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Έργο WINTEX : Υφαίνοντας την Καινοτομία 
ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον 

κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στην Τυνησία   

 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ  
Από Δρ.  M o n i c a Ar d a n u y 

Αγαπητοί συνεργάτες και αναγνώστες, 

Καλώς ήλθατε στη νέα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου WINTEX. 

Τον περασμένο Ιανουάριο ξεκινήσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό το έργο WINTEX σε 

μια συνάντηση στην Ισπανία με όλους τους εταίρους. Μπορέσαμε να γνωριστούμε 

πρόσωπο με πρόσωπο, να οργανωθούμε και να κάνουμε κατανομή των εργασιών 

του έργου καθώς και να σχεδιάσουμε τις επόμενες δραστηριότητες.  

 
Τους τελευταίους μήνες, ο κόσμος έχει αλλάξει σημαντικά λόγω της πανδημίας 

Covid-19. Αυτή η δύσκολη κατάσταση δεν μας εμπόδισε να προχωρήσουμε: η 

μεθοδολογία για την προετοιμασία μιας Έκθεσης σχετικά με τον 

κλωστοϋφαντουργικό τομέα στην Τυνησία και την ανάλυση  των βέλτιστων 

πρακτικών της ΕΕ έχει ήδη οριστικοποιηθεί;  έχουμε καθορίσει τον εξοπλισμό για τα 

προηγμένα κέντρα και τώρα κυκλοφορεί το πρώτο μας Ενημερωτικό Δελτίο.  

 

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά στο έργο και ειδικά για να ενισχύσουμε τη 

σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων στον κλωστοϋφαντουργικό 

τομέα, έναν κρίσιμο τομέα σε αυτήν την παγκόσμια κρίση υγε ίας. Ελπίζω να 

απολαύσετε την ανάγνωση αυτής της έκδοσης .  

 

Θερμές ευχές, 

 
Καθ. Monica Ardanuy 

Συντονίστρια Έργου  WINTEX  

 

 

 

 

 

εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο για το έργο WINTEX 
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Περιγραφή Έργου  
          Από  Δρ. Amine Hadj Taieb, U S F 

 
 
Το WINTEX είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία συνεργασίας που  

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.  
Αυτό το έργο ανάπτυξης ικανοτήτων υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό,  
την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας  
Εκπαίδευσης της Τυνησίας. 
Το έργο στοχεύει κυρίως στη(ν): 

- Περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των 

βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργίας της ΕΕ και της Τυνησίας . 

- Δημιουργία και τον εξοπλισμό τριών κέντρων καινοτομίας για την 

κλωστοϋφαντουργία με προηγμένη υποδομή. 

Το WINTEX στοχεύει μία από τις εθνικές προτεραιότητες στην Τυνησία  
για την περαιτέρω προώθηση της κλωστοϋφαντουργίας.  
Έτσι, ανταποκρίνεται στην ανάγκη για επαγγελματικές και καλά σχεδιασμένες  
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις ικανές να προσφέρουν απαντήσεις  
και να παρέχουν λύσεις στη διεπιστημονική προσέγγιση της βιομηχανίας  
κλωστοϋφαντουργίας.  

Αυτό θα ενσωματώσει τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη στον  
ακαδημαϊκό χώρο αφενός και στη βιομηχανία αφετέρου.  
 
Το έργο WINTEX θα διερευνήσει τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας. 
Μια τέτοια διερεύνηση σκοπεύει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ των στόχων και των μεθόδων του τομέα 
κλωστοϋφαντουργίας του μέλλοντος της Τυνησίας, που προσανατολίζεται κυρίως  
στην έρευνα και τη βιομηχανική εκμετάλλευση με:  
- Αύξηση της υποστήριξης για καινοτόμες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες  
και τις τάσεις του καταναλωτή. 
- Επανεξέταση των στρατηγικών της κλωστοϋφαντουργίας με επαναπροσδιορισμό  
της κατασκευής για τεχνικά, βιώσιμα και μοντέρνα υφάσματα.  

