
 

 

Στο πλαίσιο επισκέψεως κ. Πρωθυπουργού στο Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν, στις 16 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Waldorf 

Astoria επιχειρηματικές συναντήσεις τόσο του ιδίου, όσο και υπουργών μελών της ελληνικής Αντιπροσωπείας που τον 

συνόδευαν στην επίσκεψη. 

Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν από το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας και αφορούσαν στους κλάδους υποδομών, 

αγροτεχνολογίας, κυβερνοασφάλειας, αμυντικής βιομηχανίας, τουριστικών επενδύσεων, αξιοποίησης λιμένων, αμυντικής 

τεχνολογίας και άλλους τομείς ειδικότερου ενδιαφέροντος ισρηλινών επιχειρηματιών. 

Καθώς οι επιχειρηματικές συναντήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο επισκέψεως κ. Πρωθυπουργού έχουν δημιουργήσει 

ιδιαίτερα θετικό κλίμα στην εδώ επιχειρηματική κοινότητα, είναι σημαντικό καταρχάς να υπάρξει συνέχεια των επαφών. 

Επίσης καθώς και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας συναντήσεων διαπιστώσαμε το έντονο ενδιαφέρον εδώ επενδυτών και 

επιχειρήσεων σε κλάδους καινοτομίας, ενέργειας και διαχείρισης υδάτων, σκόπιμο είναι να διοργανωθεί στο Τελ Αβίβ 

ημερίδα ενημέρωσης επενδυτών (ενδεχομένως και στο Χρηματιστήριο) στην οποία να υπάρξει παρουσίαση με 

συγκεκριμένο και άμεσο τρόπο όλου του φάσματος των επενδυτικών ευκαιριών που Ελλάδα προσφέρει στην μετά τον 

COVID-19 εποχή.  

 

Απόφαση Υπ. Οικονομικών για απόρριψη πρότασης επιβολής δασμού Antidumping σε ελληνικές εισαγωγές 

τσιμέντου Portland στο Ισραήλ 

O Υπουργός Οικονομίας κ. Yisrael Katz ανακοίνωσε στις 22 Ιουνίου ότι υπέγραψε την απόφαση απόρριψης πρότασης 

Υπουργού Οικονομικών & Βιομηχανίας κ. Amir Peretz για επιβολή νέου δασμού αντιντάμπιγκ ύψους 17,25% σε 

εισαγωγές τσιμένου εξ΄Ελλάδος τύπου Portland θέτοντας τέλος σε μια μακροχόνια διαμάχη που είχε δημιουργήσει 

προβλήματα στις εξαγωγές ελληνικού τσιμέντου στο Ισραήλ. 

Ο κ. Katz σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ημερήσια εφημερίδα Yedioth Ahronoth, εμφανίζεται σταθερός στην 

πολιτική του να «εξουθενώσει» τα υφιστάμενα μονοπώλια και να συμβάλει στην εμπέδωση συνθηκών ελεύθερου 

ανταγωνσιμού στην αγορά, υπέρ των πολιτών, ώστε τελικώς να διαμορφωθεί χαμηλότερο κόστος διαβίωσης.  

Κατόπιν αυτής της απόφασης, όπως και ο ίδιος ο κ. Katz δήλωσε, η υπόθεση έκλεισε και θα εξακολουθήσει να ισχύει, ο 

αρχικώς επιβληθείς, στις 7.4.2019, δασμός αντιντάμπιγκ ήτοι 0,25% ανά τόνο, για περίοδο 30 μηνών. 

Αναμένονται με ενδιαφέρον τυχόν αντιδράσεις της θιγομένης εγχώριας τσιμεντοβιομηχανίας και πρωτίστως της Nesher. 

Συναφώς υπενθυμίζεται ότι η επιβολή φόρου αντιντάμπιγκ, στις εισαγωγές στο Ισραήλ τσιμέντου τύπου Portland από την 

Ελλάδα και μάλιστα ύψους 17,25%, όπως είχε προταθεί από Υπουργό κ. Peretz, θα οδηγούσε τελικώς, σύμφωνα και με 

εκτιμήσεις της ΑΓΕΤ-Ηρακλής, σε παντελή αδυναμία συνέχισης εξαγωγής ακόμα και των ήδη μειωμένων ποσοτήτων 

αξίας 18 εκ. δολ. το 2019 (50 εκ. δολ. το 2018). 

Επιπρόσθετα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων που έχουν υποστεί επιπτώσεις ένεκα του COVID-19 

Η τροποποίηση του πολυαναμενόμενου πακέτου βοήθειας ύψους 6 δισ. σέκελ (1,6 δις €) του Υπουργείου Οικονομικών, 

στις 3 Ιουνίου προκάλεσε ευρεία κριτική από τον ιδιωτικό τομέα κατά την τελευταία εβδομάδα. 

Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, του αρχικώς ανακοινωθέντος οικονομικού πακέτου αρωγής των επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την αναστολή δραστηριότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους , το Υπουργείο Οικονομικών 

θα επεκτείνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας ώστε να συμπεριλάβει επιχειρήσεις που επανεκκίνησαν τη δραστηριότητάς τους 

και επανέφεραν στις θέσεις εργασίας τους, το προσωπικό που είχε τεθεί σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών, από τις 19 

Απριλίου αντί για την αρχικώς ορισθείσα αντιστοίχως 1η Μαΐου. 

