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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Μέτρα για τη βελτίωση παροχής 
βασικών υπηρεσιών στο Ιράκ  
Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Ιρακι- 
νού Υπουργικού Συμβουλίου, υπό 
την προεδρία του Πρωθυπουργού της 
χώρας, κ.  Haider Al-Abadi, συζητή- 
θηκε εκτενώς η πρόοδος που έχει 
σημειωθεί στην εφαρμογή μέτρων 
για τη βελτίωση της παροχής βασι- 
κών υπηρεσιών στο Ιράκ.  

Κατά τη συνεδρίαση, το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε το ποσό των 4 
δισ. δηναρίων Ιράκ (περίπου 3,35 
εκατ. δολ) για έργα συντήρησης χω-

μάτινων φραγμάτων με σκοπό την 
προστασία αγροκτημάτων και 
κοιτασμάτων πετρελαίου από 
μολυσμένα νερά που προέρχονται 
από το Ιράν. Το project αυτό θα 
υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή  
της Basra.  
Επιπροσθέτως, εγκρίθηκε η χρηματο- 
δότηση πολλών σημαντικών έργων 
στις επαρχίες Basra, Dhi Qar, Al-
Muthana και Najaf και υπήρξε 
ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία 
του πετροχημικού συγκροτήματος 
Nebras, στο Νότιο Ιράκ, το οποίο θα 
προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας 
και θα ενισχύσει την τοπική οικο- 
νομία. 
Επίσης, ελήφθη η απόφαση για 
έκδοση άδειας επένδυσης σχετικά με 
την κατασκευή διυλιστηρίου πετρε- 
λαίου στο Kirkuk. Τέλος, αναμένεται 
να ξεκινήσει εκ νέου το σχέδιο 
διαχείρισης αποβλήτων της Basra, το 
οποίο έχει ανασταλεί από το 2015.  
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Επιπτώσεις της τουρκικής κρίσης στην 
οικονομία του Ιρακινού Κουρδιστάν 
Η καθίζηση της τουρκικής λίρας και η συνεχής 
υποτίμησή της έναντι του δολαρίου επηρεάζει 
αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα στο 
Ιρακινό Κουρδιστάν και κυρίως στις περιοχές που 
βρίσκονται πλησίον του συνοριακού σταθμού 
«Ibrahim Khalil». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
κουρδικού τηλεοπτικού σταθμού «Rudaw», έχει 
μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των Τούρκων 
καταναλωτών που συνήθιζαν, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, να διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ 
Τουρκίας και Ιρακινού Κουρδιστάν προκειμένου 
να πραγματοποιήσουν αγορές πολλών προϊόντων 
και υπηρεσιών.  

Επανεκκίνηση κατασκευαστικών έργων    
Η Περιφερειακή Κυβέρνηση Κουρδιστάν (KRG),  
ενέκρινε προϋπολoγισμό που αφορά στην 
επανεκκίνηση ηµιτελών έργων βελτίωσης υποδο- 
µών και λοιπών κατασκευαστικών projects που 
είχαν ξεκινήσει πριν την έναρξη της οικονοµικής 
ύφεσης στην περιοχή.  
Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που 
αναμένεται να ολοκληρωθούν, κατά το προσεχές 
διάστημα, συγκαταλέγεται η κατασκευή της 

σήραγγας Erbil - Shaqlawa. Η εν λόγω σήραγγα 
θα συμβάλλει στην μείωση της απόστασης 
ανάμεσα στο Ερμπίλ και σε άλλες πόλεις της 
Περιφέρειας.  
Ένα άλλο σημαντικό έργο αποτελεί η 
εγκατάσταση ενός νέου αγωγού ύδρευσης για τη 
μεταφορά πόσιμου νερού στο Ερμπίλ.  
 
Πρόγραμμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
στην Περιφέρεια Κουρδιστάν  
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ερμπίλ, 
στις 28 τ.μ., ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της 
Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν 
(KRG), κ. Qubad Talabani, ενημέρωσε τους 
εκπροσώπους Προξενικών Αρχών καθώς επίσης 
αξιωματούχους των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με 
την έναρξη του προγράμματος «Service Portal» 
που αφορά σε παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
στην Περιφέρεια Κουρδιστάν.  
Οι πολίτες της Περιφέρειας θα μπορούν, μέσω 
ηλεκτρονικής πύλης, να έχουν πληροφόρηση για 
δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, 
παροχή νερού, θέματα ασφαλείας, κυκλοφοριακό 
κ.α.). Επιπλέον, οι χρήστες θα είναι σε θέση  να 
διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά πολλές υπηρεσίες, 
όπως για παράδειγμα αιτήσεις χορήγησης αδειών, 
καταχωρήσεις επιχειρήσεων και πληρωμή φόρων. 
Ο κ. Talabani ανέφερε, κατά την ομιλία του, ότι 
συνολικά 425 ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα είναι 
διαθέσιμες στους κατοίκους της Περιφέρειας και 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τον τρόπο αυτό 
θα μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία και θα 
βελτιωθεί η διαφάνεια και γενικότερα η σχέση 
της Περιφερειακής Κυβέρνησης με τους πολίτες 
του Ιρακινού Κουρδιστάν.  
Στην ενημερωτική εκδήλωση παρευρέθηκαν 
πολλοί αξιωματούχοι της Περιφερειακής Κουρ- 
δικής Κυβέρνησης, στελέχη της δημόσιας 
διοίκησης και αρκετών επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα. Η ημερίδα προσέλκυσε επίσης 
το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης.  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Νέα αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου  
Το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ δημοσίευσε 
την μηνιαία έκθεση εξαγωγών αργού πετρελαίου 
που αφορά στον Ιούλιο του 2018.  Στην έκθεση 
αναφέρεται ότι, τον περασμένο μήνα εξήχθησαν 
συνολικά 109,9 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου, 
παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με τον 
Ιούνιο (οι εξαγωγές ήταν 105,6 εκατ. βαρέλια). 
Κατά το ίδιο διάστημα, οι ημερήσιες εξαγωγές 
πετρελαίου ανέρχονταν, κατά μέσο όρο, σε 3,54 
εκατ. βαρέλια.  
Τα έσοδα για τον Ιούλιο ανήλθαν σε 7,5 δισ. δολ. 
με μέση τιμή 68,6 δολ. ανά βαρέλι. 

Σημαντική κερδοφορία για την πετρελαϊκή 
εταιρεία DNO 
Η νορβηγική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου «DNO» ανακοίνωσε ότι παρουσίασε 
αύξηση κερδών 80%, κατά το τρέχον έτος, σε 
σύγκριση με το 2017, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει 
εργασίες διάνοιξης νέων πετρελαιοπηγών σε 
διάφορες περιοχές της κουρδικής περιφέρειας.  
Η εταιρεία «DNO» δραστηριοποιείται σε αρκετές 
χώρες της Μέσης Ανατολής και ήταν η πρώτη 
εταιρεία πετρελαίου από δυτική χώρα, που 
δραστηριοποιήθηκε στο Ιρ. Κουρδιστάν. 

Επίσκεψη ρωσικής αντιπροσωπείας στο 
Ερμπίλ  
Επίσκεψη στο Ερμπίλ πραγματοποίησε ρωσική 
αντιπροσωπεία, με Επικεφαλής τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Ενέργειας, κ. Pavel Sorokin, ο οποίος 
είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της KRG, 
κ. Nechirvan Barzani. Στο επίκεντρο της 
συνάντησης βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας 
στον ενεργειακό τομέα.  
Σημειώνεται ότι στην αντιπροσωπεία συμμετείχε 
επίσης ο αντιπρόεδρος της πετρελαϊκής εταιρείας 
Rosneft. Η Rosneft συνεργάζεται ήδη με την 
KRG σχετικά με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
πετρελαίου σε  διάφορες περιοχές του Ιρακινού 
Κουρδιστάν, ενώ τον περασμένο Μάιο υπεγράφη 
νέα συμφωνία μεταξύ τους για την κατασκευή 
αγωγού φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Κουρ- 
διστάν. 
 
Συμφωνία μεταφοράς εξοπλισμού για αγωγούς  
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιράκ 
Η εταιρεία «Fleet Line Shipping», κατόπιν διε-
νέργειας διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την 
Ιρακινή Κυβέρνηση που αφορά στην μεταφορά 
11.000 τόνων εξοπλισμού για κατασκευή αγωγών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) στο Ιράκ.  
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: Iraq Health Fair 
Duration: 5-8 September  2018 
Organizer: Pyramids International   
Venue: Baghdad International Fairground  
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com 
Website: www.iraqhealthfair.com 
 
 
Event: Erbil Building 
Duration: 13-16 September 2018 
Organizer:  Pyramids Group  
Venue: Erbil International Fair  
Sami Abdulrahman Park  
Erbil, Iraq  
E-mail: info@pyramidsfair.com 
Website: www.tradefairdates.com/Erbil-Building-M7425 
 
 
Event: Iraq Agrofood 
Duration: 8-11 October 2018 
Organizer: Baghdad International Fair  
Venue: Baghdad International Fairground  
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@iraqagrofood.com 
Website: www.iraqagrofood.com 
 
 
Event: Baghdad International Fair  
Duration: 10-19 November 2018 
Organizer: Baghdad International Fair  
Venue: Baghdad International Fairground 
Al-Mansour 
Baghdad, Iraq  
E-mail: info@fairs.iq   
Website: www.fairs.iq 
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