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“2o Ετήσιο Ιρακινό – Ευρωπαϊκό Φόρουμ 

Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων ” 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το «2ο Ετήσιο Ιρακινό-Ευρωπαϊκό Φόρουμ 

Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων", που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου 2017 σε κεντρικό 

ξενοδοχείο των Αθηνών. 

Το 2ο Φόρουμ  τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου του Ιράκ, των Ελληνικών Υπουργείων 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων και  της 

Ένωσης Ιρακινών Επιμελητηρίων, με την συνεισφορά και υποστήριξη του Εμπορικού 

Επιμελητηρίου της Βαγδάτης  και την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα και των Μικτών Άραβο-Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων. 

Ο Γενικός Γραμματέας του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, κ. Rashad Mabger, άνοιξε τις 

εργασίες του Φόρουμ, το πρωί της Πέμπτης 18 Μαΐου τ.ε., καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους 

και τους συμμετέχοντες.    

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβαν κατά σειρά οι κ.κ. Jaafar Rasool Jaafar Al-Hamadani, Πρόεδρος, 

Ένωση Ιρακινών Εμπορικών Επιμελητηρίων & Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Βαγδάτης/ 

Ιράκ, Tawfic S. Khoury, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Consolidated Contractors Company (CCC), 

Γεώργιος Κατρούγκαλος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Ελλάδα, Sharwan 

Kamel Alwaeli, Σύμβουλος και Εκπρόσωπος Προέδρου της Δημοκρατίας του Ιράκ και Δημήτρης 

Παπαδημητρίου, Υπουργός, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Ελλάδα. Όλοι τους 

καλωσόρισαν την πρωτοβουλία αυτή και αναφέρθηκαν στις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας 

και του Ιράκ επισημαίνοντας τις μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες των Ελληνικών επιχειρήσεων 

στο έργο της ανοικοδόμησης του Ιράκ. 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στις τρείς ενότητες του 2ου Φόρουμ, που ακολούθησαν  και 

μονοπώλησαν το ενδιαφέρον ήταν : 

1) Επενδυτικές Ευκαιρίες στο Ιράκ

2) Τομείς Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Βιώσιμης Ενέργειας του Ιράκ

3) Δυνατότητες για Έργα Υποδομής στο Ιράκ

Οι ομιλητές ήταν πολλοί και υψηλού επιπέδου ενώ οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες τόσο από το 

Ιράκ όσο και από την Ελλάδα, ξεπέρασαν κατά πολύ τον αριθμό συμμετοχών του «1ου Ετήσιου 

Ιρακινού – Ευρωπαϊκού Φόρουμ 2016».  

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και βάσει προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν πολλές  προσωπικές 

συναντήσεις Β2Β Ελλήνων επιχειρηματιών (60 περίπου εταιρείες) με τους ομολόγους τους 

Ιρακινούς επιχειρηματίες (48 περίπου εταιρείες) που συμμετείχαν στο 2ο Φόρουμ. 

Mε την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους έδωσαν την αιγίδα τους 

στο 2ο Ιρακινό – Ευρωπαϊκό Φόρουμ, το Επιμελητήριο της Βαγδάτης για την υποστήριξή του, όλους 

τους χορηγούς μας, όλους τους ομιλητές και συντονιστές στα πάνελ του Φόρουμ και φυσικά όλους 

τους συμμετέχοντες Ιρακινούς και Έλληνες επιχειρηματίες, για την σταθερή υποστήριξή τους στους 

σκοπούς του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου. 