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα επέκριναν τον υπουργό Οικονομικών Yisrael Katz, υποστηρίζοντας ότι η 

παροχή επιχορηγήσεων σε εργοδότες που επέστρεψαν τους εργαζόμενους τους που τελούσαν σε αναγκαστική άδεια άνευ 

αποδοχών από τον Μάιο είναι μονομερής και εξαιρεί τις επιχειρήσεις που προσπάθησαν να επαναφέρουν τους 

εργαζόμενους νωρίτερα, ή και κατάφεραν να μη θέσουν διόλου τους εργαζόμενους τους σε άδεια άνευ αποδοχών. 

                                                                                                                                                                           συν. από σελ. 2 

Tρίτη 30-6-2020 

Ενημερωτικό Δελτίο 
E-News Letter 

Τεύχος 6ο 1–30/6/2020 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Ε π ιχ ε ιρ ημ α τ ι κ έ ς 

συναντήσεις κατά 
ε π ί σ κ ε ψ η  κ . 
Πρωθυπουργού 

 Μη επιβολή δασμού 

αντιντάμπιγκ σε 
ελληνικό τσιμέντο 

 Ε ν ί σ χ υ σ η 

πληττομένων από 
C O V I D - 1 9 
επιχειρήσεων 

 Ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς 

εξελίξεις στο Ισραήλ 

 Κατασκευή αγωγού 

φυσικού αερίου σε 
κοίτασμα Karish 

 Γενική Συνέλευση 

Ισραηλο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου 

 Ε κ δ ή λ ω σ η 

προβολής ελληνικής 
κουζίνας στο Τελ 
Αβίβ 

 

σελ. 1 

 

 

σελ. 1 

 

 

σελ. 1 

 

 

σελ  2 

 

σελ. 3 

 

σελ. 4 

 

 

σελ. 5 

Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο επισκέψεως κ. Πρωθυπουργού στο Ισραήλ 



 

 

σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

συν. από σελ 1.  

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι επιχειρήσεις που επανέφεραν υπαλλήλους τους στο χώρο εργασίας από την 19η Απριλίου 

(ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η επανεκκίνηση της οικονομίας) καθίστανται επίσης επιλέξιμες για επιχορήγηση 3.500 

σέκελ (909 €) ανά εργαζόμενο. 

Οι υπόλοιπες σχετικές ρυθμίσεις του πακέτου στήριξης του Υπουργείου Οικονομικών παραμένουν ως έχουν, με τους εργοδότες 

να λαμβάνουν επίσης επιχορήγηση 3.500 σέκελ για κάθε υπάλληλο που επέστρεψε στο χώρο εργασίας εντός του Μαΐου και 

7.500 σέκελ (1.948 €) για κάθε υπάλληλο που επανήλθε στην εργασία μετά την 1η Ιουνίου. 
Η τροποποίηση του προτεινόμενου νόμου αποτελεί μέρος της νομοθετικής διαδικασίας στην Knesset και συζητήσεων στην 

αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών, ώστε ποσό 500 εκατ. σέκελ (130 εκ. €) συνολικά να χορηγηθεί, μέσω του συγκεκριμένου 

προγράμματος, σε εργοδότες. 
Το αρχικό σχέδιο που πρότεινε ο Katz για την ενθάρρυνση της επαναπροσλήψεως των εργαζομένων γνώρισε τις αντιδράσεις της 

αντιπολίτευσης, εκπροσώπων των επιχειρήσεων, αλλά ακόμα και άλλων μελών της κυβέρνησης. 
Ο βουλευτής του Likud Nir Barkat, χαρακτήρισε το προτεινόμενο πρόγραμμα «παραμορφωμένο» και «σπατάλη δημόσιου 

χρήματος». Αντ 'αυτού, ανέφερε, οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται πρέπει να είναι επιλέξιμες αυτομάτως για αποζημίωση χωρίς 

να τίθενται προϋποθέσεις, ενώ σημαντικά κεφάλαια θα πρέπει να δοθούν στους Ισραηλινούς πολίτες για να ενισχυθεί η 

κατανάλωση, βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την ικανότητά τους να επανεντάσσουν εργαζόμενους στο 
εργατικό δυναμικό τους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών, Dr. Ron Tomer, εξέφρασε επίσης τη δυσαρέσκειά του για 

την πρόταση, ισχυριζόμενος ότι έστειλε ένα «πολύ αρνητικό μήνυμα» σε εργοδότες που εργάστηκαν σκληρά για να αποτρέψουν 

τους υπαλλήλους τους να μην έχουν καθόλου άδεια άνευ αποδοχών ή να επαναφέρουν τους υπαλλήλους τους στο εργατικό 
δυναμικό νωρίτερα. Ο κ. Tomer κάλεσε την κυβέρνηση να αναπτύξει αντ 'αυτού ένα «κεντρικό σχέδιο αποζημίωσης» με βάση 

τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και να υιοθετήσει το «γερμανικό μοντέλο» μερικής κυβερνητικής συμμετοχής στους 

μισθούς των εργαζομένων. 

Μόλις ψηφιστεί η νομοθετική ρύθμιση, οι επιχορηγήσεις θα καταβληθούν από την Ισραηλινή Φορολογική Αρχή στους 

εργοδότες από τον Ιούλιο σε τέσσερις δόσεις σε διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ θα εξαρτηθεί από τους εργοδότες και τους 

εργαζομένους που πρέπει να ενημερώσουν την Ισραηλινή Υπηρεσία Απασχόλησης σχετικά με την ακριβή ημερομηνία 

επιστροφής στην εργασία τους. 

