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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΑ ΗΑΕ, 15.7-15.8.2022 

1. Εισαγωγή νέων απαιτήσεων διαφάνειας στις συναλλαγές ακινήτων 

Το Υπουργείο Οικονομίας (MoE) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (MoJ), σε συνεργασία με τη Μονάδα 

Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών των ΗΑΕ (Financial Intelligence Unit - FIU), ανακοίνωσαν την εισαγωγή 

νέων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, που αφορούν ορισμένες συναλλαγές ακινήτων που πραγματοποιούνται 

στα ΗΑΕ.  

Η απόφαση ελήφθη μετά από συζητήσεις μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, της FIU και άλλων αρμόδιων Αρχών στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένου του Εκτελεστικού 

Γραφείου για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (Anti-Money Laundering - AML) και για την 

Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Combatting the Financing of Terrorism - CFT). 

Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, όλοι οι μεσίτες και τα δικηγορικά γραφεία υποχρεούνται να 

υποβάλλουν αναφορές στην FIU για συναλλαγές αγοράς και πώλησης ακινήτων στα ΗΑΕ, που περιλαμβάνουν 

οποιαδήποτε από τις παρακάτω τρεις μεθόδους πληρωμής, είτε για ένα μέρος είτε για το σύνολο της αξίας του 

ακινήτου: 1. Μία ή περισσότερες πληρωμές σε μετρητά ίσες ή μεγαλύτερες από 55.000 ντίρχαμ (περίπου 15.000 

ευρώ) 2. Πληρωμές που περιλαμβάνουν τη χρήση εικονικού περιουσιακού στοιχείου (π.χ. κρυπτονομίσματα) 

3. Πληρωμές όπου τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν στη συναλλαγή προήλθαν από ένα εικονικό 

περιουσιακό στοιχείο.  

Ο μηχανισμός αναφοράς απαιτεί από μεσίτες και δικηγορικά γραφεία να λαμβάνουν και να 

καταγράφουν τα σχετικά έγγραφα ταυτοποίησης των μερών στην ισχύουσα συναλλαγή. Οι κανόνες ισχύουν 

τόσο για φυσικά πρόσωπα όσο και για εταιρικές οντότητες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις παραπάνω 

συναλλαγές ακινήτων. 

Ο κ. Ali Faisal Ba'Alawi, Επικεφαλής της FIU των ΗΑΕ, δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα θα βελτιώσουν την 

ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που διαθέτει η FIU και θα χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό της ύποπτης κίνησης κεφαλαίων ή επενδύσεων, ως μέρος της καταπολέμησης της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επίσης, σημείωσε ότι είναι 

σημαντικό ότι οι απαιτήσεις ενισχύουν περαιτέρω τη σταθερότητα και την ακεραιότητα του τομέα ακινήτων 

των ΗΑΕ και παρέχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους μεγαλύτερη διαφάνεια, σε έναν τομέα που συμβάλλει 

καθοριστικά στην οικονομία των ΗΑΕ. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της εμιρατινής 

Κυβέρνησης για βελτίωση του εγχώριου θεσμικού πλαισίου και απένταξη της χώρας από τη γκρι λίστα της 

FATF. 

2. Εισδοχή Μπαχρέιν στο σχήμα Βιομηχανικής Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη 

Σύμφωνα με απόφαση στις 25 Ιουλίου, κατά τη δεύτερη συνεδρίαση στο Κάιρο της Ανώτατης 

Επιτροπής του Σχήματος Βιομηχανικής Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη, το Μπαχρέιν 

αποτελεί πλέον το τέταρτο μέλος του εν λόγω Σχήματος μαζί με τα ΗΑΕ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία. 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το Μπαχρέιν, ένας σημαντικός παραγωγός ακατέργαστου αλουμινίου 

και σιδηρομεταλλεύματος, θα αυξήσει τη συνολική προστιθέμενη αξία βιομηχανικής παραγωγής της 

Συνεργασίας από 106,26 δισεκατομμύρια δολάρια σε 112,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Μπαχρέιν διαθέτει 

έναν ισχυρό βιομηχανικό τομέα με περισσότερες από 9.500 εταιρείες και 55.000 υπαλλήλους και 4,3 

δισεκατομμύρια δολάρια σε βιομηχανικές άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω Σχήμα στοχεύει στη δημιουργία μεγάλων κοινών βιομηχανικών έργων, 

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


________________________________________________ 
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  

στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, στην αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, στη 

διαφοροποίηση των οικονομιών, στη στήριξη της βιομηχανικής παραγωγής και στην αύξηση των εξαγωγών 

των χωρών-εταίρων. 

Το 2019, τα ΗΑΕ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν αντιπροσώπευαν το 30% της βιομηχανίας 

της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ο συνολικός πληθυσμός των χωρών είναι 122 εκατομμύρια, 

αντιπροσωπεύοντας το 27% της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και το 49% του πληθυσμού των 

νέων κάτω των 24 ετών της περιοχής. 

3. Κοινή Δήλωση με Κένυα για έναρξη διαπραγματεύσεων για μια Συμφωνία Ολοκληρωμένης 

Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) 

Στις 28 Ιουλίου τ.έτ., ο Δρ. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για το 

Εξωτερικό Εμπόριο, και η κα Betty Maina, Υπουργός Βιομηχανοποίησης, Εμπορίου και Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης της Κένυας, υπέγραψαν κοινή δήλωση στο Ναϊρόμπι για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια 

Συμφωνία Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (CEPA) μεταξύ των ΗΑΕ και της Κένυας, της 

μεγαλύτερης οικονομίας στην Ανατολική Αφρική. 

Σημειώνεται ότι η CEPA ΗΑΕ-Κένυα θα είναι η πρώτη διμερής εμπορική συμφωνία που επιδιώκουν 

να υπογράψουν τα ΗΑΕ με ένα αφρικανικό έθνος. Μια τέτοια συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική 

αξία του διμερούς εμπορίου εκτός πετρελαίου ΗΑΕ-Κένυας, η οποία ανήλθε στα 2,3 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 

πέρυσι. 

Οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου των δύο χωρών για την υπογραφή της Συμφωνίας θα ξεκινήσουν τους 

επόμενους μήνες. Επισημαίνεται ότι αυτές θα ακολουθήσουν την ολοκλήρωση τριών CEPA των ΗΑΕ κατά το 

τρέχον έτος, (με Ινδία, Ισραήλ και Ινδονησία) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της χώρας "Projects of the 50", 

που στοχεύει να καταστήσει τα ΗΑΕ παγκόσμιο επιχειρηματικό κόμβο. 
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