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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Αποκατάσταση κατεστραμμένων 
υποδομών στη Μοσούλη  
Στο πλαίσιο ανοικοδόμησης του Ιράκ 
και αποκατάστασης κατεστραμμένων 
υποδομών, τα Ηνωμένα Έθνη  
ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των 
εργασιών ανακατασκευής των τριών 
σημαντικότερων γεφυρών στο 
κέντρο της Μοσούλης που είχαν 
καταστραφεί, κατά τη διάρκεια της 
κατάληψης της πόλης από το ISIS.  
Η αποκατάσταση των γεφυρών είναι 
ζωτικής σημασίας για την Μοσούλη 
καθώς θα συμβάλλει σημαντικά στη 
διευκόλυνση των επιχειρηματικών 
συναλλαγών μεταξύ των κατοίκων, 
με αποτέλεσμα την γενικότερη αύξη- 
ση της επιχειρηματικής κίνησης στην 
ευρύτερη περιοχή.   
Είναι προφανές ότι με τον τρόπο 
αυτό, δημιουργούνται οι προϋπο- 
θέσεις για επιστροφή της ζωής στην 
πόλη σε κανονικούς ρυθμούς, μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα.   

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο 
έργο αποτελεί μέρος του προγράμ- 
ματος «Iraq Emergency Operation for 
Development Project (EODP)», το 
οποίο χρηματοδοτείται από την 
Παγκόσμια Τράπεζα και περιλαμ- 
βάνει την αποκατάσταση συνολικά 
14 γεφυρών σε διάφορες περιοχές 
του Ιράκ που έχουν απελευθερωθεί 
από το Ισλαμικό κράτος. Το 
συνολικό κόστος του προγράμματος 
ανέρχεται σε 750 εκατ. δολ. και οι 
εργασίες για την αποκατάσταση  των 
υπολοίπων γεφυρών αναμένεται να 
ολοκληρωθούν το 2020.  
Η Παγκόσμια Τράπεζα βρίσκεται σε 
συνεργασία με το Ιρακινό Υπουργείο 
Στέγασης, Ανασυγκρότησης και 
Δημοσίων Έργων σχετικά με τον 
συντονισμό των απαιτούμενων εργα- 
σιών, ενώ όσον αφορά στην επιλογή 
των γεφυρών, σημαντικό ρόλο έχει 
επίσης το Ταμείο Ανασυγκρότησης 
του Ιράκ.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Άρση της απαγόρευσης των διεθνών πτήσεων  
Η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ ήρε την 
απαγόρευση των διεθνών πτήσεων προς και από 
τα αεροδρόμια της περιοχής του Κουρδιστάν, 
μετά από διάστημα 6 μηνών. Στη σχετική 
ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας θα τελούν, πλέον, υπό την εντολή 
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών.  
 
Ενημερωτική συνάντηση των Οικονομικών 
και Εμπορικών Συμβούλων στο Ερμπίλ 
Στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση των  
Εμπορικών Συμβούλων/Ακολούθων (4 Μαρτίου), 
υπήρξε ενημέρωση από τους εκπροσώπους της 
δικηγορικής εταιρείας «Confluent Law Group», 
σχετικά με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις 
στο Ιράκ και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα.   

Επιχειρηματικές συναντήσεις στη Βαγδάτη 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών οικονομικών 
σχέσεων μεταξύ της χώρας μας και του Ιράκ, 
πραγματοποιήθηκαν, στις 14-15 Μαρτίου 2018,  
συναντήσεις του διευθύνοντος του Γραφείου 
ΟΕΥ, κ. Στ. Σταυράκου με τον Πρόεδρο και μέλη 
του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Βαγδάτης, καθώς επίσης με 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Επιτρο- 
πής Επενδύσεων του Ιράκ.  
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι Ιρακινοί 
αξιωματούχοι επεσήμαναν το ενδιαφέρον για 
εισαγωγή περισσοτέρων προϊόντων από την 
Ελλάδα και εξέφρασαν την επιθυμία για 
δραστηριοποίηση ελληνικών εταιρειών στο 
πλαίσιο της ανοικοδόμησης του Ιράκ.  
 
