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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διμερές εμπόριο μεταξύ 

Ελλάδος και Ιράκ το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου  2019 διαμορφώθηκε ως 

ακολούθως : 
 

 

 Αξία σε εκ. €       Ιαν-Ιούλ 2019      Ιαν-Ιούλ 2018      % 2018/19 

Εξαγωγές 23.6 25.0 -5.5% 

Εισαγωγές 2.967.6 2.416.2 22.8% 

Ισοζύγιο -2.943.93 -2.391.21   

Ογκος 2.991.23 2.441.24   

 

 

Επανεκκίνηση 2.000 έργων  στην Περιφέρεια Κουρδιστάν που ανεστά-

λησαν  λόγω οικονομικής κρίσης 

 

Κούρδος αξιωματούχος δήλωσε ότι, το Συμβούλιο Υπουργών της Περιφέ-

ρειας Κουρδιστάν αποφάσισε να χρηματοδοτήσει από τον κρατικό προϋπο-

λογισμό  έργα στην Περιφέρεια Κουρδιστάν τα οποία σταμάτησαν τα τελε-

υταία χρόνια λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ανέφερε επίσης ότι, 

πρόκειται για 2000 ημιτελή έργα και ότι υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα 

για την ολοκλήρωσή τους.   

Από το 2014,  ο αγώνας κατά του Ισλαμικού Κράτους και η χρηματοπιστω-

τική κρίση που έπληξε την οικονομία της περιοχής του Κουρδιστάν σταμά-

τησαν πολλά επιχειρηματικά και κατασκευαστικά έργα. 

 

Επίσης ανακοινώθηκαν σχέδια για  

- την κατασκευή ενός συγκροτήματος στην πόλη όπου θα εγκατασταθούν  

όσες από τις  ξένες αντιπροσωπείες στην Περιφέρεια Κουρδιστάν το επιθυ-

μούν.  

-Την ολοκλήρωση της σήραγγας Ερμπίλ – Σακλάουα που  θα συντομεύσει 

τις διαδρομές  μεταξύ της πρωτεύουσας Ερμπίλ και άλλων πόλεων της Πε-

ριφέρειας. 

-την εγκατάσταση του τέταρτου αγωγού πόσιμου νερού στο Ερμπίλ που θα 

επιλύσει την έλλειψη νερού σε ορισμένες περιοχές 

-την κατασκευή του έκτου περιφερειακού δρόμου στο Ερμπίλ, γνωστού  ως 

«150 Meter Road». Οι εργασίες  πρόκειται να ξεκινήσουν το 2019. 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος –Ιράκ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου  



 

Οδηγίες του ιρακινού Πρωθυπουργού  σχετικά 

με το ποσοστό εργαζομένων σε επενδυτικά 

έργα 

 

Ο πρωθυπουργός  του Ιράκ Adel Abdul Mahdi 

εξέδωσε οδηγίες σχετικά με το ποσοστό των ερ-

γαζομένων σε επενδυτικά έργα  

Σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες  :  

1.Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή των διατάξεων 

που ορίζει υποχρεωτικό ποσοστό απασχόλησης  

τοπικού ανθρώπινου δυναμικού κατά ελάχιστο 

ποσοστό  50% του συνολικού ανθρώπινου δυνα-

μικού του επενδυτικού σχεδίου. 

 

2. Τα Υπουργεία και οι κρατικές Υπηρεσίες θα 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αύξηση 

του αριθμού ιρακινών μηχανικών, τεχνικών και 

ειδικών σε ξένες εταιρείες που έχουν συνάψει 

συμβάσεις. 

 

3.Το Υπουργείο Πετρελαίου και άλλες κυβερνη-

τικές Υπηρεσίες πρέπει να συμπεριλάβουν στις 

συμβάσεις που θα συνάψουν με ξένες εταιρείες 

διατάξεις που θα εγγυώνται την απασχόληση του-

λάχιστον (50%) Ιρακινών μηχανικών. 

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην 

Περιφέρεια Κουρδιστάν  

 

Εκπρόσωπος της  Περιφερειακής Κυβέρνησης 

του Κουρδιστάν (KRG) ανέφερε ότι η Κυβέρνη-

ση  πρόκειται να προχωρήσει στην επικαιροποίη-

ση και πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την 

πνευματική ιδιοκτησία, προστατεύοντας τους επι-

χειρηματίες, τους ακαδημαϊκούς και τις επιχειρή-

σεις της Περιφέρειας Κουρδιστάν από τις παραβι-

άσεις. 

 

Επαναλειτουργία συνοριακής διόδου Ιράκ – 

Συρίας 

 

Ανοιξε η συνοριακή δίοδος Al-Qaim στην μεθό-

ριο του Ιράκ με την Συρία μετά από 8 χρόνια . Η 

δίοδος βρίσκεται 300 χλμ. δυτικά της Βαγδάτης, 

στην επαρχία Anbar. 