Από την έναρξη επιβολής περιορισμών κοινωνικής δραστηριότητας, ένεκα της επελθούσης πανδημίας, για πρώτη φορά στις 19 

Απριλίου, σχεδόν 264.000 εργαζόμενοι ενημέρωσαν την Ισραηλινή Υπηρεσία Απασχόλησης για την επιστροφή τους στην 

εργασία. Κατά την ίδια περίοδο, στην Υπηρεσία Απασχόλησης  υπεβλήθησαν περίπου 108.000 νέες αιτήσεις για λήψη 

επιδομάτων ανεργίας. Μεταξύ των περίπου 37.000 νέων ατόμων που τον Μάιο εντάχθηκαν σε καθεστώς αναζήτησης εργασίας, 

το 27,1% είχε απολυθεί, το 49,9% τοποθετήθηκε σε άδεια άνευ αποδοχών, το 8,8% παραιτήθηκε και το 14,2% ανέφερε άλλους 

λόγους για την έξοδό του από την εργασία. 

Εκτιμάται ότι θα εξακολοθήσει η σταθερή επαναφορά χιλιάδων εργαζομένων από το καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών τις 

επόμενες μέρες, και είναι πιθανό ότι οι περισσότεροι από αυτούς να επιστρέψουν στην εργασία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, 
σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της υπηρεσίας απασχόλησης Rami Garor. Ωστόσο, εκτιμά ότι το ποσοστό ανεργίας, σύμφωνα 

με το αισιόδοξο σενάριο, θα παραμείνει σε διψήφιο ποσοστό, περίπου 10%, με περίπου 400.000 άτομα να εξακολουθούν να 

αναζητούν εργασία.   

Τελευταίες οικονομικές εξελίξεις στο Ισραήλ  

Η οικονομία του Ισραήλ συρρικνώθηκε κατά 6,8% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το ποσοστό αυτό είναι μια βελτίωση της πρώτης εκτίμησης που εκτιμούσε την ύφεση σε 

7,1%, αλλά εξακολουθεί να είναι το χειρότερο από τότε άρχισε η καταγραφή των στοιχείων στη βάση των ξεχωριστών 

τριμήνων και με το συγκεκριμένο ενοποιημένο τρόπο προτύπων ΠΟΕ, το 1995.  

Καθώς η επιπτώσεις της πανδημίας εμφανίζονται πλέον τόσο στην πραγματική οικονομία αλλά και καταγράφονται στους 

μακροοικονομικούς δείκτες, η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ μετά και την ολοκλήρωση του χειρισμού της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης, θα πρέπει να αρχίσει να καταρτίζει προϋπολογισμό. Οι βασικοί νόμοι του Ισραήλ απαιτούν από την κυβέρνηση να 

συντάξει προϋπολογισμό για το 2020 το συντομότερο δυνατό, καθώς η χώρα λειτουργεί με τον προϋπολογισμό του περασμένου 

έτους λόγω των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων. Δεδομένου ότι αυτός ο προϋπολογισμός προετοιμάστηκε πολύ 

νωρίτερα, το Ισραήλ δεν είχε καταρτίσει προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει μακροοικονομικό σχεδιασμό δύο ετών, χρονική 

έκταση δημοσιονομικού προσδιορισμού δίχως προηγούμενο. Σύμφωνα με το νόμο, η κυβέρνηση πρέπει να συντάξει έναν 

προϋπολογισμό εντός 100 ημερών από την ανάληψη της εξουσίας, αλλά ορισμένοι από τους βασικούς νόμους του Ισραήλ έχουν 

ήδη τροποποιηθεί σημαντικά από την τρέχουσα κυβέρνηση και δεν είναι απίθανο, σύμφωνα με εδώ αναλυτές, ότι θα μπορούσαν 

επίσης να τροποποιηθούν και σχετικοί με τη σύνταξη προϋπολογισμού νόμοι.  

Βασική επίπτωση της πανδημίας ήταν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία η ανεργία στα τέλη Μαΐου ήταν 23,5%, ή 960.000 άτομα, 

σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφαλίσεων, από 27,5% που ήταν στα τέλη Απριλίου. Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, 206.000 

άτομα που είχαν τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών επέστρεψαν στη δουλειά, αφού μόνο 35.000 άτομα επέστρεψαν στη δουλειά τον 

Απρίλιο. Υπάρχουν επί του παρόντος 738.000 εγγεγραμμένοι αιτούντες εργασία, γεγονός που δείχνει ότι 228.000 περισσότεροι 

άνθρωποι επέστρεψαν στη δουλειά από τις αρχές Ιουνίου. 
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του Ισραήλ (CPI) υποχώρησε απροσδόκητα 0,3% τον Μάιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ χαμηλότερο από το αναμενόμενο, με αναλυτές να προβλέπουν ότι ο ΔΤΚ Μαΐου θα 

παραμείνει αμετάβλητος ή θα αυξηθεί έως και 0,2%. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο υπολογισμός του ΔΤΚ είναι 

γεμάτος προβλήματα με σημαντικούς τομείς της οικονομίας που λειτουργούν εν μέρει ή δεν λειτουργούν καθόλου λόγω της 

κρίσης του κοροναϊού. 