 
Εναρκτήρια συνάντηση στο UPC, Βαρκελώνη, Ιανουάριος 2020 

 

 
ΣΤΟΧΟΙ WINTEX 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
ΤΟ WINTEX ΣΕ 

ΝΟΥΜΕΡΑ 

 
 

 
 

 

Προ σφ έροντ ας  
πρό σβα ση  
σε  έν α απο κλειστι κό  
σύνο λο  υπ ηρε σιών  για  
την π ροώ θηση τ ης  
καινοτ ομί ας  

Δημιουργία τριών 
καινοτομικών 
κλωστοϋφαντουργικών 
κέντρων. 

 

Προώ θηση τ ης  
καινοτ ομί ας   
και τ ης μετ αφ ορ άς  
τεχνο λο γία ς στ α κέντρ α 
καινοτ ομί α για  τ ην 
κλω στ οϋφ αντο υρ γί α   

Ενίσχ υση της  περ αιτέ ρω  
συνερ γασί ας  μετ α ξύ των  
κλω στ οϋφ αντο υρ γικ ών 
επιχειρ ήσε ων της ΕΕ  κ αι  
της  Τυνησία ς  
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ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΈΡΓΟ  
 
 
 
 

 
 
Από Δρ. Bessem Kordoghli, ATCTex 
 

Οι 13 εταίροι του έργου WINTEX αποτελούν στο σύνολο τους  

άμεσους ή/ και έμμεσους παράγοντες του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας: ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.  

Η επιθυμία να αναπτυχθεί ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας στις συμμετέχουσες χώρες 
μέσω καινοτόμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων είναι  η ανησυχία που συμμερίζονται 
όλοι οι εταίροι. Είμαστε πεπεισμένοι για την οικονομική και κοινωνική σημασία αυτού του 
τομέα για τις χώρες μας και ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι οι κύριοι μοχλοί μιας 
ανταγωνιστικής και βιώσιμης βιομηχανίας. 

Το έργο βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Ευρωπαίων και Τυνήσιων εταίρων. 
Μέσω του έργου WINTEX, προτείνουμε τη διάγνωση των αναγκών των κατασκευαστών και 
του δυναμικού των εκπαιδευτικών-ερευνητών. Το αποτέλεσμα αυτής της διάγνωσης (μέσω 
ερωτηματολογίων) θα συζητηθεί σε στρογγυλές τράπεζες μεταξύ εταίρων του έργου, 
εθνικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων και δομών υποστήριξης. Αυτό θα επιτρέψει την 
εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής για μία πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία 
κλωστοϋφαντουργίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τυνησίας και των 
ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει εργαστήρια μεταφοράς τεχνολογίας 

για την αναβάθμιση καθηγητών-ερευνητών στον τομέα της καινοτομίας.

Οργανισμοί 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Εξ αποστάσεως συνάντηση των εταίρων του έργου WINTEX 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Το έργο WINTEX περιλαμβάνει 13 
οργανισμούς από 6 χώρες: Γαλλία, 

Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Τυνησία. 

 

Οι δραστηριότητες του έργου είναι 
ανοιχτές και σε άλλες χώρες 
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 Μια εξ’αποστάσεως συνάντηση για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών από 
το 1ο πακέτο εργασίας και για την επισκόπηση της επιλογής εξοπλισμού για τα διάφορα 
κέντρα.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 

Το έργο WINTEX στοχεύει να καλύψει το κενό στον τομέα των  

εξειδικευμένων υπηρεσιών για το χώρο της κλωστοϋφαντουργίας,  

με τη δημιουργία τριών κέντρων καινοτομίας για την κλωστοϋφαντουργία 

που βρίσκονται στα συμμετέχοντα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

στην Τυνησία. Αυτά τα κέντρα θα διαδραματίσουν το ρόλο των εστιακών  

σημείων για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και τους σχετικούς  

ενδιαφερόμενους για την ανάπτυξη καινοτομιών και την προώθηση της  

επιχειρηματικότητας. 
 

