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Ηµερίδα Ελληνικού Επιχειρηµατικού Συµβουλίου (Dubai, 26/6/2013) 

  

Το Ελληνικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο σε Ντουµπάι και Β. Εµιράτα (HBC) διοργάνωσε στις 

26/6 ηµερίδα υπό τον τίτλο «How to Start Up a Business in the UAE», µε στόχο την παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε τη διαδικασία σύστασης εταιρείας στα ΗΑΕ, τις εναλλακτικές 

επιλογές, το θεσµικό πλαίσιο και τα ενδεχόµενα εµπόδια.  

  

Αφού ο Πρόεδρος του HBC, κ. I. Βράτζογλου καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους, το λόγο 

έλαβε ο κ. Mansoor Al Bastaki στέλεχος της διοικητικής Αρχής της Ελεύθερης Ζώνης (ΕΖ) 

Jebel Ali (JAFZA). Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω ΕΖ αποτελεί µια από τις πρώτες ΕΖ της χώρας 

και ενδεχοµένως τη µεγαλύτερη, καθώς ήδη αριθµεί πάνω από 6.800 εταιρείες (επενδυτές).   

  

Ο κ. Al Bastaki παρουσίασε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΕΖ και τα πλεονεκτήµατα της 

JAFZA, σε σχέση µε τις άλλες ΕΖ, όπως η γεωγραφική εγγύτητα µε τον µεγαλύτερο λιµένα της 

χώρας Jebel Ali και το νέο, υπό κατασκευή, αεροδρόµιο Al Maktoum International Airport, 

αναφέροντας, επίσης, τη γενικότερη πρόοδο του Εµιράτου του Dubai τα τελευταία έτη. 

Σηµειώνουµε ότι όπως ανέφερε ο κ. Al Bastaki, η JAFZA πρόκειται σύντοµα να ολοκληρώσει 

τη διαδικασία για τη σύσταση γραφείου της στην Αθήνα, ενώ τον προσεχή Σεπτέµβριο 

σχεδιάζει και τη διοργάνωση roadshow στη Χώρα µας. Κατόπιν ολοκλήρωσης της παρουσίασής 

του, ο εκπρόσωπος της JAFZA, απαντώντας σε ερωτήµατα των παρευρισκοµένων, διευκρίνισε 

ότι το κόστος σύστασης µίας εταιρείας στη συγκεκριµένη ΕΖ ξεκινάει από 11.000 δολ. ΗΠΑ, 

ενώ δεν υφίσταται πλέον η προϋπόθεση δέσµευσης συγκεκριµένου αρχικού κεφαλαίου. 

  

Εν συνεχεία δύο εκπρόσωποι της συµβουλευτικής εταιρείας Sovereign Corporate Services 

παρουσίασαν, συνοπτικά, τις διαφορές µεταξύ εταιρειών σε ΕΖ και εταιρειών που λειτουργούν 

εκτός ΕΖ, ήτοι µε άδεια λειτουργίας από την αρµόδια αρχή κάθε Εµιράτου (Department of 

Economic Development) και τους περιορισµούς που ισχύουν σε κάθε περίπτωση.   

  

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις δύο Ελλήνων επιχειρηµατιών, των κ.κ. Ν. Μυγδάλη και Γ. 

Κλειβοκιώτη, οι οποίοι µίλησαν για την εµπειρία τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύστασης των εταιρειών ΙΜΙ Group Middle East και KooraBazar.com αντίστοιχα. Οι δύο 

οµιλητές ξεκινώντας από την απόφαση σύστασης των εταιρειών τους στα ΗΑΕ έως και το 

τελικό στάδιο έκδοσης της άδειας λειτουργίας, επεσήµαναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Εµιρατινής αγοράς, καθώς και πρακτικά θέµατα που προέκυψαν σε καθεµία από τις δύο 

περιπτώσεις. 

  

Μετά το πέρας των ανωτέρω παρουσιάσεων, ο Πρόεδρος του HBC ευχαρίστησε τους οµιλητές 

για τις, κατά κοινή οµολογία, ενδιαφέρουσες πληροφορίες που προσέφεραν στους 

παρευρισκόµενους, αναφέροντας  ότι επιθυµία του Επιχειρηµατικού Συµβουλίου, µε τη 

συνδροµή των Ελλήνων επιχειρηµατιών και στελεχών σε εδώ εταιρείες,  είναι να διοργανώσει 

αντίστοιχες ενηµερωτικές εκδηλώσεις και στο µέλλον. 
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