 

Το ισραηλινό νόμισμα έχει σταθεροποιηθεί από τις αρχές Μαΐου, περίπου 3,50$/NIS (σέκελ), εν μέρει λόγω των αγορών σε ξένο 

νόμισμα της Τράπεζας του Ισραήλ. Το σεκέλ ενισχύεται έναντι του δολαρίου και σταθερά έναντι του ευρώ. Η συναλλαγματική 
ισοτιμία δολαρίου σεκέλ υποχώρησε μόλις τη Δευτέρα κατά 0,69% στα 3,471 NIS / $ και 0,01% έναντι του ευρώ στα 3,932 

NIS / €, ήδη όμως επανήλθε αποδεικνύοντας σταθερή πολιτική Κεντρικής Τραπέζης Ισραήλ. 
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Μείωση πωλήσεων αμυντικού υλικού από το Ισραήλ για το 2019  
Οι πωλήσεις όπλων του Ισραήλ μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2019, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Άμυνας που 

δημοσιεύθηκαν, με τις εξαγωγές όπλων να αντιμετωπίζουν ισχυρότερη πτωτική τάση από την αρχή του 2020 λόγω της πανδημίας των 

κοροναϊών. 
Η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του υπουργείου, γνωστή ως SIBAT, δήλωσε ότι οι εξαγωγές άμυνας ανήλθαν συνολικά στα 7,2 

δις. δολάρια πέρυσι, έναντι 7,5 δις. δολ. το 2018. Οι εξαγωγές έφτασαν στο ρεκόρ των 9,2 δις. δολ. το 2017 λόγω σύναψης και υλοποίησης 

αρκετών σημαντικών συμφωνιών. 
Ο επικεφαλής της SIBAT ταξίαρχος (ε.α.) Yair Kulas, δήλωσε ότι πααρά τους αμφισβητίες και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, το Ισραήλ 

κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του μεταξύ των 10 κορυφαίων εξαγωγέων άμυνας στον παγκοσμίως και ότι η τάση είναι σταθερή την 

τελευταία διετία.  

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παρέμεινε ο μεγαλύτερος αγοραστής ισραηλινών αμυντικών συστημάτων, αποσπώντας μάλιστα το 41% των 

συνολικών εξαγωγών, ακολουθούμενη από την Ευρώπη στο 26% και τη Βόρεια Αμερική στο 25%. Η Αφρική και η Λατινική Αμερική 

διατήρησαν μερίδιο 4% έκαστη σε αγορά όπλων. 
Πριν από δέκα χρόνια, το Ισραήλ ήταν παγκόσμιος ηγέτης στις πωλήσεις UAV, αλλά καθώς το επίκεντρο ενδιαφέροντος των υποψηφίων 

αγοραστών έχει αλλάξει, τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα αποτελούν τώρα μόνο το 8% των πωλήσεων της χώρας.  

Τα συστήματα ραντάρ και ηλεκτρονικού πολέμου αποσπούν το 17% του συνόλου των πωλήσεων, το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών, 

ακολουθούμενα με 15% από πυραύλους και συστήματα άμυνας αέρα. Οι εξαγωγές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και αεροσκαφών 

ανέρχονταν στο 8% του συνόλου των πωλήσεων, ενώ τα συστήματα κυβερνοχώρου και πληροφοριών ήταν 7%. 
Ο επικεφαλής της SIBAT επιβεβαίωσε ότι οι εξαγωγές συστημάτων πληροφοριών στον κυβερνοχώρο αυξήθηκαν από το προηγούμενο έτος, 

αλλά δεν διευκρίνισε ειδικώς σε ποιες χώρες πωλήθηκαν. Οι ισραηλινές πωλήσεις τέτοιων τεχνολογιών υπόκεινται σε αυξανόμενο έλεγχο τα 

τελευταία χρόνια λόγω ισχυρισμών ότι χρησιμοποιήθηκαν από ορισμένες χώρες για να κατασκοπεύουν πολιτικούς, αντιφρονούντες και 

δημοσιογράφους. 

Σημείωσε επίσης ότι ο αριθμός των πωλήσεων όπλων από κυβέρνηση σε κυβέρνηση είχε αυξηθεί και είπε ότι θα μπορούσαν να ξεπεράσουν 

το 1 δις. δολ. φέτος παρά την πανδημία. Πολλές χώρες ανέθεσαν στα υπουργεία άμυνας την προμήθεια εργαλείων που σχετίζονται με τον 

κοροναϊό και κάθε εξοπλισμός που πωλείται βάσει τέτοιας ρύθμισης θεωρείται εξαγωγή αμυντικού υλικού. 
«Η κρίση του κοροναϊού παρουσίασε μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία και την αμυντική αγορά. Κάνουμε προσαρμογές 

στις επιχειρήσεις του Υπουργείου Άμυνας και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία για την αμυντική 
βιομηχανία », δήλωσε ο Kulas.  

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι καθώς πολλές χώρες ενδέχεται να κατευθύνουν τις δαπάνες για την άμυνα στην υγειονομική περίθαλψη και σε 

άλλους τομείς ως μέρος μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προκύψασα οικονομική κρίση, ενδεχομένως να προκαλέσουν 

ανάσχεση των πωλήσεων αμυντικού υλικού από το Ισραήλ.  
Οι τρεις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες του Ισραήλ είναι η Elbit Systems, η Rafael Advanced Defense Systems και η Israel Aerospace In-

dustries. Η τοπική αμυντική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε συγχωνεύσεις καθώς πλεόν η IMI Systems αποτελεί μέρος της 

Elbit και η Aeronautics Limited εξαγοράστηκε από τη Rafael. 

Το Elta ELM-2084 - το ραντάρ που χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα άμυνας Iron Dome - πωλήθηκε το 2019 στην Τσεχική Δημοκρατία σε μια 

διακυβερνητική συμφωνία αξίας 125 εκατ. δολ. Η Elta είναι θυγατρική της Israel Aerospace Industries. 

