
 

 
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και εν θέµατι ηµερίδας, σε οποία συµµετείχαν, εκτός από το Γραφείο µας, και 
εκπρόσωποι χωρών της ΕΕ, άλλων µεγάλων χωρών (Βραζιλία, Κίνα κ.λπ.) αλλά και ισραηλινές κατασκευαστικές 
εταιρίες, αποστέλλουµε, συνηµµένα, προς ενηµέρωσή σας, και σε ηλεκτρονική µορφή, ενηµερωτικό φυλλάδιο του 
Υπουργείου Κατασκευών και Στέγασης για τις διαφαινόµενες ευκαιρίες δραστηριοποίησης που εµφανίζονται στην 
Ισρ/στεγαστική αγορά, σε οποία περιγράφονται οι νέες κυβερνητικές πολιτικές στον στεγαστικό τοµέα καθώς και η 
σχετική προκήρυξη (υπ’ αριθµ. 2016032302272/23.03.20160). 
 
Aπό ανωτέρω, επισηµαίνουµε τα ακόλουθα: 
 
- Συγκεκριµένες πολιτικές αποσκοπούν στη µείωση των τιµών, στην αύξηση του κατασκευαστικού όγκου και στην 
ανάπτυξη του εγχώριου οικιστικού τοµέα, µε στόχο την αντιµετώπιση της οικιστικής κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα. 
 
- Συγκεκριµένη αγορά παρουσιάζει δυναµισµό, λόγω της συνεχούς αύξησης του πληθυσµού (8,46 εκ. - +2%/έτος), της 
αύξησης των νοικοκυριών (2,36 εκ.), προστίθενται ετησίως 50 χιλιάδες νέα νοικοκυριά, το αυξανόµενο ΑΕΠ             
(+ 2,5%/2015), σε οποίο ο κατασκευαστικός τοµέας αντιπροσωπεύει το 5,5%, στη συνεχώς µειούµενη και ήδη σε 
χαµηλά επίπεδα διαµορφούµενη ανεργία (5,3%/2015), στον αποπληθωρισµό (-1%). Στα παραπάνω, προστίθεται το 
ανατιµούµενο Σέκελ, τα µηδενικά επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ (+0,1%), ο αυξανόµενος αριθµός 
οικοδοµικών αδειοδοτήσεων και ολοκλήρωσης κατασκευών (48,5 και 43,5 χιλ. µονάδες, αντίστοιχα) καθώς και η 
έλλειψη εργατικού δυναµικού - εξειδικευµένου και µη - στον τοµέα των κατασκευών (241,2 χιλ. εργάτες, εκ των 
οποίων 181,200 Ισραηλινοί και 60 χιλ. αλλοδαποί, προερχόµενοι κυρίως από Βουλγαρία, Ρουµανία και Ουκρανία). 
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 ΘΕΜΑ: Ενηµερωτική Ηµερίδα για ευκαιρίες συνεργασίας αλλοδαπών κατασκευαστικών εταιριών µε 

ισραηλινές για την υλοποίηση και αξιοποίηση οικιστικών σχεδίων οικιστικά σχέδια στην 
Ισραηλινή στεγαστική αγορά ( Τελ Αβίβ, 9.05.16) 

ΣΧΕΤ.: (α) Έγγραφό µας µε Φ.2701/ΑΠ 117/21.03.16 
(β) Έγγραφό µας µε Φ.2250/ΑΠ 81 /25.02.16 (µη προς όλους) 
(γ) Έγγραφό µας µε Φ.3360/ΑΠ 80 /25.02.16 (µη προς όλους) 
(δ) Έγγραφό µας µε Φ.3360/ΑΠ 72 /22.02.16 (µη προς όλους) 
(ε) Έγγραφό µας µε Φ.2701/ΑΠ 40 /04.02.16 (µη προς όλους) 

  
  



- Ανωτέρω δεδοµένα, σε συνδυασµό µε την ανέγερση χιλιάδων κατοικιών (το 2016, αναµένεται να αδειοδοτηθούν 100 
χιλ., µε αυξητικές τάσεις), την απελευθέρωση οικιστικής γης από τη µετεγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων και 
εγκαταστάσεων αµυντικών βιοµηχανιών από το Κεντρικό στο Νότιο Ισραήλ, καθώς και την ανάπτυξη του 
κατασκευαστικού τοµέα του Ισραήλ δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για το σταδιακό άνοιγµα της κατασκευαστικής – 
στεγαστικής αγοράς µε αρχική επιλογή έξι (6) αλλοδαπών εταιριών αλλά και  ευκαιρίες και για τις ε/κατασκευαστικές 
εταιρίες για είσοδο και δραστηριοποίηση στην κατασκευαστική αγορά του Ισραήλ γενικότερα. 
 
