
 
 
 
  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΑΓΔΑΤΗΣ 

Γραφείο ΟΕΥ Ερμπίλ 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ -ΕΠΕΙΓΟΝ 

Ερμπίλ, 29 Ιανουαρίου 2014 

ΑΠΦ.: 2220/ΑΣ 1 

 

ΠΡΟΣ: - Γραφείο κας Αναπλ. Γεν. Γραμματέως ΔΟΣ κ ΑΣ  

 

ΚΟΙΝ.: - Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κούρκουλα 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως ΔΟΣ κ ΑΣ 

- Γραφεία  κ.κ. Α΄ και Β΄ Γεν. Δ/ντών 

- Α6, Β1, Β3, Β8 Δ/νσεις 

 

- ΒΕΘ, ΕΒΕΘ, ΕΒΕ Καβάλας, ΕΒΕ Φλώρινας, ΕΒΕ Κέρκυρας, ΣΕΒΕ 

  

Ε.Δ.: - Πρεσβεία Βαγδάτης (υπόψη κ. Πρέσβεως) 

 

ΘΕΜΑ:  Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής στο Ερμπίλ. 

ΣΧΕΤ.: α) Έγγραφο Πρ. Βαγδάτης με ΑΠΦ.250.1/ΑΣ 125/24.1.2014 

 β) Έγγραφό σας με ΑΠΦ.2280/ΑΣ 67/24.1.2014 

  

Σε συνέχεια ανωτέρων σχετικών εγγράφων, πραγματοποιήσαμε αρχικές διερευνητικές 

συναντήσεις με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της KRG και με το ΕΒΕ Ερμπίλ, το οποίο αποτελεί 

και έδρα της Συνομοσπονδίας των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ. 

Από τις συναντήσεις προέκυψε: 

- Ως ιδανικές ημερομηνίες πραγματοποίησης της Αποστολής αναφέρθηκε, από πλευράς 

ΕΒΕ Ερμπίλ, το διήμερο 10-11 Φεβρουαρίου 2014. 

- Θα επιδιωχθεί η παρουσία εκπροσώπων των ΕΒΕ Σουλεϋμανίγιας και Ντοχούκ στο 

Ερμπίλ κατά το εν λόγω διήμερο, καθώς δεν είναι η καλύτερη περίοδος για επίσημες 

οδικές μετακινήσεις εντός του Ιράκ. 

- Με τη συνδρομή του ΕΒΕ Ερμπίλ θα επιχειρηθεί η πρόσκληση και άλλων φορέων από 

τις τρεις μεγάλες κουρδικές πόλεις (ενώσεις επιχειρηματιών, εισαγωγέων-εξαγωγέων, 

εργολάβων) 

- Προς υποστήριξη των παραπάνω δύο σημείων, θα επιδιώξουμε την προσεχή εβδομάδα, 

με τη συνδρομή του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της KRG, τη μετάβαση και προσωπική 

επαφή με τους εν λόγω φορείς στη Σουλεϋμανίγια και στο Ντουχόκ.  

- Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της KRG θα εξασφαλίσει, με δική του δαπάνη, προς τιμήν 

της πολιτικής διαστάσεως της Αποστολής, όχημα/-τα για τις ανάγκες μετακίνησής της 

εντός του Ερμπίλ κατά τη διάρκεια του διημέρου. 

 

Εξ όσων γνωρίζουμε, πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη στην κουρδική 

Περιφέρεια πολιτικού προσώπου ή επίσημων φορέων εξ Ελλάδος από συστάσεως του Γραφείου 

ΟΕΥ (03/2009).  

Κύριος σκοπός της συγκεκριμένης Αποστολής θα είναι η αρχική γνωριμία των 

ελληνικών φορέων με τους κουρδικούς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 

διμερών σχέσεων μεταξύ τους για την προλείανση μελλοντικών κοινών δράσεων και 

επιχειρηματικών αποστολών υπό τη θεσμική «ομπρέλα» των εν λόγω ελληνικών και κουρδικών 

φορέων.  



Η πρόσκληση των κουρδικών φορέων στην Ελλάδα, προς ανταπόδοση της φιλοξενίας, 

θα είναι αναμενόμενη. Συνίσταται όπως αυτό συμβεί μετά από σχετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα (π.χ. Απρίλιος τ.έ.) ή με αφορμή κάποια ελληνική εμπορική έκθεση (π.χ. DETROP).  

Η θεσμική επισημοποίηση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών και κουρδικών φορέων 

είναι οπωσδήποτε επιθυμητή. Προς το σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ερμπίλ, κ. Dara al-

Khayat, μας ενεχείρησε ενδεικτικό υπόδειγμα Μνημονίου Συνεργασίας της κουρδικής 

Συνομοσπονδίας, το οποίο επισυνάπτεται ηλεκτρονικώς. 

 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε το συντομότερο δυνατό, λόγω των στενών 

χρονικών περιθωρίων, την αποδοχή από ελληνικής πλευράς των ανωτέρω ημερομηνιών 

πραγματοποίησης της αποστολής, προκειμένου επικεντρωθούμε, από κοινού με Κούρδους 

συνομιλητές, στην κατάρτιση του προγράμματος του διημέρου.  
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Νικόλαος Δούκας 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄  


