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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με  
την ανασυγκρότηση της Μοσούλης 
Σε ενημερωτική ημερίδα, που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Βαγδάτη, στις 22 
Οκτωβρίου, κατόπιν πρωτοβουλίας 
του Προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικι- 
σμούς (UN-Habitat), σε συνεργασία 
με την Ιρακινή Κυβέρνηση, παρου- 
σιάστηκαν εκτενώς οι προοπτικές 
δραστηριοποίησης  αλλοδαπών  εται- 
ρειών στη Μοσούλη, δεδομένων των 
αναγκών  ανοικοδόμησης των κατε- 
στραμμένων υποδομών της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής.  
Εκ μέρους του UN-Habitat, αναφέρ- 
θηκε ότι μέσω του κατάλληλου 
στρατηγικού σχεδιασμού, αναμένεται 
να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να επιτευχθεί αποτε- 
λεσματικότερος συντονισμός των 
δράσεων των εμπλεκομένων φορέων 
καθόλη τη διάρκεια του προγράμμα- 
τος ανασυγκρότησης της Μοσούλης.  

Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε, τον 
Οκτώβριο, επιπρόσθετο πακέτο οικο- 
νομικής βοήθειας, ύψους 400 εκατ. 
δολ., για την ανασυγκρότηση και 
αποκατάσταση των υποδομών στη 
Μοσούλη και σε άλλες περιοχές που 
απελευθερώθηκαν πρόσφατα από το 
Ισλαμικό Κράτος. Θα υποστηριχθούν 
πολλές δράσεις που διενεργούνται 
ήδη στους τομείς υγείας, μεταφορών, 
ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και 
αποχέτευσης, ενώ έμφαση θα δοθεί  
στην εκπαίδευση, στη γεωργία και 
στην αστική ανάπτυξη.   
Στην  ενημερωτική εκδήλωση παρευ- 
ρέθηκαν πολλοί αξιωματούχοι της 
Ιρακινής Κυβέρνησης, στελέχη της 
δημόσιας διοίκησης και αρκετών 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, 
εκπρόσωποι ΜΚΟ και διαφόρων 
οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. 
Η ημερίδα προσέλκυσε επίσης το 
ενδιαφέρον των τοπικών μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
 
Ενημέρωση της KRG σχετικά με τη διακοπή 
διεθνών πτήσεων από τα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας Κουρδιστάν  
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 
Ερμπίλ, στις 4 Οκτωβρίου, η Περιφερειακή 
Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG) προέβη σε 
αναλυτική ενημέρωση προς τους εκπροσώπους 
της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την 
απαγόρευση των διεθνών πτήσεων, που επέβαλαν 
οι Ιρακινές Αρχές, προς και από τα αεροδρόμια 
της Περιφέρειας Κουρδιστάν. Εκ μέρους της 
KRG συμμετείχε ο Επικεφαλής του Τμήματος 
Διεθνών Σχέσεων, κ. Falah Mustafa Bakir, ο 
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
KRG, κ. Mawlood Bawa Murad, και η Γενική 
Διευθύντρια του Διεθνούς Αερολιμένος Ερμπίλ, 
κα Talar Faiq. Κατά την ενημερωτική συνάντηση, 
οι αξιωματούχοι της KRG ανέφεραν τα εξής: 

  Η KRG θεωρεί ότι το μέτρο αυτό αποτελεί 
παραβίαση του Ιρακινού Συντάγματος καθώς η 
λειτουργία των αεροδρομίων ήταν εξαιρετική και 
πάντοτε σύμφωνη με την Ιρακινή νομοθεσία. Η 
συνεργασία επίσης με την ICAA ήταν άψογη, 
ενώ επισημάνθηκε ότι η τελευταία συνάντηση 
των Γενικών Διευθυντών όλων των Ιρακινών 
αεροδρομίων είχε διεξαχθεί στο Ερμπίλ, πριν 
λίγες εβδομάδες.  

  Η απαγόρευση των διεθνών πτήσεων αποτελεί 
μέτρο που επηρεάζει το σύνολο του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών που ζουν 
και εργάζονται στην Περιφέρεια Κουρδιστάν. 

  Δεν υπάρχει αντίρρηση για συνεργασία με τις 
Ιρακινές αρχές όσον αφορά στον έλεγχο των 
αεροδρομίων. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν, 
καθώς αμφότερα τα αεροδρόμια υπόκεινται στους 
κανονισμούς της Ιρακινής Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (ICAA). Εντούτοις, αντιτίθενται στο 
ενδεχόμενο να τεθούν τα αεροδρόμια της 
Περιφέρειας υπό τον πλήρη έλεγχο της Κεντρικής 
Κυβέρνησης της Βαγδάτης.   

  Μετά την ανακοίνωση του μέτρου περί 
απαγόρευσης διεθνών πτήσεων, ο Υπουργός 
Μεταφορών της KRG απέστειλε επιστολή 
διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Μεταφορών της 
Κεντρικής Κυβέρνησης στη Βαγδάτη. Στην 
απάντηση που έλαβε αναφέρεται ότι, η διακοπή 
των πτήσεων είναι πολιτική απόφαση που ελήφθη 
από τον Ιρακινό Πρωθυπουργό.   

  Η KRG επιθυμεί την έναρξη διαλόγου και 
τάσσεται υπέρ των διαπραγματεύσεων με την 
Κεντρική Κυβέρνηση για την επίλυση του 
προβλήματος σχετικά με την απαγόρευση των 
διεθνών πτήσεων. Για το λόγο αυτό, ζητείται η 
συνδρομή των διπλωματικών Αρχών στο Ιράκ για 
μεσολάβηση προκειμένου οι δύο πλευρές να 
ξεκινήσουν τον διάλογο.  