Ο υπουργός Εσωτερικών της Συρίας δήλωσε ότι 

το άνοιγμα των συνόρων σήμανε «την νίκη του 

ιρακινού και του συριακού λαού κατά των τρο-

μοκρατικών ομάδων και κυρίως κατά του Ισλαμι-

κού Κράτους»  

 

Αναλυτές πιστεύουν ότι, η εν λόγω διέλευση εί-

ναι ζωτικής σημασίας για το Ιράν στο πλαίσιο της 

πολικής του να δημιουργήσει χερσαίο διάδρομο  

από την Τεχεράνη στην Βηρυτό 

 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της  Basra 

Oil με ολλανδική εταιρεία για την ίδρυση 

«βιομηχανικής νήσου» στα χωρικά ύδατα της 

χώρας 

  

Υπεγράφη Μνη-

μόνιο Συνεργασί-

ας  μεταξύ της 

εταιρίας Basra 

Oil και της ολ-

λανδικής εταιρεί-

ας Boskalis για 

την ίδρυση  «βιομηχανικής νήσου»  στα χωρικά 

ύδατα του Ιράκ σον Περσικό Κόλπο. Ο υπουργός 

πετρελαίου του Ιράκ Thamer Abbas al-Ghadhban 

επιβεβαίωσε την βούληση της Κυβέρνησης να 

αυξήσει τις εξαγωγές μέσω της υλοποίησης σχε-

δίων για την αύξηση της εξαγωγικής δυνατότητας 

από τα κοιτάσματα στον νότο της χώρας.  

 

Ο κ. Ghadhban δήλωσε ότι με την ολοκλήρωση 

του έργου δημιουργίας  της βιομηχανικής νήσου 

θα αυξηθεί η χωρητικότητα των αποθηκευτικών 

χώρων κατά 6 εκ. βαρέλια ημερησίως. Επιπλέον,   

θα αυξηθεί η εξαγωγική δυναμικότητα κατά 3 εκ. 

βαρελιών ημερησίως. Επεσήμανε επίσης ότι το 

έργο είναι από τα στρατηγικής και ζωτικής σημα-

σίας έργα που υλοποιούνται από το Υπουργείο 

Πετρελαίου για την ανάπτυξη της εθνικής οικονο-

μίας και την αύξηση των εσόδων της Ομοσπονδι-

ακής Κυβέρνησης.  

 

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ολλανδι-

κής εταιρείας ανέφερε ότι η εταιρεία θα εκπονή-

σει λεπτομερείς μελέτες για την κατασκευή της 

βιομηχανικής νήσου εντός ενός έτους και εν συ-

νεχεία θα ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου το 

οποίο θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την 

έναρξη υλοποίησής του. Τέλος ανέφερε ότι η 

Boskalis δραστηριο-

ποιείται στο Ιράκ 

περισσότερο από 

τρεις δεκαετίες. 

ΣΕΛΙΔΑ 2   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

http://www.iraqtradelinknews.com/2016/03/industrial-city-south-of-baghdad-to-be.html  

http://www.iraqtradelinknews.com/2016/03/industrial-city-south-of-baghdad-to-be.html


Το Ιράκ σχεδιάζει την κατασκευή μονής σιδη-

ροδρομικής γραμμής (monorail)  στην Βαγδά-

τη 

 

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Σχεδιασμού ανακοί-

νωσε την έγκριση του Υπουργείου Σχεδιασμού να 

συμπεριλάβει την κατασκευή  μονής σιδηροδρο-

μικής γραμμής (monorail) στην Βαγδάτη στον 

σχεδιασμό δημοσίων έργων για το 2020. Δήλωσε 

ότι η Επιτροπή ενημέρωσε το Υπουργείο Σχεδι-

ασμού με όλες τις λεπτομέρειες και τις προσφο-

ρές των εταιρειών για την υλοποίηση του έργου.  

 

Το 2018 κοινοπραξία της γαλλικής εταιρείας με-

ταφορών Alstom και της νοτεοκορεατικής 

Hyundai υπέβαλε προσφορά για τη διεκπεραίωση 

του έργου η χρηματοδότηση του οποίου θα είναι 

μέσω δανείου με ευνοϊκούς όρους από κοινοπρα-

ξία πέντε ξένων τραπεζών με επικεφαλής την γερ-

μανική Deutsche Bank. Το δάνειο θα είναι διάρ-

κειας 19 ετών, με πενταετή περίοδο χάριτος και 

επιτόκιο 2,5%. 

 

Προηγήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 υπογραφή 

σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της 

Κυβέρνησης και της εταιρείας  Alstom, για την 

υλοποίηση έργων μονής σιδηροδρομικής γραμ-

μής στην Βαγδάτη και την Βασόρα. 

 

 

Κατασκευή εργοστασίου τσιμέντου από Ισπα-

νική επιχείρηση 

 

Η ιρακινή Κυβέρνηση έχει αναθέσει σε ισπανική 

εταιρεία έργο κατασκευής ενός νέου εργοστασίου 

τσιμέντου κόστους περίπου 220 εκατομμυρίων 

δολαρίων.  

