτισμού 
Ντουμπάι 06 – 08.03.2018 www.middleeastelectricity.com  

AGRA Middle East Κτηνοτροφίας - Γεωργίας Ντουμπάι 06 – 08.03.2018 www.agramiddleeast.com 

Woodshow Ξυλεία και εξοπλισμός Ντουμπάι 12 – 04.03.2018 www.dubaiwoodshow.com  

Dubai Anaesthesia Ιατρικός Ντουμπάι Δεν έχει ανακοινωθεί www.dubaianaesthesia.com 

Dubai Derma Ιατρικός- δερματοπλογίας Ντουμπάι 19 – 21.03.2018 www.dubaiderma.com  

Middle East Coatings Show Dubai 2018 Δομικά υλικά Ντουμπάι 19 – 21.03.2018 www.coatings-group.com/mecs/dubai/  

Art Dubai Εικαστικές τέχνες Ντουμπάι 21 – 24.03.2018 www.artdubai.ae  

INDEX  

(Enterprise Greece) 

Επίπλου και Εσωτερικής 
Διακόσμησης 

Ντουμπάι 26 - 29.03.2018 www.indexexhibition.com 

Annual Investment Meeting Επενδύσεις Ντουμπάι 09 - 11.04.2018 http://aimcongress.com  

International Property Show Dubai Κτηματομεσιτικός Ντουμπάι 09 - 11.04.2018 www.internationalpropertyshow.ae 

Cityscape Κτηματομεσιτικός Άμπου Ντάμπι 17 – 19.04.2018 www.cityscapeabudhabi.com 

Arabian Travel Market Exhibition 

(συμμετοχή ΕΟΤ) 
Τουρισμού Ντουμπάι 22 -25.4.2018 www.arabiantravelmarket.com 

http://www.paperworldme.com/
http://www.middleeastelectricity.com/
http://www.agramiddleeast.com/
http://www.dubaiwoodshow.com/
http://www.dubaianaesthesia.com/
http://www.dubaiderma.com/
http://www.coatings-group.com/mecs/dubai/
http://www.artdubai.ae/
http://www.indexexhibition.com/
http://aimcongress.com/
http://www.internationalpropertyshow.ae/
http://www.cityscapeabudhabi.com/
http://www.arabiantravelmarket.com/
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ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ WEBSITE 

Leatherworld Middle East Δέρμα Ντουμπάι Δεν έχει ανακοινωθεί www.leatherworldme.com  

JWS International Jewellery & Watch Show Κοσμήματος και ωρολογίων Άμπου Ντάμπι Δεν έχει ανακοινωθεί www.jws.ae 

Automechanika 
Ειδών Aυτοκινήτου και 

ανταλλακτικών 
Ντουμπάι 01 – 03.05.2018 www.automechanikadubai.com 

Hardware & Tools Middle East Εξοπλισμός και εργαλεία Ντουμπάι Δεν έχει ανακοινωθεί www.hardwaretoolsme.com  

Airport Show and Global Airport Leaders Αεροδρόμια Ντουμπάι 7 – 9.5.2018 www.theairportshow.com  

Beauty World, Wellness & Spa Exhibitions 

(ανεξάρτητες συμμετοχές) 
Προϊόντων ομορφιάς Ντουμπάι 8 – 10.5.2018 www.beautyworldme.com 

Aluminium Middle East Αλουμίνιο Ντουμπάι Δεν έχει ανακοινωθεί www.aluminium-middleeast.com   

Middle East Stone  

(Enterprise Greece) 
Μαρμάρων Ντουμπάι 4 – 6.9.2018 www.middleeaststone.com 

Seatrade Middle East maritime Ναυτιλίας Ντουμπάι 29 -31.10.2018 www.seatrade-middleeast.com  

Arabplast 2019 Πλαστικών Ντουμπάι 
08-10.1.2017 

11-13.01.2019 
www.arabplast.info  

 

http://www.leatherworldme.com/
http://www.jws.ae/
http://www.automechanikadubai.com/
http://www.hardwaretoolsme.com/
http://www.theairportshow.com/
http://www.beautyworldme.com/
http://www.aluminium-middleeast.com/
http://www.middleeaststone.com/
http://www.seatrade-middleeast.com/
http://www.arabplast.info/
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΪ 

 

Ο Προϊστάμενος 

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 

Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α’ 

 

Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 

email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr  

 

 

 

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ae53

