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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ "

Στις 19 Απριλίου 2021, η 

Πανεπιστημιακών Σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας

Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. (Α

στην κατάργηση των μαθημάτων Κλωστοϋφαντουργικού περιεχ

εξαφάνισης του κλάδου από τον Πανεπιστημιακό Χάρτη της Ελλάδος.

το Τμήμα προχωρά στον ορισμό επιτροπής για τη δημιουργία πρότασης 

με σχετικό αντικείμενο Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού 

αργότερα, συνεχίζουμε δυναμικά 

ζωντανό στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Με το παρόν Δελτίο Τύπου, σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της προσπάθει

Περιληπτικά, αφορά την πορεία της Πρότ

Κλωστοϋφαντουργικό περιεχόμενο 

προβεί και σκοπεύουμε να προβούμε 

υποστήριξη που μας έχουν προσφέρει

 

Πρόταση Ίδρυσης νέου Τμήματος

Στις 6 Απριλίου 2022, η πρόταση ίδρυσης νέου Τμήματος στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο 

της Κλωστοϋφαντουργίας και των Υλικών

Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

είχε κατατεθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2021

εισηγητική επιτροπή αυτής.

Παρόλο που ο Κοσμήτορας 

από εμάς, όσο και από μέλη της εισηγητικής επιτροπής, ότι τα χρονικά περιθώρια για την 

ολοκλήρωση των σπουδών μας έχουν εξαντληθεί και πως επείγουν οι ενέργειες επίλυσης 

του σοβαρότατου ακαδημαϊκού προβλήματος που έχει 

αγνοήθηκε για πέντε μήνες

Κοσμητεία - ψήφισης αυτής από την Κοσμητεία), η επικαιροποιημένη πρόταση ίδρυσης 
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Στις 19 Απριλίου 2021, η Πρωτοβουλία Φοιτητών για την Επανίδρυση Τμήματος 

Πανεπιστημιακών Σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας, καταθέτει πρωτoκολλημένη ένσταση στο 

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 34412 - 19/04/2021), μέσω της οποίας αντιτίθεται 

στην κατάργηση των μαθημάτων Κλωστοϋφαντουργικού περιεχομένου και της συνεπούς 

εξαφάνισης του κλάδου από τον Πανεπιστημιακό Χάρτη της Ελλάδος. Ως συνέπεια αυτού, 

το Τμήμα προχωρά στον ορισμό επιτροπής για τη δημιουργία πρότασης Ίδρυσης Τμήματος 

με σχετικό αντικείμενο Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού (Πράξη 11/20.04.2021)

δυναμικά τον αγώνα μας, ώστε να κρατήσουμε τον Κλάδο μας 

ζωντανό στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. 

Με το παρόν Δελτίο Τύπου, σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της προσπάθει

Περιληπτικά, αφορά την πορεία της Πρότασης Ίδρυσης νέου Τμήματος 

Κλωστοϋφαντουργικό περιεχόμενο στο ΠΑ.Δ.Α., τις νομικές κινήσεις στις οποίες έχουμε 

και σκοπεύουμε να προβούμε σαν Πρωτοβουλία Φοιτητών, καθώς 

που μας έχουν προσφέρει επιχειρήσεις και φορείς του Κλάδου.

Πρόταση Ίδρυσης νέου Τμήματος 

η πρόταση ίδρυσης νέου Τμήματος στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο 

της Κλωστοϋφαντουργίας και των Υλικών, τίθεται προς ψήφιση και εγκ

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η πρόταση αυτή 

7 Δεκεμβρίου 2021 στον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών

 

Παρόλο που ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών είχε επανειλλημένως ενημερωθεί, τόσο 

από εμάς, όσο και από μέλη της εισηγητικής επιτροπής, ότι τα χρονικά περιθώρια για την 

ολοκλήρωση των σπουδών μας έχουν εξαντληθεί και πως επείγουν οι ενέργειες επίλυσης 

του σοβαρότατου ακαδημαϊκού προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, 

πέντε μήνες. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (κατάθεσης πρότασης στην 

ψήφισης αυτής από την Κοσμητεία), η επικαιροποιημένη πρόταση ίδρυσης 
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Φοιτητών για την Επανίδρυση Τμήματος 

κολλημένη ένσταση στο 

19/04/2021), μέσω της οποίας αντιτίθεται 

ομένου και της συνεπούς 

Ως συνέπεια αυτού, 

Ίδρυσης Τμήματος 

.2021). Ένα χρόνο 

να κρατήσουμε τον Κλάδο μας 

Με το παρόν Δελτίο Τύπου, σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη της προσπάθειάς μας. 

