
 Διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στην Παλαιστίνη 30+31/05/2017 
  
  
Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο σας ενημερώνει ως ακολούθως:     
  
                Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας και της 
ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί 
επιχειρηματική αποστολή στην Παλαιστίνη την Τρίτη 30 και την Τετάρτη 31Μαϊου 2017. 

Επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, και οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν είναι αυτοί 
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις θετικότερες προοπτικές για ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στην Παλαιστίνη, όπως: 

 Τουρισμός 
 Υλικά Κατασκευών-Εργαλεία (σημειώνεται ότι οι πλάκες ξύλου/μελαμίνης είναι το 

πρώτο εξαγόμενο προϊόν μας στην Παλαιστίνη με αξία εξαγωγών το 2016 στα 
240 χιλ.Ευρώ) 

 Μηχανήματα-Μηχανές (Air Conditions, Αεραντλίες, Αντλίες νερού κλπ) 
 Είδη Υγιεινής (Νεροχύτες, μπανιέρες, βρύσες κλπ) 
 Παρασκευασμένα τρόφιμα (σογιέλαιο, μαρμελάδες, σοκολάτα, σνακς κλπ) 
 Φάρμακα 
 Πληροφορική (ΙΤ) 
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

  
Ειδικά, ως προς τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επισημαίνουμε ότι λειτουργεί Γραφείο 

Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας (βλ. 
ιστοσελίδα https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-
west-bank-and-gaza-strip_en ) το οποίο προκηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμών έργων. 

Κατά την επιχειρηματική αποστολή θα διενεργηθούν στοχευμένες συναντήσεις 
ελληνικών και παλαιστινιακών επιχειρήσεων την Τετάρτη 31 Μαϊου 2017, ενώ παράλληλα 
σημειώνεται ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την παλαιστινιακή πλευρά για την 
επικείμενη αυτή αποστολή. 

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη η  συνημμένη 
Αίτηση Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση sbb@mfa.gr  με κοινοποίηση στο 
Α.Ε.Ε. mail: chamber@arabgreekchamber.gr, μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017. 
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της επιχειρηματικής ημερίδας και 
τον τόπο πραγματοποίησής της, θα αποσταλούν, σε μεταγενέστερο χρόνο, στις 
επιχειρήσεις που τελικώς θα συμμετάσχουν. 

  
(Πηγή:  YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ / Β8 Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης) 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

BUSINESS DELEGATION 
Palestine 30-31/5/2017 

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε ηλεκτρονικά και επιστρέψτε 

την παρούσα φόρμα στο e-mail: sbb@mfa.gr 
 

COMPANY PROFILE 
NAME OF COMPANY: 

 

 

Tel.: 

Fax: 

 

e-mail: 

web site : 

 

Company Activities (products, services etc): 
 

 

 

Representative’s Name & Position: 
  

 

 

Is the company already present in Palestine? 
Specify activity: 

 

 

 

Specify your field of interest 

Investments: 

Exports (specify products): 

Services: 

Other: 

 

Pin-point preferred Business Contacts 

I would like to meet… 
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