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Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ε.Β.Ε.Π.: Υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών 

στο Ιρακινό Κουρδιστάν 

   

 

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π) και του Ελληνοκουρδικού Κέντρου Ανοικοδόμησης και Επενδύσεων, με στόχο 

την ανάπτυξη των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων και την ενίσχυση της ελληνικής 

εξωστρέφειας στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο 

Ε.Β.Ε.Π, παρουσιάστηκαν τα πεδία ανάπτυξης διμερών εμπορικών σχέσεων στο πρόσφορο 

επιχειρηματικό έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν με στόχο την ενδυνάμωση της ελληνικής 

επιχειρηματικής παρουσίας στην περιοχή. Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

Βασίλης Κορκίδης, τόνισε ότι «η προσπάθεια που κάνει το Επιμελητήριο μας είναι να δημιουργήσει 

διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις εταιρείες του Ιρακινού 

Κουρδιστάν στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στην περιοχή. Το 

Επιμελητήριό μας, εξάλλου, ακολουθεί μια εξωστρεφή πολιτική για την στήριξη των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων όλων των τομέων. Το Ιρακινό Κουρδιστάν μπορεί να αποτελέσει μια νέα, και πολλά 

υποσχόμενη, αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη ανάμεσα στον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, 

και τον εκπρόσωπο του Ελληνοκουρδικού Κέντρου Ανοικοδόμησης και Επενδύσεων, κ. Ευθύμιο 

Ναυρίδη. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Enterprise Greece, κ. Ιωάννης 

Σμυρλής, και ο κ. Μοχάμεντ Σαρμπάστ, εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας Κουρδιστάν – Ιράκ στην 

Ελλάδα. Ο κ. Ιωάννης Σμυρλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι «αποδίδουμε 

ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις μας με το Ιρακινό Κουρδιστάν σε όλους τους τομείς. 

Εξακολουθούν, όμως, να υφίστανται αξιόλογες δυνατότητες για περαιτέρω επέκταση και 

εμβάθυνση και προοπτικές για ακόμη στενότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου, 

της βιομηχανίας και των κατασκευών, της γεωργίας, της υγείας, των αγροτοδιατροφικών 

προϊόντων και του τουρισμού. Είμαστε έτοιμοι να εργασθούμε εντατικά, μαζί με τις Αρχές του 

Ιρακινού Κουρδιστάν, με άμεση επιδίωξη την αύξηση του όγκου των εμπορικών μας συναλλαγών 

και τη διεύρυνση του φάσματος των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών». Από την πλευρά 

του, ο κ. Μοχάμεντ Σαρμπάστ, επεσήμανε ότι «το πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Ε.Β.Ε.Π θα 

συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στο 
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Ιρακινό Κουρδιστάν. Είμαι βέβαιος ότι αρκετά περισσότερα ελληνικά προϊόντα θα μπορέσουν να 

εξαχθούν στην χώρα μου και ευελπιστώ σε νέες συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις».  

Στην ενημερωτική εκδήλωση παραβρέθηκαν οι βουλευτές Πειραιά κα Ν. Δούνια, και κκ. Ι. Μελάς, 

Ν. Μανωλάκος και Τ. Αλεξιάδης, ο διευθυντής της Β1 Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και 

Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Απ. Μιχαλόπουλος, καθώς 

και εκπρόσωποι πειραϊκών επιχειρήσεων. 

 


