
 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Αγαπητά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΠΑΔΑ, 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 10-11 Ιουλίου 2019, το 4ο Ιρακινο-Ευρωπαϊκό Φόρουμ 

Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων «Ιράκ και Ευρώπη: Εταίροι στην Ανάπτυξη», υπό την 

αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Πρεσβείας του Ιράκ και 

της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων, με διοργανωτή το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο 

Εμπορίου & Αναπτύξεως σε συντονισμό με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαγδάτης. Το εν 

λόγω Φόρουμ έχει σκοπό την ανοικοδόμηση του Ιράκ και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του 

σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, όπως είναι οι κατασκευές και οι υποδομές, τα δομικά 

υλικά, η βιομηχανία πετρελαίου και οι υπηρεσίες της, οι βιομηχανίες ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών ειδών, τα κτηματομεσιτικά, ο αγροτο-διατροφικός τομέας, τα φαρμακευτικά 

προϊόντα και τα καλλυντικά, ο τουρισμός, η ναυτιλία και η εφοδιαστική αλυσίδα, οι 

τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία πληροφορικής, τα προϊόντα και συστήματα ασφαλείας, τα 

υφάσματα, ο ρουχισμός, καθώς και άλλοι τομείς. 

Στο Φόρουμ συμμετείχαν δημόσιοι φορείς και ιδιωτικοί οργανισμοί από πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει ενεργά στην ανοικοδόμηση και ανάπτυξη του 

Ιράκ, από το 2003, με προγράμματα βοήθειας που ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια 

ευρώ. Οι Ιρακινοί φορείς από τη μεριά τους ενδιαφέρονται επιπλέον για μεταφορά τεχνολογίας 

και τεχνογνωσίας στους παραπάνω τομείς. Σε αυτά τα πλαίσια, μετά από προσωπική 

πρόσκληση του Γ.Γ. του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως, κ. Rashad 

Mabger, προς τον Δρα Ευάγγελο Χ. Παπακίτσο, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών 

Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, συμμετείχε στις εργασίες του Φόρουμ και ομάδα του 

ΠΑΔΑ, αποτελούμενη από τους: 

 Καθ. Θ. Γκανέτσο (Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής), Δ/ντή 

του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Περιβαλλοντικών Μετρήσεων, 

 Καθ. Γ. Βαρελίδη, Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Δ/ντή του 

Ερευνητικού Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ο οποίος 

εκπροσωπήθηκε από τον Αν. Καθ. Δ. Αλεξάκη, 

 Αν. Καθ. Δ. Αλεξάκη (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), Δ/ντή του Ερευνητικού 

Εργαστηρίου Γεωπεριβαλλοντικής Επιστήμης και Διασφάλισης Ποιότητας 

Περιβάλλοντος, 



 και Δρα Ε.Χ. Παπακίτσο (Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής), 

εκ μέρους του Καθ. Δ. Τσελέ, Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής 

Σχεδίασης & Παραγωγής, μέλους της Δ.Ε. του ΠΑΔΑ και Δ/ντή του Ερευνητικού 

Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού και Τηλεματικής, 

οι οποίοι υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας τριετούς διάρκειας, μεταξύ των παραπάνω 

Ερευνητικών Εργαστηρίων (4) και του Baghdad College of Economic Sciences University, το 

οποίο εκπρoσωπήθηκε από τον Κοσμήτορά του, Καθ. Lebanon Hatif Al-Shami. 

 

 

Ο L.H. Al-Shami (αριστερά) και ο Ε.Χ. Παπακίτσος (δεξιά) κατά την τελετή υπογραφής των 

μνημονίων συνεργασίας. 

Η συνεργασία επικεντρώνεται στους επόμενους επτά τομείς: 

1. Διεξαγωγή κοινής έρευνας. 

2. Δημοσίευση των ερευνών των μερών στα περιοδικά που εγκρίθηκαν από τα μέρη. 

3. Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια. 

4. Ανταλλαγή επιστημονικής και ακαδημαϊκής εμπειρίας. 

5. Συμμετοχή στη δημιουργία νέων ακαδημαϊκών προγραμμάτων. 

6. Ανταλλαγή μελών ΔΕΠ. 

7. Διεξαγωγή σεμιναρίων, διασκέψεων και κοινών επιστημονικών εκθέσεων με τη χορηγία 

των διοργανωτών και εποπτών του Ευρωπαϊκού-Ιρακινού Φόρουμ Επιχειρήσεων & 

Επενδύσεων. 



 

Ο Δ. Αλεξάκης (αριστερά), ο L.H. Al-Shami (κέντρο) και ο Ε.Χ. Παπακίτσος (δεξιά) στο 

περιθώριο του Φόρουμ. 

Τα επιμέρους επιστημονικά πεδία και γνωστικά/ερευνητικά αντικείμενα θα προσδιοριστούν στο 

επόμενο χρονικό διάστημα, μετά από επικοινωνία των ενδιαφερομένων μερών. Δεδομένου του 

ενδιαφέροντος της Ιρακινής πλευράς στους επιχειρηματικούς τομείς που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως και των σχετικών δυνατοτήτων του ΠΑΔΑ, ανοίγονται εξαιρετικές προοπτικές 

ακαδημαϊκής συνεργασίας στο άμεσο μέλλον, που ελπίζουμε ότι θα συμβάλλουν σημαντικά 

στον εκσυγχρονισμό του Ιράκ και στην εδραίωση της φιλίας μεταξύ των λαών μας και των 

μακραίωνων ιστορικών μας δεσμών. 

Δημήτριος Τσελές 

Γεώργιος Βαρελίδης 

Θεόδωρος Γκανέτσος 

Δημήτριος Αλεξάκης 

Ευάγγελος Χ. Παπακίτσος 

 