- Σε αρχικώς επιλεγείσες έξι (6) εταιρίες που θα συµπεριληφθούν σε σχετική βάση δεδοµένων, αναµένεται, σε 
κοινοπραξία µε ισρ/εταιρίες, ή ως υπεργολάβοι αυτών να ανατεθούν ολοκληρωµένα οικιστικά έργα (σχεδιασµός, 
κατασκευή υποδοµών, ανέγερση κατοικιών), ενώ έχει προβλεφθεί και το σχετικό θεσµικό πλαίσιο, µε το οποίο 
ενθαρρύνεται η ενοικίαση κατοικιών (µε φορολογικά κίνητρα και εκπτώσεις στην τιµή απόκτησης δηµόσιας γης). 
 
- Σηµαντικές ηµεροµηνίες ανωτέρω προκήρυξης είναι σύµφωνα µε την εν θέµατι παρουσίαση η 20.05.16 (έως ώρα 
17:00) για την καταληκτική υποβολή ερωτηµάτων και η 15.07.16 (έως ώρα 12:00), οποία παρατάθηκε  σε σχέση µε την 
αρχικά προβλεπόµενη (27.06.16). 
-Βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής µίας εταιρίας για την υποβολή προσφοράς, είναι: 

• η ύπαρξη εταιρικής µορφής ΕΠΕ ή άλλης µορφής καταχωρηµένης σε κάποιο Μητρώο Εταιριών,  
• η έδρα της να βρίσκεται εκτός του Ισραήλ,  
• να έχει µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών στον στεγαστικό τοµέα και στον τοµέα των υποδοµών, ύψους 500 εκ. $, 

τα τρία (3) τελευταία οικονοµικά έτη,  
• να έχει σχέση καθαρών χρηµατικών χρεών/χρηµατικά διαθέσιµα, όχι µεγαλύτερη του 60% κατά µέσο όρο τα 

τρία τελευταία οικονοµικά έτη,  
• να διαθέτει απόθεµα µηχανολογικού εξοπλισµού οικοδοµικών υλικών που να υπερβαίνει το 30% των 

συνολικών του χρηµατικών του διαθεσίµων,  
• να έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, την κατασκευή, τουλάχιστον, δεκαπέντε 

(15) διαφορετικών οικιστικών σχεδίων, εµβαδού, το λιγότερο 3.000 τ.µ., εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον 
έργο να είναι δεκαπέντε (15) ορόφων και άνω,  

• να έχει υλοποιήσει, τα τελευταία τρία (3) χρόνια, σε ξένη χώρα, τουλάχιστον ένα (1) οικιστικό σχέδιο, εµβαδού 
3.000 τ.µ., µε πολεοδοµικό πλαίσιο, διαφορετικό από το ισχύον στη χώρα προέλευσης (έδρα) και η οποία να 
έχει ακαθάριστο κατά κεφαλήν εισόδηµα τουλάχιστον 30.000 $ και τέλος  

• να έχει απασχολήσει, τα τρία (3) τελευταία έτη, έναν (1) αρχιµηχανικό µε εµπειρία στις στεγαστικές 
κατασκευές τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και ο οποίος επέβλεψε επαγγελµατικά τα έργα που παρουσίασε η 
εταιρία ως απόδειξη της επαγγελµατικής εµπειρίας της. 

Τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο κείµενο της προκήρυξης (αποστέλλεται). 
 

-Κείµενο προκήρυξης µπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο υπερσύνδεσµο του Ισρ/Υπουργείου Κατασκευών και 
Στέγασης:http://www.moch.gov.il/English/new_construction/Pages/call_for_proposals_from_foreign_construction_com
panies_for_construction_works_for_residential_housing_in_israel.aspx και µπορούν να υποβληθούν σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλ/κή διεύθυνση: cfp@moch.gov.il. 
 
-Στόχος της Ισρ/πλευράς, δεδοµένου της ακριβής στέγης, της χαµηλής ποιότητας των οικιών αλλά και των πιεστικών 
οικιστικών αναγκών είναι η προσέλκυση εταιριών µε τεχνογνωσία στην «βιοµηχανική κατασκευή κατοικιών» , µε 
παράλληλη εισαγωγή εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού (έως 1000 άτοµα), ώστε και να αντιµετωπιστεί το οικιστικό 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα και να µεταφερθεί τεχνογνωσία, µέσω της συνεργασίας µε εγχώριες εταιρίες. 
 
Παρακαλούµε για τις κατά λόγο αρµοδιότητος, τυχόν, ενέργειές σας. 
 
  
                                                                                                            Η Προϊσταµένη 
 

 Β. Καµπούρογλου 
             Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 
 
Συν.: Σελ.: Σαράντα έξι (46) 
ΚΚ/ 






























































