ΣΕΛΙΔΑ 3   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ορυκτών ανέθε-

σε στην εν λόγω εταιρεία την κατασκευή εργοσ-

τασίου τσιμέντου στην Νινευή παραγωγικής δυ-

ναμικότητας 4.000 τόνων την ημέρα. Το εργοσ-

τάσιο θα διαθέτει δύο γραμμές παραγωγής, η δε 

κατασκευή του θα έχει ολοκληρωθεί εντός 30 

μηνών.  

 

Συμφωνία $ 1.3 δις Ιρακινής Κυβέρνησης με 

την Siemens για την κατασκευή μονάδων η-

λεκτροπαραγωγής  

 

Η Siemens ανακοίνωσε ότι  πρόκειται να ξεκινή-

σει έργα σε δύο σταθμούς  ηλεκτροπαραγωγής 

στη μονάδα Bajji δυναμικότητας 1,6 gigawatts.  

Εν λόγω έργα αποτελούν μέρος του πενταετούς 

οδικού χάρτη που προτίθεται να αναθεωρήσει το 

σύνολο του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και 

διανομής της χώρας προϋπολογισμού 14 δισεκα-

τομμυρίων δολαρίων 

 

Κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην 

Μπισμάγια από την Mass Global και την GE  

 

Υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού του Ιράκ και 

του Υπουργού Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Mass 

Energy Group Holding (MGH) και η GE Power 

υπέγραψαν μια νέα συμφωνία για την κατασκευή 

της Φάσης 3 του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο 

οποίος σε πλήρη λειτουργία θα είναι συνολικής 

δυναμικότητας 4,5 gigawatts (GW). 

 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η GE θα προμηθεύ-

σει την Mass Energy Group Holding (MGH) με 

τέσσερις αεριοστρόβιλους 9F και τέσσερις γεν-

νήτριες. Το έργο έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβο-

ύλιο Υπουργών του Ιράκ και η MGH θα προμη-

θεύει ηλεκτρική ενέργεια από τη νέα επέκταση 

του εργοστασίου στο Υπουργείο Ηλεκτρισμού 

του Ιράκ στο πλαίσιο 20ετούς συμφωνίας αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας (PPA). 

https://www.power-technology.com/projects/baghdad-bismayah-bismaya-combined-cycle-power-

https://www.power-technology.com/projects/baghdad-bismayah-bismaya-combined-cycle-power-plant/


ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Event: 46η Διεθνής Έκθεση Βαγδάτης. 

Duration: 1-10 November 

Organizer:  Pyramis Fair Group 

Email :  raqifairs@gmail.com,  

Venue: Baghdad International Exhibition  

Website: www.fairs.iq 

 

Event: AGRO-PACK & CONSUMEXPO 

Duration: 20-23 November 

Organizer:  erbil.agro-pack.com  

Venue: Erbil International Fair  

E-mail:  info@agro-pack.com  

Website: www.erbil.agro-pack.com  

 

Event: Building fair 

Duration: 8-11 December 

Organizer:  Pyramis Fair Group 

Venue: Baghdad International Exhibition  

Website: info@pyramidsfaireg.com  

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 4 

Ο ΣΕΒ με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και του Αραβο-

Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως, διοργανώνουν επιχει-

ρηματική αποστολή στο Ιράκ, Βαγδάτη και Ερμπίλ, από στις 16 και 17 Οκ-

τωβρίου 2019. Της αποστολής θα ηγείται ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδι-

ας  

Τα επιχειρηματικά φόρα και οι Β2Β συναντήσεις θα διοργανωθούν στην μεν 

Βαγδάτη από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαγδάτης σε συνεργασία με 

την Ελληνική Πρεσβεία, στο δε Ερμπίλ από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Ερμπίλ σε 

συνεργασία με το Γενικό Προξενείο. Στην αποστολή θα συμμετέχουν 16 εταιρείες από τους κλάδους των 

κατασκευών, δομικών υλικών, πετρελαίου, τροφίμων, ακινήτων, πληροφορικής, εκδόσεων κα  

Συναντήσεις του Έλληνα Πρέσβυ κ. Λεωνίδα 

Κοντοβουνήσιου, μεταξύ άλλων, με τον Πρόεδρο 

της Περιφέρειας Κουρδιστάν κ. Νετσιρβάν 

Μπαρζανί, τον Πρωθυπουργό κ. Μασρούρ 

Μπαρζανί και τον ιστορικό ηγέτη των Κούρδων 

και πρόεδρο του κόμματος KDP κ. Μασούντ 

Μπαρζανί. (Ερμπίλ 30 Σεπτεμβρίου)  

Επίσκεψη του Πρέσβυ της Ελλάδος κ. Λεωνίδα Κοντοβουνήσιου στο Ερμπίλ (29-30 Σεπ.) 

mailto:iraqifairs@gmail.com
http://www.fairs.iq/