Το Ισραήλ έχει επίσης εισέλθει στην πώληση πυραύλων, μεταξύ άλλων προϊόντων, στην Ινδία, όπου υπάρχουν πολλές κοινοπραξίες. Το 
Ισραήλ είναι επίσης ηγέτης στην πολυεπίπεδη αεροπορική άμυνα χάρη σε μεγάλο βαθμό στα συστήματα Iron Dome και David Sling, τα 

οποία παράγει η Rafael με την αμερικανική εταιρεία Raytheon. Η Elbit και άλλες ισραηλινές εταιρείες είναι επίσης σημαντικοί προμηθευτές 

ηλεκτρο-οπτικής τεχνολογίας. Ωστόσο, πολλές ισραηλινές αμυντικές συμφωνίες δεν δημοσιοποιούνται και η χώρα προορισμού για πολλά 

αμυντικά συστήματα συχνά δεν γίνεται γνωστή. 

Ξεκίνησε η τοποθέτηση του αγωγού φυσικού αερίου από το κοίτασμα Karish στην ΑΟΖ του Ισραήλ 

Ξεκίνησε πριν δυο εβδομάδες, κατόπιν αναβολών για τεχνικούς λόγους, η εγκατάσταση αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το 

κοίτασμα Karish στο FPSO (Floating Production Storage and Offloading)  “EnergeanPower” και ακολούθως στο κεντρικό σύστημα 

διακίνησης φ/α του Ισραήλ, καθώς μάλιστα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι χερσαίες εγκαταστάσεις στην περιοχή Dor, στο βόρειο τμήμα της 

χώρας, απέναντι από τις ακτές όπου εκτείνεται το κοίτασμα Karish. Ο υπό κατασκευή αγωγός θα έχει μήκος 90 χλμ. διάμετρο 61Χ76 

εκατοστά και το μέγιστο βάθος εγκατάστασης είναι περίπου 1.750 μέτρα. Την εγκατάσταση στη θάλασσα έχει αναλάβει για λογαριασμό της 

Energean το ειδικευμένο πλοίο PLV “Solitaire” το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τα επιμέρους τμήματα του αγωγού 

μεταφορτώνονται από το λιμάνι της Λεμεσού, όπου έχουν μεταφερθεί μετά την κατασκευή τους από την Cenergy (Σωληνουργεία Κορίνθου), 

στο “Solitaire” από πλοία PSV (offshore Platform, Supply Vessels).  

Το FPSO “EnergeanPower” θα διακινεί 8 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και πρόκειται να εγκατασταθεί περίπου 90 χλμ. από 

την ακτή, θα επιτρέψει την ανάκτηση υδρογονανθράκων με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Energean Israel, θυγατρική της Energean 

(κατά 70%, το υπόλοιπο 30% ανήκει στην Kerogen Capital), έχει συνάψει με το κράτος του Ισραήλ συμβάσεις παραχώρησης της 

εκμετάλλευσης του 100% των κοιτασμάτων Karish και Tanin, εών έχει ακόμα εννέα ερευνητικές άδειες σε περιοχές (οικόπεδα) σε θαλάσσιες 

περιοχές του Ισραήλ.  Η  Energean έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια για πώληση 5,6 δισεκ. κυβικά μέτρα ετησίως σε κρατικά εργοστάστια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιώτες παραγωγούς στο Ισραήλ. Η παραγωγή αερίου θα ξεκινήσει το 2021 χρονιά κατά την οποία η 

παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης και της Edison E&P, θα φτάσει τις 130.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως με πάνω από 80% 

να προέρχεται από φυσικό αέριο, ενώ όπως είναι γνωστό, η Energean έχει υποβάλει πρόταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου για 

εφοδιασμό της Κύπρου με φυσικό αέριο από το Ισραήλ, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 215 χιλιομέτρων που θα συνδέει το FPSO “Energean 

Power” με το Βασιλικό. 

Προς συμπλήρωση της εικόνας αναφέρεται ότι τα κοιτάσματα Karish και Tanin, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης του Βόρειου Καρίς, 

περιέχουν 98,7 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου (3,48 τρισεκ. κυβικά πόδια) και 82 εκατ. βαρέλια ρευστούς υδρογονάνθρακες.   



 

 

συνέχεια από σελ. 2 

Τα θετικά νέα της παρούσας οικονομικής συγκυρίας καταγράφονται και πάλι στον τομέα καινοτομίας 

καθώς το Ισραήλ βρίσκεται στην πέμπτη θέση στις παγκόσμιες επενδύσεις στον κλάδο τεχνολογίας σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (fintech). Η πανδημία έπληξε τον τομέα αλλά δημιούργησε επίσης 

ευκαιρίες σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι 

επενδύσεις σε νεοσύστατες εταιρείες ισραηλινών χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (fintech) το 2019 

ανήλθαν σε 1,8 δις. δολ. ένα ρεκόρ όλων των εποχών, σύμφωνα με έκθεση του Start-Up Nation 

Central (SNC) που παρακολουθεί τη βιομηχανία τεχνολογίας στο Ισραήλ. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει 

αύξηση 107% σε σχέση με το 2018 και  αύξηση 300% τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Παράλληλα στο μέτωπο των αερομεταφορών η El Al Israel Airlines έστειλε επιστολή στο Υπουργείο 

Οικονομικών, δηλώνοντας ότι βρήκε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρόθυμο να του χορηγήσει 

δάνειο 400 εκατ. δολ. Η εξέλιξη αυτή θα διευκολύνει στην μη προσφυγή του Υπουργείου 

Οικονομικών σε δημόσια προσφορά ομολογιακού δανείου στην οποία η κυβέρνηση θα εγγυάται την 

αγορά οποιωνδήποτε μετοχών δεν έχουν πωληθεί σε ιδιώτες. Αυτό το σχέδιο προφανώς θα οδηγήσει 

κατά πάσα πιθανότητα σε εθνικοποίηση της αεροπορικής εταιρείας. Ωστόσο, η El Al εξακολουθεί να 

προτείνει μια μικρότερη δημόσια προσφορά ύψους 40 εκατ. δολ. και την πώληση 110 εκατ. δολ. 

