
 
 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2019 
Α.Π. 11/29 

Προς: Υπουργείο Εξωτερικών 
- Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 
- Διπλωματικό Γραφείο κας Αναπλ. Υπουργού 
- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Κουίκ 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ 
- Γραφεία κ.κ. Α’ και Β’ Γενικών Διευθυντών 
- Α6, Β3, Β8 Διευθύνσεις 
- Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ντόχα 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Αν. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γεν. Δ/νση Διεθνούς Οικ.& Εμπορ. Πολιτικής 

Γραφείο Υπουργού Επικρατείας κ. Φλαμπουράρη 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Εμπορικό και Βιομ. Επ/ριο Αθηνών 

Θέμα: Απολογισμός Workshop Ελληνικών Κατασκευαστικών Εταιρειών και Εταιρειών Δομικών Υλικών 
(Ντόχα - Κατάρ, 3 Απριλίου 2019) 

Σε συνέχεια του ΑΠ 11/25 από 18-2-2019 ενημερωτικού εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα             
τον απολογισμό της Ημερίδας, αποκλειστικά για ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες μεσαίου μεγέθους           
και εταιρείες δομικών υλικών, που διοργάνωσε το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κατάρ, σε             
συνεργασία με την Αρχή Δημοσίων Έργων του Κατάρ "Ashghal", και την υποστήριξη του Υπουργείου              
Εξωτερικών του Κατάρ, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019, στη Ντόχα, Κατάρ. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Δημοσίων Έργων του Κατάρ            
"Ashghal", η οποία είναι επιφορτισμένη με τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προκήρυξη - ανάθεση,            
κατασκευή - παράδοση και διαχείριση όλων των έργων υποδομής και δημοσίων κτηρίων. Επίσης, 12 από               
τις συνολικά 23 ελληνικές εταιρείες της ημερίδας έφθασαν στη Ντόχα νωρίτερα, ώστε να επισκεφθούν την               
4η διεθνή έκθεση "Moushtarayat - Government Procurement & Contracting Conference & Exhibition"            
(31/3 - 2/4/2019), η οποία οργανώνεται από την Qatar Development Bank (QDB). Το Επιχειρηματικό              
Συμβούλιο Ελλάδας – Κατάρ φρόντισε για την τακτοποίηση των σχετικών διαδικασιών. 

Οι ελληνικές εταιρείες κατασκευής και μελετών τεχνικών έργων, καθώς και δομικών υλικών,            
πληροφορήθηκαν εκτενώς τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επόμενη φάση κατασκευής δημοσίων          
έργων εν όψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου FIFA 2022 στο Κατάρ,             
με έμφαση σε έργα οικιστικά και υποδομών, αποχετευτικά δίκτυα, έξυπνα δίκτυα μεταφορών και έργα              
προστασίας του περιβάλλοντος, ύψους περί τα $10 δισ. Είχαν, επίσης, επαφές με καταρινές εταιρείες για               
την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων. Επίσης, οι εταιρείες δομικών υλικών ενημερώθηκαν για τις            
δυνατότητες συνεργασίας με καταρινές εταιρείες με αντικείμενο την μεταφορά τεχνογνωσίας για την            
δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής στο Κατάρ, με χρηματοδότηση από την Qatar Development           
Bank. 

Επόμενη δράση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας – Κατάρ είναι η διοργάνωση επιχειρηματικής            
αποστολής ελληνικών εταιρειών και φόρουμ στη Ντόχα (1-3 Μαΐου 2019), στο πλαίσιο της επίσκεψης του               
Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Κατρούγκαλου. 

Ο Πρόεδρος 
 

 

 
Παναγιώτης Γ. Μίχαλος  

 

http://www.ashghal.gov.qa/en
http://www.ashghal.gov.qa/en
http://www.decc.qa/decc_events/moushtarayat-2019/
https://www.qdb.qa/


 
 

 
 

Workshop 
Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 

Και εταιρειών δομικών υλικών 
Doha - Qatar, 3 Απριλίου 2019 

Απολογισμός εκδήλωσης 
 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη του είδους της εκδήλωση από την ASHGHAL "Αρχή Δημοσίων              
Έργων του Κατάρ" με ελληνικές εταιρείες. Ενώ πολλές μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες            
δραστηριοποιούνται ήδη στο Κατάρ, ο στόχος ήταν διπλός: να προσελκύσουμε και να βοηθήσουμε             
μεσαίες κατασκευαστικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση των έργων της Ashghal και να              
εντοπίσουμε ελληνικές εταιρείες που μπορούν να μεταφέρουν τεχνογνωσία στο Κατάρ σε κοινοπραξία            
με καταρινές εταιρείες για τοπική παραγωγή και χρηματοδότηση από την QDB. 

Εταίροι:  
- ASHGHAL - Αρχή Δημοσίων Έργων Κατάρ 
- QCCI - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κατάρ 
- Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας - Κατάρ 
- Με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ 

Στόχοι:  
1) να ενημερωθούν οι ελληνικές εταιρείες για τα έργα και τις διαδικασίες της ASHGHAL 
2) να αυξηθούν οι συνεργασίες ελληνικών και καταρινών επιχειρήσεων 
3) μεταφορά τεχνογνωσίας στο Κατάρ για τη δημιουργία τοπικών εγκαταστάσεων παραγωγής 
4) πληροφόρηση σχετικά με Doing Business στο Κατάρ και τις επιχειρηματικές προοπτικές 

Παρουσιάσεις 
● Current & Future ASHGHAL Projects, by Engineer Ahmad Al Ansari - Technical Office at 

President’s Office 
● How to Qualify for Ashghal Projects, by Eng. Mohammad Ehab & Eng. Maytha Al Mannai  - 

Technical Office 
● Doing Business in Qatar, by Mr. Abdullah Al-Majed Al, Ministry of Commerce and Industry 

Welcome notes 
● Dr. Eng. Saad bin Ahmad Al-Muhannadi, President of ASHGHAL Public Works Authority 
● Mr. Panagiotis (Peter) G. Mihalos, President of Greece - Qatar Business Council 
● Mr. Mohammed bin Ahmed bin Twar Al Kuwari, First Vice Chairman, Qatar Chamber of 

Commerce & Industry 
● H.E. Constantinos Orphanides, Ambassador of Greece in Doha 

Συμμετοχή εταιρειών και B2B 
● 23 ελληνικές εταιρείες 
● 50 καταρινές εταιρείες 
● Άνω των 300 επιχειρηματικών συναντήσεων 

Follow-up συναντήσεις  
Ο κ. Παναγιώτης Γ. Μίχαλος, Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας - Κατάρ είχε συνάντηση, στις                        
4 Απριλίου, επομένη ημέρα του workshop, με τον Dr. Eng. Saad bin Ahmad Al-Muhannadi, Πρόεδρο της ASHGHAL                                 
Αρχής Δημοσίων Έργων και τον κ. Ahmad Al Ansari, Διευθυντή Τεχνικών Έργων - Γραφείο Προέδρου. Η                               
συζήτηση επικεντρώθηκε στους τομείς προτεραιότητας της Ashghal και τα επόμενα βήματα για την ανάμειξη                           
περισσότερων ελληνικών εταιρειών σε αυτά. 

 

http://www.ashghal.gov.qa/en
https://qatarchamber.com/
https://greeceqatarbc.org/
https://mofa.gov.qa/en