Κέντρο ISET-KH: Το κέντρο ISET πρέπει να προσφέρει μεγάλες  

δυνατότητες καινοτομίας, ικανοποιώντας τόσο τις προσδοκίες της  

βιομηχανίας όσο και τις ανάγκες της αγοράς όσον αφορά την υγιεινή,  

το φιλτράρισμα και τη μόνωση καθώς και τα λειτουργικά  

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα σε μια προσέγγιση κυκλικής και  

βιώσιμης οικονομίας. Θα είναι κυρίως εξοπλισμένο με γραμμές  

(1) Electrospinning, (2) Εξώθηση και (3) Μη υφαντών.  

(Δρ Lassad Ghali, ISET- KH) 

 

Κέντρο USF: Με βάση την εποικοδομητική συνάντηση κατά την οποία  

αξιολογήθηκε διεξοδικά το τοπικό πλαίσιο και οι ανάγκες  

ο κύριος εξοπλισμός που θα προμηθευτεί το USF είναι οι εξής:  

(1) Πλεκτομηχανή για παραγωγή δειγμάτων, (2) Μηχάνημα ύφανσης κορδέλας,  

(3) Μηχάνημα κοπής με Laser, (4) Μηχάνημα ύφανσης φανταχτερών νημάτων,  

(5) Μηχανή βαφής υφασμάτων και (6) Ψηφιακός εκτυπωτής για T-shirts.  

(Δρ. Amine Hadj Taieb, USF) 

 

Κέντρο S2M: Μια επιτροπή αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς του IS2M  

εργάστηκε για την αγορά προηγμένου εξοπλισμού. Αυτή η επιτροπή  

πρότεινε τον ακόλουθο εξοπλισμό: (1) Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης,  

(2) Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης, (3) Φασματοσκοπία υπέρυθρου  

μετασχηματισμού Fourier και (4) Εξοπλισμό για τον έλεγχος της  

διαπερατότητας αέρα.  

Αυτός ο εξοπλισμός θα χρησιμεύσουν τόσο για τον εντοπισμό των  

επιπτώσεων αρκετών κλωστοϋφαντουργικών επεξεργασιών στις ίνες και  

τα υφάσματα όσο και για την αύξηση των συνεργασιών μεταξύ του  

Ανώτερου Ινστιτούτου Μόδας του Monastir και των βιομηχανικών  

εταίρων.  

(Δρ. Fadhel Jaafar, ISMM)

 

 

 

 
'' 

'' 
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Συνάντηση Τυνήσιων εταίρων  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   
Εναρκτήρια συνάντηση του έργου WINTEX (INTEXTER, Tεράσα - Ισπανία).   

 

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου WINTEX (INTEXTER, Terrassa - Ισπανία). Αυτή η πρώτη 

συνάντηση μεταξύ των διαφόρων εταίρων του προγράμματος WINTEX πραγματοποιήθηκε 

στο Ινστιτούτο Κλωστοϋφαντουργικής έρευνας και βιομηχανικής συνεργασίας της Terrassa 

(INTEXTER), από το Universitat Politècnica de Catalunya (συντονιστής έργου), στις 16 και 17 

Ιανουαρίου 2020. Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για τους 13 εταίρους (7 από την Ευρωπη  

και 6 από την Τυνησία) να συναντηθούν για πρώτη φορά και να ανταλλάξουν εμπειρίες και 

ιδέες για εποικοδομητική συνεργασία τα επόμενα 3 χρόνια.

 
Πρώτες διμερείς συναντήσεις μεταξύ εταίρων της ΕΕ και της Τυνησίας (Monastir / Sfax - Τυνησία). Το 
Φεβρουάριο του 2020, ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από τη CEDECS (Γαλλία) 
ταξίδεψε στην Τυνησία για να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις στο πλαίσιο των 
πακέτων εργασίας για την προετοιμασία και τη διάδοση του έργου WINTEX. Συναντήθηκε 
με τους Τυνήσιους εταίρους του έργου WINTEX για να συζητήσουν διαφορετικές πτυχές 
για την υλοποίηση του έργου, ιδίως για δραστηριότητες της ΔΕ1 όπως το πακέτο 
μεθοδολογίας (περιβάλλον, πλαίσιο κ.λπ.), εθνικές έρευνες που θα αναφέρουν βέλτιστες 
πρακτικές, ανάγκες και ιδέες για τον προσδιορισμό σχετικών βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ .  