μετατρέψιμων ομολώγων στην κυβέρνηση. 

Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) προειδοποίησε πάντως την ισραηλινή 

κυβέρνηση ότι η καθυστέρηση της επανεκκίνησης των αεροπορικών ταξιδιών, λόγω της πανδημίας 

Covid-19, μπορεί να επηρεάσει 95.000 θέσεις εργασίας και να κοστίσει στη χώρα το 5% του ΑΕΠ 
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Πρεσβεία Τελ Αβίβ 
Γραφείο 

Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        

         Το Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ είναι 

στη διάθεση των επιχειρήσεων που  

επιδιώκουν την προώθηση των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους στην 

αγορά του Ισραήλ.  

        Παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε σχετικώς αιτήματα και 

τυχόν παρατηρήσεις σας. 

Πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης Ισραηλο-Ελληνικού Επιμελητηρίου  
Πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου η ετήσια Γενική Συνέλευση του εδώ εδρεύοντος Ισραηλο-Ελληνικού Επιμελητηρίου στο οποίο υπογράφων είχε 

προσκληθεί από τον Πρόεδρό του κ. Σάμπυ Μιωνή.  

Ο κ. Μιωνής στην έναρξη της ΓΣ αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλει τα τελευταία έτη και ειδικώς από το 2016 να αναδείξει αυτόν τον 

επιμελητηριακό θεσμό σε γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδος και Ισραήλ. Πρόθεση του Επιμελητηρίου, όπως 

υπογράμμισε, είναι να διευκολυνθούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στις προσπάθειές τους να δραστηριοποιοηθούν στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Ειδικώς αναφέρθηκε στη συγκυρία πραγματοποίησης της ΓΣ την επαύριο της επισκέψεως στο Ισραήλ κ. Πρωθυπουργού Ελλάδος, συνοδεία 9 

υπουργών, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα του Ισραήλ, ειδικώς μετά την αναγκαστική αναστολή 

λειτουργίας μεγάλων τομεών της οικονομικής δράσης. Ο κ. Μιωνής αναφέρθηκε στις θετικές εντυπώσεις που προκάλεσε η παρουσία της Ελληνικής 

Αντιπροσωπείας και ειδικώς κ. Πρωθυπουργού καθώς η Ελλάδα εμφανίζεται να είναι έτοιμη να δεχθεί δίχως καχεξίες του παρελθόντος, όσους επιθυμούν 

να αναλάβουν οικονομικές πρωτοβουλίες. Ειδικώς απευθυνόμενος στα μέλη του Επιμελητηρίου σημείωσε ότι η η δήλωση Έλληνα ΠΘ ότι: «Greece means 

business» σημαίνει πολλά και δεν θα πρέπει να παρέλθει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία της παρούσας συγκυρίας, κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν 

προχωρήσει σε σημαντικές συμφωνίες σε πολλούς τομείς, ώστε να αναδειχθούν γόνιμες συνεργασίες με αμοιβαία ωφέλεια για τους εμπλεκομένους. 

Ακολούθως υπογράφων κλήθηκε να απευθύνει χαιρετισμό κατά το οποίο τόνισα το εξαιρετικά θερμό κλίμα που διαπιστώθηκε στη διήμερη επίσκεψη κ. 

Πρωθυπουργού στο Ισραήλ, η οποία έβαλε τα θεμέλια για προώθηση με άμεσο τρόπο συγκεκριμένων δράσεων συνεργασίας. Σημείωσα ότι δεν είναι δίχως 

σημασία ότι υπεγράφησαν κοινές δηλώσεις ενδιαφέροντος για συνεργασίας στον αγροτικό τομέα, στην κυβερνοασφάλεια, στον τουρισμό και στην 

ενέργεια.  

Καθώς βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο, μετά τις αυστηρές ρυθμίσεις περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας ένεκα του COVID-19, τόνισα, ότι 

οι δυο χώρες κατάφεραν να καταδείξουν την αποτελεσματικότητά τους στην προστασία των πολιτών και να συρρικνώσουν σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με 

τις λοιπές χώρες, τις αρνητικές συνέπειες τόσο σε υγειονομικό επίπεδο όσο και στο μακροοικονομικό τοπίο. 

Σημείωσα ότι η Ελλάδα εμφανίζεται μετά την πανδημία να έχει ξεκάθαρους στόχους και στρατηγική εξόδου από την οικονομική κάμψη που επήλθε σε όλες 

τις οικονομίες παγκοσμίως και καθώς η Ελλάδα και το Ισραήλ πλέον έχουν σταθερά κοινούς στόχους μπορούν να διαμορφώσουν κοινές πρωτοβουλίες σε 

όλα τα επίπεδα οικονομικής δράσης.  

Κάλεσα όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου να ενεργοποιηθούν υπέρ αυτού του στόχου και εν προκειμένω υπογράμμισα ότι η Πρεσβεία θα είναι αρωγός σε 

κάθε προσπάθειά τους. 

Σημειώνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των μελών του Επιμελητηρίου για τις εξελίξεις στον τομέα τουρισμού και ειδικώς την προοπτική επαναφοράς της 

αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδος-Ισραήλ στα πρό της πανδημίας επίπεδα, καθώς τόσο οι επισκέψεις αναψυχής όσο και οι επιχειρηματικές πρέπει, όπως 

τονίζουν, να επανέλθουν το συντομότερο σε κανονικά επίπεδα. Καθώς μάλιστα, όπως ανέφεραν, η Ελλάδα είναι ασφαλής υγειονομικά χώρα, υπάρχει 

πρόθεση, από πολλούς ισραηλινούς, μετάβασης στην Ελλάδα.  



 

 

             σελ. 5  Τεύχος 6ο  1-30/6/2020 

Εκδήλωση προβολή Ελληνικής Κουζίνας στο Τελ Αβίβ 

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου η εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων και κουζίνας «A night in the Greek Cuisine». Όπως είχαμε αναφέρει και στο σχετικό 

έγγραφό μας η εκδήλωση κατέστη εφικτή με τη συνεργασία του παραρτήματος Τελ Αβίβ της Chaîne des Rôtisseurs, της παλαιότερης κοινότητα γαστρονόμων στον 

κόσμο, η οποία ίδρυσε το παράρτημα στο Ισραήλ το 1956. Πρόκειται για την πιο εκλεκτική γαστρονομική λέσχη μελών στο Ισραήλ, επιτρέποντας την είσοδο μόνο με 

πρόσκληση ή σύσταση ενός από τα υπάρχοντα μέλη. 

Καθώς μεσολάβησε μονάχα ένας μήνας από την κοινή απόφαση για πραγματοποίησή της, απευθυνθήκαμε σε έλληνες παραγωγούς προϊόντων που θα μπορούσαν να 

εισέλθουν στην ισραηλινή αγορά. Η ανταπόκριση που υπήρξε στη δημοσιοποίηση αναφορικά με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ήταν σημαντική. Ειδικότερα 

παραγωγοί οίνων, ελιάς, ελαιολάδου εξέφρασαν έντονη επιθυμία για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ώστε να προβληθούν τα προϊόντα τους στην ισραηλινή 

αγορά.Τελικώς στην εκδήλωση απέστειλαν προϊόντα οι κάτωθι εταιρείες: 

Στην εκδήλωση προσήλθαν 92 συνολικά άτομα, οι οποίοι κατέβαλαν αντίτιμο 380 σέκελ έκαστος (97€) ποσό που κινείται σε υψηλά όρια αναφορικά με τα εδώ δεδομένα. 
Το ποσό εισπράχθηκε από την Chaîne des Rôtisseurs η οποία ανέλαβε τη δαπάνη της εκδήλωσης. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση ήταν μέλη και φίλοι της Chaîne des 

Rôtisseurs και κατά τη διάρκεια του έτους συμμετέχουν σταθερά στις υψηλού επιπέδου διοργανώσεις που πραγματοποιεί. Συμμετέχοντες ήταν ιδιοκτήτες εστιατορίων, 

ξενοδοχείων, επιχειρήσεων, ιατροί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες. Επίσης στην βραδιά συμμετείχαν σημαίνοντες παράγοντες με υψηλό κοινωνικό προφίλ 
στις τοπικές κοινωνίες τους (Τελ Αβίβ, Ιεροσόλυμα). Η Πρόεδρος της Ένωσης Chaîne des Rôtisseurs κα. Tami Lancut Leibovitz αρχικώς καλωσόρισε όλους στην 

εκδήλωση η οποία όπως ανέφερε ήταν η πρώτη μετά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν ένεκα του κορωναιού. Τόνισε ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι μοναδικά και 

ευχαρίστησε την Πρεσβεία για τη διασφάλιση τόσο μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους παρευρισκομένους να γευθούν γνήσιες γεύσεις 

από την Ελλάδα.  Επίσης αναφερόμενη στο γεγονός της επικείμενης αεροπορικής επανασύνδεσης Ελλάδος-Ισραήλ, τόνισε την ανάγκη που έχουν οι ισραηλινοί να 

απολαύσουν για μια ακόμα χρονιά τις ομορφιές της χώρας μας.  

Ακολούθως ο κ. Πρέσβυς ευχαρίστησε την κα. Leibovitz και την Chaîne des Rôtisseurs για την συνεργασία και την οργάνωση της βραδιάς. Ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει 

πλούτο προϊόντων που είναι αφενός βιολογικά και αφετέρου συμβάλλουν αποδεδειγμένα στη διατήρηση της καλής υγείας. Ανέφερε ότι η Πρεσβεία είναι στη διάθεσή 

οιουδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με την προώθηση των εκλεκτών ελληνικών προϊόντων και κάλεσε όλους να βρεθούν για αυτό το καλοκαίριο μετά την οδύνη της 
πανδημίας του κορωνοιού. Στην δεξίωση που προηγήθηκε του δείπνου παρουσιάστηκαν από κ. Modefiore και ο υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων Πρεσβείας οι ποικιλές ελληνικού οίνου και ούζου που είχαν έρθει εξ΄ Ελλάδος από τις Ελληνικές εταιρείες. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε 

το αυγοτάραχο το οποίο οι καλεσμένοι απήλαυσαν με τις ποικιλίες ούζου και τσίπουρου. Παράλληλα σε παρακείμενο χώρο παρατέθηκαν προς δοκιμή ελληνικά 
ελαιόλαδα και παξιμάδια.  Στη συνέχεια και υπό τους ήχους του καλλιτέχνη Tomer, ο οποίος είναι εβραίος αλλά γνωρίζει ελληνικό ρεπερτόριο, συνεχίστηκε το δείπνο με 

τα εδέσματα εκ των οποίων τα τηγανιτά μπαρμπούνια αποτέλεσαν ιδιαίτερη στιγμή της βραδίας που όλοι οι καλεσμένοι αναγνώρισαν την μοναδική φρεσκάδα και 

γευστική πυκνότητα που προσέδιδαν στους καλεσμένους.                                                                                                                                                  συν. σελ. 6 

Χορηγοί προϊόντων   

SAMOS WINERY Ψηλές κορφές (ξηρό λευκό κρασί) και επιδόρπιο οίνο Samos Vin doux . 

