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Διεξαγωγή σεμιναρίου για τον Κλάδο της 
Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας στην Τυνησία 

«WINTEX 2nd capacity building training»  
(25-30/10/2021) στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 

 
Εικόνα 1 Εργαστήριο ΣΑΠΚΕ 

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Wintex- Weaving innovation among 
academia and industry in the Tunisian textile sector” wintexproject.eu πραγματοποιήθηκε 
σεμινάριο εκπαίδευσης του προσωπικού Πανεπιστημίων της Τυνησίας από 25-30/10/2021 στις 
εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής  «Σχεδίασης και Ανάπτυξης Πλεκτών καινοτόμων προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας 
και Ένδυσης  - ΣΑΠΚΕ». Στο διάστημα αυτό διεξήχθησαν εργαστήρια (workshops) και μαθήματα 
από το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, τα οποία παρακολούθησαν 12 μέλη των 
εμπλεκόμενων στο πρόγραμμα Πανεπιστημίων της Τυνησίας: "ISET of Ksar-Hellal», ISMMM και 
USF. 
Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης αφορούσε τεχνολογίες για παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, ψηφιακή εκτύπωση κλωστοϋφαντουργικών 
υφασμάτων, ασύρματες τεχνολογίες για «ευφυή» κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
περιβαλλοντικά πρότυπα και σήμανση προϊόντων και ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, στα πλαίσια 
της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων και 
κέντρο ανακύκλωσης υλικών. 
 
 



 
Εικόνα 2 Αίθουσας διεξαγωγής σεμιναρίου 

 
Τόσο οι εκπαιδευτές, όσο και οι εκπαιδευόμενοι, συμφώνησαν ότι η εκπαιδευτική αυτή 
δραστηριότητα υπήρξε κερδοφόρα για αμφότερες τις πλευρές, καθώς είχε πλήρη συμμετοχή και 
διεξήχθη σε συνθήκες πνεύματος συνεργασίας. 
Η επόμενη δραστηριότητα του προγράμματος θα λάβει χώρα στην Τυνησία τον Νοέμβριο, όπου 
στα πλαίσια συνάντησης εταίρων θα διεξαχθεί συζήτηση αναφορικά με την πρόοδο της 
υλοποίησης του προγράμματος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: info@wintexproject.eu 
 
Σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος:   WINTEX partnership 
holds its 2nd capacity building trainings for the Tunisian textile sector in Athens - WINTEX 
PROJECT  
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WINTEX partnership holds its 2nd capacity building 
trainings for the Tunisian textile sector in Athens 

Nov 4, 2021 

 
 
In the framework of the implementation of the European Program "WINTEX- Weaving innovation 
among academia and industry in the Tunisian textile sector" https://wintexproject.eu  a training 
seminar conducted for the staff of Tunisian Universities from 25-30/10/2021 at the premises of 
the Laboratory of the Department of Industrial Design and Production Engineering "Design and 
Development of Knitted Innovative Textiles and Clothing Products - DIKNIGA ". During this period, 
workshops and courses were conducted by the teaching staff of the Department, which were 
attended by 12 members of the Tunisian Universities involved in the program: "ISET of Ksar-Hellal", 
ISMMM and USF. 
Some of the lessons and content, were about technologies for an eco-friendly textile production, 
digital textile printing, wireless technologies for smart textiles, environmental standards and 
labelling initiatives, and e-commerce. Other relevant activities for the training such as visiting a 
fabrication lab and a plastics recycling center also took place. 
 



 
 
 

Both participants and speakers agree on the fact it was a very profitable, participative, and 
collaborative event. 
Next partnership activity will take place in Tunisia, in November. Once there, all partners will 
discuss about the general advances and progress of the project. 
For more information: info@wintexproject.eu 
 