 
Συνάντηση εργασίας στο διαδίκτυο σχετικά με την εθνική έκθεση και την επιλογή 
εξοπλισμού για τα νέα κέντρα.  Οι Τυνήσιοι συνεργάτες του WINTEX 

πραγματοποίησαν μια εξ’αποστάσεως συνάντηση με τη CEDECS και το UPC την 1η 
Απριλίου 2020 για να παρακολουθήσουν την πρόοδο των διαφόρων εργασιών από το 1ο 
πακέτο εργασιών και να επανεξετάσουν την επιλογή εξοπλισμού για τα κέντρα. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, οι συνεργάτες συζήτησαν για τις τοπικές ανάγκες και ευκαιρίες 
που εντοπίζονται στην Τυνησία ως μέρος της σύνταξης της έκθεσης για τη χώρα. Αυτές οι 
γνώσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επιλογή του σωστού εξοπλισμού για τα νέα κέντρα 
που θα δημιουργηθούν στο Πανεπιστήμιο Sfax, στο Πανεπιστήμιο του Monastir και στο 
Ανώτερο Ινστιτούτο Τεχνολογικών Σπουδών (ISET) του Ksar-Hellal και θα παρέχει 
υποστήριξη και υπηρεσίες σε κάθε τοπικό κλωστοϋφαντουργικό οικοσύστημα.

Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Ι Σ  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ  

9ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης 
Έρευνας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 
τα υλικά (13-14 Νοεμβρίου 2020, Monastir, Τυνησία). 

   

h t t p s : / / a t c t e x . o r g / c 

i r a t / 
 

 

h t t p s : / / a t c t e x . o r g / T u n - T e x / 

 

3η έκδοση των εκδηλώσεων «Τυνησιακά 

κλωστοϋφαντουργικά γεγονότα (12 Νοεμβρίου 

2020, Monastir, Τυνησία). 

Το ATCTex και το LGTex 

συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με το 

MFCPole την 3η έκδοση του “The Tunisian 

Textile Events (Tun-tex Events 2020). Οι 

εκδηλώσεις Tunisian  Textile Events, 

αποτελούν μια εοαρταστική ηνέρα 

εκδηλώσεων που στοχεύει στην 

προσέγγιση των παραγόντων του 

κλωστοϋφαντουργικού τομέα και στην 

προώθηση της καινοτομίας. Κατά τη 

διάρκεια της νέας έκδοσης, Tuntex Events 

2020, θα πραγματοποιηθούν αρκετές 

συναντήσεις και διαγωνισμοί R2R και R2B 
During the new edition, Tuntex Events 
2020, several R2R and R2B meetings and 
competitions will take place especially Rin-
Tex, Fashion and Start-Tex Awards. 

 



 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
IΣΠΑΝΙΑ 

Δρ. Mònica Ardanuy  

monica.ardanuy@upc.edu  

Carrer de Colom, 9, 08222 Τerrassa, Barcelona, Spain 

 

 

TΥΝΗΣΙΑ 

Dr. Amine Haj Taieb  

amineht@yahoo.fr 

Higher Institute of Arts and 

Crafts  of Sfax, 34 Ave 5 août, 3069 Sfax, Tunis ia  

 
 
 
 
 
 

 

Συντακτική Ομάδα: 

Συντονιστής και Συντελεστής Συντάκτης :  Δρ. Ali Moussa     

Σχεδιαστής γραφικών και Συνεργάτης Συγγραφέας: Δρ. Sondes Gargoubi 

 
 
 
 
 
 
 

WINTEX PROJECT (Weaving innovation among academia and industry in the Tunisian textile sector; 

project reference number 610373-EPP-1-2019-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) is co-funded by the Erasmus+ 

programme of the European Union. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wintex Project @ProjectWintex  Wintex project 

 

  http://wintexproject.eu/  
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