 Δεν υπάρχει σκέψη για διακοπή των εσω- 
τερικών πτήσεων προς τη Βαγδάτη, γεγονός που 
θα σήμαινε και το κλείσιμο των αεροδρομίων της 
Περιφέρειας. Επισημάνθηκε ωστόσο ότι, κατά 
την παρούσα στιγμή, η λειτουργία του 
αεροδρομίου στο Ερμπίλ είναι οικονομικά 
ασύμφορη δεδομένου ότι τα έσοδα είναι 
ελάχιστα, ενώ τα έξοδα συντήρησης παραμένουν 
σε υψηλά επίπεδα.  
 
Αύξηση δασμών στις εισαγωγές προϊόντων 
χάλυβα  
Η KRG ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς 
στις εισαγωγές όλων των χαλυβουργικών προϊόν- 
των, προκειμένου να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό 
τοπικούς παραγωγούς που δραστηριοποιούνται 
στην Περιφέρεια Κουρδιστάν. Το ύψος του 
δασμού που επιβάλλουν οι αρχές της KRG  στις 
εισαγωγές χάλυβα ανέρχεται σε 13 δολ. ανά τόνο, 
ωστόσο με τα νέα δεδομένα ο συγκεκριμένος 
δασμός θα αυξηθεί στα 98 δολ. ανά τόνο.  
Ορισμένοι επαγγελματίες του κλάδου που εισά- 
γουν προϊόντα χάλυβα στην περιοχή του 
Κουρδιστάν αντιτίθενται στο νέο μέτρο, καθώς 
θεωρούν ότι οι τοπικές μονάδες παραγωγής χαλυ- 
βουργικών προϊόντων είναι ελάχιστα και δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
αγοράς.  
 
Έργα αναβάθμισης στο λιμάνι της Basra 
Συμφωνία αναβάθμισης του λιμένος της πόλης 
Basra στο Νότιο Ιράκ υπέγραψε η διοίκηση του 
λιμένος με την εταιρεία ICTSI (International 
Container Terminal Services Inc.). Το λιμάνι θα 
επεκταθεί με δύο νέες θέσεις πλεύρισης για 
οχηματαγωγά πλοία. Η επένδυση αυτή ανέρχεται 
σε 100 εκατ. δολ., ενώ μετά την ολοκλήρωση των 
έργων, η ετήσια  δυναμικότητα του σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί από 600 χιλ 
TEU σε 1,2 εκατ. TEU.   
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Συμφωνία της KRG με την Rosneft για τον 
έλεγχο αγωγού πετρελαίου της Περιφέρειας 
Η KRG ήρθε σε συμφωνία με την μεγαλύτερη 
πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, Rosneft, σχετικά 
με τον έλεγχο του βασικού αγωγού πετρελαίου 
της Περιφέρειας Κουρδιστάν. Με τον τρόπο 
αυτό, ο  ρωσικός κολοσσός ενισχύει τον ρόλο του 
στην περιοχή.  
Η επένδυση που θα πραγματοποιηθεί από την 
Rosneft θα κυμανθεί στο ποσό του 1,8 δισ. δολ. 
και το μερίδιο της στον αγωγό θα ανέρχεται στο 
60%, με την KAR Group να διατηρεί το 40%.  

Ανακοίνωση της Chevron για αναστολή όλων 
των δραστηριοτήτων γεώτρησης  
Η πετρελαϊκή εταιρεία Chevron ανακοίνωσε την 
προσωρινή αναστολή όλων των δραστηριοτήτων 
γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν, λόγω των αναταραχών στην 
περιοχή.  
Στην ανακοίνωση της  Chevron αναφέρεται ότι, η 
εταιρεία εξακολουθεί να έχει εξαιρετικές σχέσεις 
με την KRG και προτίθεται να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές της, αμέσως μόλις το επιτρέψουν 
οι συνθήκες. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Σχέδια για ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας 
στο Ιρακινό Κουρδιστάν 
Το Υπουργείο Γεωργίας της KRG έγινε πρόσφα- 
τα μέλος του διεθνούς Οργανισμού «International 
Federation of Organic Agricultural Move-
ments (IFOAM)», του σημαντικότερου oργανι- 
σμού για τη  βιολογική γεωργία.   

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Γεωργίας της 
KRG υπογραμμίζουν ότι, κατά την παρούσα 
στιγμή, η Περιφέρεια Κουρδιστάν δεν μπορεί να 
ανταγωνιστεί τα αγροτικά προϊόντα από Τουρκία 
και Ιράν (όσον αφορά σε ποσότητα και τιμές). 
Για το λόγο αυτό, η ηγεσία του συγκεκριμένου 
Υπουργείου επιθυμεί την ανάπτυξη της 
βιολογικής γεωργίας στην Περιφέρεια και θεωρεί 
ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 
την επίτευξη του  στόχου αυτού. Ασφαλώς, 
απαιτείται η θέσπιση νόμου αναφορικά με τη 
βιολογική παραγωγή. Πολλά αγροτικά προϊόντα 
(π.χ. σταφύλια, ρόδια, μήλα, καρύδια, σύκα, μέλι 
κτλ) παράγονται χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. 
Εντούτοις, δεν μπορούν να εξαχθούν από την 
Κουρδική Περιφέρεια ως βιολογικά προϊόντα 
καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα πιστοποιητι- 
κά που προβλέπονται.  
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Basra Building  
Duration: 15-18 February 2018 
Organizer:  Pyramids Group  
Venue: Basra International Fairground  
Basra, Iraq  
E-mail: info@basrahbuilding.com   
Website: www.basrahbuilding.com  
 
 
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  
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