Συνέδριο «Doing business in the Arab 
world» (Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018) 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διοργανώθηκε 
από το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως, συνέδριο με θέμα «Doing busi-
ness in the Arab world». Το συνέδριο έλαβε χώρα 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στις 22 
Μαρτίου 2018, και υπήρξε συμμετοχή Πρέσβεων 
αραβικών χωρών, Ελλήνων αξιωματούχων και 
πολυάριθμων εκπροσώπων της επιχειρηματικής 
κοινότητας.  
Στο πρώτο σκέλος του συνεδρίου, οι Πρέσβεις 
των αραβικών χωρών αναφέρθηκαν στην 
επιχειρησιακή κουλτούρα που επικρατεί στις 
χώρες τους. Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, οι 
προϊστάμενοι των Γραφείων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν σε 
αραβικά κράτη, προέβησαν σε παρουσίαση 
επιχειρηματικών πρακτικών και διαδικασιών 
στον αραβικό κόσμο. Ο διευθύνων του Γραφείου 
ΟΕΥ Ερμπίλ, κ. Στ. Σταυράκος παρουσίασε την 
αγορά του Ιράκ και επεσήμανε ενδιαφέροντες 
κλάδους για τους Έλληνες εξαγωγείς.  
Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών, πραγ- 
ματοποιήθηκαν συναντήσεις Β2Β μεταξύ Ελ- 
λήνων και επιχειρηματιών από αραβικά κράτη. 
Παράλληλα, οι Σύμβουλοι Εμπορικών και 
Οικονομικών Υποθέσεων της χώρας μας, είχαν τη 
δυνατότητα να συναντηθούν με ενδιαφερόμενες 
ελληνικές εταιρείες και να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον 
των χωρών, όπου εργάζονται.   
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Μικρή αύξηση στις εξαγωγές πετρελαίου  
Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ δημοσίευσε 
την μηνιαία έκθεση εξαγωγών αργού πετρελαίου 
για τον Μάρτιο του 2018.  Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι, τον περασμένο μήνα εξήχθησαν 
συνολικά 107 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου 
(κατά μέσο όρο 3,45 εκατ. βαρέλια  ανά ημέρα), 
παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με 
τον Φεβρουάριο (3,42 εκατ. βαρέλια  ανά ημέρα). 
Οι εξαγωγές ήταν εξ ολοκλήρου από τους νότιους 
τερματικούς σταθμούς της χώρας, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι εξαγωγές από το Kirkuk. 
Τα έσοδα για το Μάρτιο ανήλθαν σε 6,4 δισ. δολ. 
με μέση τιμή 59,9 δολ. ανά βαρέλι. 

Συμφωνία της Pearl Petroleum με την KRG 
Η εταιρεία Pearl Petroleum, η οποία ανήκει από 
κοινού στις ενεργειακές εταιρίες των ΗΑΕ, Cres-
cent Petroelum και Dana Gas, υπέγραψε  δεκαετή 
συμφωνία με την Περιφερειακή Κουρδική 
Κυβέρνηση (KRG), σχετικά με την πώληση 
φυσικού αερίου.  
Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας θα πραγμα- 
τοποιηθούν επενδύσεις στο Ιρακινό Κουρδιστάν 
που θα υπερβούν τα 600 εκατ. δολλ., κατά τα 
επόμενα χρόνια.  

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Απαγόρευση εισαγωγών κατεψυγμένων θαλασ- 
σινών από την Ιρακινή Κυβέρνηση 
Οι Ιρακινές αρχές αποφάσισαν να αναστείλουν 
τις εισαγωγές κατεψυγμένων ψαριών και λοιπών 
θαλασσινών. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 
Ιρακινό Υπουργείο Γεωργίας αναφέρεται ότι η εν 
λόγω απόφαση ελήφθη προκειμένου να ενισχυθεί 
η εγχώρια παραγωγή.   
Όλοι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου του Ιράκ 
έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με το μέτρο αυτό, 
ωστόσο δεν είναι σαφές, κατά την παρούσα 
στιγμή, αν η απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνει την 
Περιφέρεια Κουρδιστάν. Κούρδοι αξιωματούχοι 
από το Υπουργείο Γεωργίας της KRG αναφέρουν 
ότι δεν έχει υπάρξει, ακόμα, επίσημη ενημέρωση 
από πλευράς της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.  
Σημειώνεται ότι, η Ιρακινή Κυβέρνηση έχει 
απαγορεύσει τις εισαγωγές ορισμένων αγροτικών 
προϊόντων από την περιοχή του Κουρδιστάν προς 
το υπόλοιπο Ιράκ. Για παράδειγμα, σε ισχύ 
βρίσκεται, από το περασμένο έτος, η απαγόρευση 
πώλησης πουλερικών που προέρχονται από το 
Ιρακινό Κουρδιστάν μετά από αναφορές για 
κρούσματα γρίπης των πτηνών στην κουρδική 
πόλη Duhok.  
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Erbil Style 
Duration: 26-29 April 2018 
Organizer: Pyramids Group  
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
E-mail: bugu.paypay@pyramidsfair.com  
Website: www.erbilstyle.com  
 
 
Event: Erbil Oil & Gas 
Duration: 1-5 May 2018 
Organizer:  Pyramids Group  
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com   
Website: www.erbiloilgas.com  
 
 
Event: 7th Exhibition for Plastics, Petrochemicals, Papers, Printing and Wrapping 
Duration: 3-6 October 2018 
Organizer:  Pyramids International   
Venue: Basra International Fairground  
Basra, Iraq  
E-mail: pyramidsfaireg@gmail.com 
Website: www.pyramidsfaireg.com 
 
 
 
Event: 7th Foodstuff and Drinks Exhibition/Agro food 
Duration: 3-6 October 2018 
Organizer:  Pyramids International 
Venue: Basra International Fairground  
Basra, Iraq  
E-mail: pyramidsfaireg@gmail.com 
Website: www.pyramidsfaireg.com 
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