KORONIOTIS WINERY Νεμέα Αγιωργίτικο, Ασύστικο, Argus Syrah 

ROUSSAS WINERY Λευκό, Κόκκινο και Ροζέ (kosher) 

SKOURAS WINERY Μοσχοφίλερο, Αγιωργίτικο 

TRIKALINOS Bottarga-Αυγοτάραχο 

MASTIC OF CHIOS 100 πακετάκια για δώρα σε καλεσμένους 

LATROVALIS Ελαιόλαδο, ελιές (Καλαμών, Αμφίσης, Χαλκιδικής, Θάσου), ελιές με αρωματικά βότανα 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Αφοί Στέφου & ΣΙΑ Ε.Ε.  Παραδοσιακό Αυγοτάραχο Στέφου 

  Πασιοπουλος Κωνσταντινος - Brand name – AVGOTARAXO 

  Εργαστήριο Παραδοσιακών Προϊόντων Φλώρος/ Brand name – Αλάτι φλώρος, Τυποποίηση 

Ανεπεξέργαστου Φυσικού Αλατιού Μεσολογγίου 

  Παπαθανασόπουλος Κώστας  του Σπυρίδωνα, Brand name - ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΧΩΡΙΟ 

  

  Πασιόπουλος Κωνσταντίνος, Brand name – Ουζο-τσιπουρο ΠΕΛΑΔΑ 

  

  Ήλιδα Α.Β.Ε.Ε.,  Βιοτεχνία επεξεργασίας και συσκευασίας βρώσιμων ελαιών. 

  

  Αφοί Ε. Μηλά Ε.Ε., ΜΗΛΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Ε.Ε. 

  Χαραλάμπους Μαρία του Ηλία, Ελαιόλαδο Μακρυνειας Αφοί Τζουμερκιωτη. 

  NIAMA Προϊόντα Χωρίς Γλουτένη 

ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ Ούζο, Μαστίχα 

ΚΑΝΑΚΙ ΦΥΛΛΟ Χορτόπιτες 

REGION OF CRETE Ελαιόλαδο, Ελιές, παραδοσιακά παξιμάδια, ρίγανι, πιπέρια και μπαχαρικά 

ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΚΑΚΗΣ 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

30 κιλά κουτσομούρα, 100 φιλέτα τσιπούρα 



 

 

συν. από σελ. 5  

Κατά τη διάρκεια το δείπνου ο σεφ Avsha και ο υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας εξηγούσαν τις λεπτομέρειες για τα 

πιάτα που σερβίρονταν και τα ελληνικά προϊόντα. Οι καλεσμένοι εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και ήθελαν να γνωρίσουν λεπτομέρειες για τις 

διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος που μπορεί να βρεί κάποιος ελληνικά προϊόντα και μας γνώρισαν ότι θα ήθελάν να τις επισκεφθούν και να συνδυάσουν 

μάλιστα τις διακοπές τους.  Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράθεση γλυκών που είχαν έντονο ελληνικό στοιχείο και ήταν αρωματισμένα με ελληνική 

μαστίχα, την οποία ο σεφ επεξεργάστηκε κατόπιν συνεργασίας με υπογράφοντα. 

Σημειώνουμε ότι ήδη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με μέριμνα κ. Fenheimer είχαν προωθηθεί φωτογραφίες και βίντεο της εκδήλωσης που λάμβανε 

χώρα, ώστε σε δημοφιλείς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων να αναρτώνται στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με την εκδήλωση που ελάμβανε χώρο.  

Με μέριμνα του Γραφείου Τύπου Πρεσβείας προωθήθηκε υλικό ώστε να υπάρξει η δέουσα δημοσιοποίηςση της εκδήλωσης. Παράλληλα η Ένωση 

Γαστρονόμων, η οποία είχε προσλάβει επαγγελματία φωτογράφο για την βραδυά, απέστειλε δελτία τύπου και βιντεάκια της εκδήλωσης, όπως πράττει 

πάντοτε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, καθώς παίζει πρωτεύοντα ρόλο στα γαστονομικά δρώμενα Ισραήλ. 

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της εκδήλωσης διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους ελληνικών επιχειρήσεων για προώθηση των προϊόντων 

τους στο Ισραήλ. Παράλληλα σύμφωνα και με την Ένωση Γαστρονόμων υπήρξε έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στην εκδήλωση, αλλά ένεκα του ορίου 

των 50 ατόμων, δεν ήτο δυνατό να υπερβούν τα 100 άτομα. Σημειώνεται ότι η υπέρβαση του ορίου των 50 ατόμων κατέστη εφικτή στην προκειμένη 

περίπτωση αφενός εκ του γεγονότος ότι οργανώθηκε σε ανοιχτό χώρο και αφετέρου διότι είχαν κατανεμηθεί σε ευρύτερη έκταση τα τραπέζια, ανά 7 άτομα.  

Ήδη κ. Williger  της Willi—Foods ζήτησε συνεργασία μας για οργάνωση εβδομάδας ελληνικών προϊόντων την τελευταία εβδομάδα Ιουλίου κάτι το οποίο 

ήδη έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε και θα επανέλθουμε ειδικώς.   


