
________________________________________________ 
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  

 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑ Η.Α.Ε 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

 

  

 

 

 

 

Ντουμπάι, 5 Απριλίου 2022 

 

 

 

 

Ολοκλήρωση Διαπραγματεύσεων για Διμερή Συμφωνία Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής 

Σχέσης (CEPA) & Υπογραφή MoU για Θαλάσσιες Μεταφορές ΗΑΕ-Ισραήλ 

 

Τα ΗAE και το Ισραήλ ολοκλήρωσαν στα Ιεροσόλυμα, την 1η Απριλίου τ.έ., επιτυχώς τον τελικό γύρο 

διαπραγματεύσεων για μια διμερή Συμφωνία Ολοκληρωμένης Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης 

(Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA), μια Συμφωνία που αναμένεται να ενισχύσει τους 

διμερείς εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας για το Εξωτερικό Εμπόριο των ΗΑΕ, Dr. Thani 

Al Zeyoudi, η ανωτέρω Συμφωνία αποτελεί τη συνέχεια των Συμφωνιών Αβραάμ (Σεπτέμβριος 2020, 

Ουάσιγκτων), με τις οποίες ανοίχτηκε ένα νέο κεφάλαιο στο περιφερειακό εμπόριο. Επίσης, κ. Υπουργός 

συμπλήρωσε ότι η εφαρμογή της Συμφωνίας, ιδίως στη μετά-κορωνοϊό εποχή, όχι μόνο θα ενισχύσει το 

εμπόριο, αλλά θα αυξήσει τις επενδύσεις, θα τονώσει τον τουρισμό, θα επιταχύνει την πρόοδο στις ψηφιακές 

υπηρεσίες και θα προωθήσει τη συνεργασία σε τομείς προτεραιότητας όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, η 

υγειονομική περίθαλψη, η επισιτιστική ασφάλεια, η επιχειρηματικότητα, η κυβερνοασφάλεια και η 

προηγμένη τεχνολογία. 

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο των ΗΑΕ, η CEPA ΗΑΕ-Ισραήλ θα μειώσει ή 

θα καταργήσει σημαντικά τους δασμούς σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών, θα ενισχύσει την πρόσβαση στην αγορά 

για υπηρεσίες, θα προωθήσει τις επενδυτικές ροές και θα προωθήσει την ανάπτυξη της δράσης των ΜμΕ.  

Υπογραμμίζεται ότι το διμερές εμπόριο των δύο χωρών ανήλθε σε περίπου $900 εκ. το 2021, ενώ 

σύμφωνα με δηλώσεις, το Σεπτέμβριο 2021, του Υπουργού Οικονομίας των ΗΑΕ, H.E. Abdulla Bin Touq Al 

Marri, τα ΗΑΕ στοχεύουν να αυξήσουν την αξία της οικονομικής δραστηριότητας τους με το Ισραήλ σε 

περισσότερο από $1 τρισ. τα επόμενα 10 χρόνια, ελπίζοντας να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε όλους 

τους τομείς, από τον τομέα της υγείας μέχρι αυτόν της ενέργειας. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω CEPA είναι η 2η των ΗΑΕ, μετά την υπογραφή CEPA με την Ινδία τον 

Φεβρουάριο τ.έ. κι εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής των ΗΑΕ για ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων 

με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους τους, με απώτερο στόχο την εδραίωση της χώρας τους ως παγκόσμιου 

επιχειρηματικού κόμβου.  

Επίσης, σημειώνεται ότι ως συνέχεια του ειρηνευτικού μέρους των Συμφωνιών Αβραάμ, ο Υπουργός 

Ενέργειας και Υποδομών των ΗΑΕ, H.E. Suhail bin Mohammed Al Mazrouei και η Υπουργός Μεταφορών 

και Οδικής Ασφάλειας του Ισραήλ, κα Meray Michaeli υπόγραψαν στο Αμπού Ντάμπι την 3η Απριλίου τ.έτ., 

Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για τη συνεργασία στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, την ανταλλαγή 

εμπειριών και την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. 

Το Μνημόνιο θέτει τον μελλοντικό οδικό χάρτη, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας επωφελούς 

συνεργασίας, για τα επόμενα 50 χρόνια. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού των ΗΑΕ, το Μνημόνιο θα 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες στον τομέα 

των μεταφορών, καθώς και στην ανάληψη πρωτοποριακών πρωτοβουλιών για τη στήριξη αυτού του ζωτικού 

τομέα. Τέλος, κ. Υπουργός επισήμανε ότι η κοινή δράση των δύο χωρών καταδεικνύει το ενδιαφέρον τους για 

τη διασφάλιση μόνιμης οικονομικής ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας καθώς και για την ανάπτυξη και 

ενίσχυση βιώσιμων εθνικών οικονομιών. 
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