ασης Ίδρυσης νέου Τμήματος με 

στο ΠΑ.Δ.Α., τις νομικές κινήσεις στις οποίες έχουμε 

καθώς και στην 

. 

η πρόταση ίδρυσης νέου Τμήματος στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο 

γκρίνεται από την 

Η πρόταση αυτή 

στον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών από την 

είχε επανειλλημένως ενημερωθεί, τόσο 

από εμάς, όσο και από μέλη της εισηγητικής επιτροπής, ότι τα χρονικά περιθώρια για την 

ολοκλήρωση των σπουδών μας έχουν εξαντληθεί και πως επείγουν οι ενέργειες επίλυσης 

δημιουργηθεί, η πρόταση 

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (κατάθεσης πρότασης στην 

ψήφισης αυτής από την Κοσμητεία), η επικαιροποιημένη πρόταση ίδρυσης 
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νέου Τμήματος τέθηκε εκ νέου προς συζήτηση στη Συνέλευση του Τμήματος (με το 

αιτιολογικό ότι η έγκριση του Σεπτεμβρίου αφορούσε την αρχική πρόταση και όχι την 

τελική), δημιουργώντας πρόσθετη καθυστέρηση. 

Υπογραμμίζουμε πως στις 31 Μαρτίου 2022 (τρεις μόλις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ψήφιση της πρότασης στην Κοσμητεία) έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τις 

Συγκλήτους των Πανεπιστημίων για τον νέο Ακαδημαϊκό Χάρτη. Στην πρόταση που 

απέστειλε η Σύγκλητος του ΠΑ.Δ.Α. στο Υπουργείο Παιδείας, εισηγείται την ίδρυση δύο 

νέων τμημάτων, "Κοινωνικής Διοίκησης" και "Επιστημών Συσκευασίας και Γραφικών 

Τεχνών", αλλά δεν γίνεται καμία αναφορά στην πρόταση ίδρυσης Τμήματος 

Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών. 

Αξιοσημείωτο είναι, πως η διαδικασία έγκρισης της τροποποίησης του Προγράμματος 

Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π., ώστε να "τηρεί τις προϋποθέσεις για προσφορά 

integrated master" (η οποία ήταν και αυτή που κατήργησε τα μαθήματά μας και συνεπώς 

διέγραψε τον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας από τον Πανεπιστημιακό χάρτη), 

ολοκληρώθηκε μόλις σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες (εγκρίθηκε στις 19.02.2021 από το 

Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. και στις 25.02.2021 από την Σύγκλητο του ΠΑ.Δ.Α.). Μάλιστα, η 

διαδικασία αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών από τη Συνέλευση του Τμήματος 

είχε ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες από την ημέρα ορισμού της επιτροπής 

αναθεώρησης (11.02.2021 με 19.02.2021). 

Αποδεικνύεται, πως δεν τίθεται θέμα χρόνου για την ολοκλήρωση διαδικασιών, καθώς εάν 

το Ίδρυμα αναγνώριζε το πρόβλημά μας, συμμεριζόταν τις ανησυχίες μας και ήθελε να το 

επιλύσει, μπορούσε να το κάνει τάχιστα. 

Το Ίδρυμα, αφού μελέτησε την πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος και συνεπώς 

κατανόησε τις συνέπειες αυτής (εξαφάνιση ειδικότητας), προχώρησε στην έγκριση της σε 

λιγότερο από μια εβδομάδα. Όμως, για να καταργήσει το Ίδρυμα τον Κλάδο της 

Κλωστοϋφαντουργίας από τον χάρτη του, είχε υποχρέωση να το πράξει μόνο μετά από 

αντίστοιχη έγκριση του Υπουργείου. Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με τον Ν.4485/2017: 

"οποιαδήποτε ίδρυση ή κατάργηση ή συγχώνευση ή κατάτμηση ή μετονομασία 

Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου/Ειδικεύσεων σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται 

με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου". Σύμφωνα με την ετήσια απογραφική έκθεση Τμήματος 

Μ.Β.Σ.Π., υπάρχουν 826 ενεργοί φοιτητές του παλαιού Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών 

Μηχανικών1, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται "στον αέρα". 

Προφανώς γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αντιδράσεις και θα καθυστερούσε 

τη διαδικασία αναθεώρησης του προγράμματος του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. και την 

ακόλουθη πιστοποίησή του από την ΕΘ.Α.Α.Ε., δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια κίνηση ή 

δήλωση από το Ίδρυμα. 

Η ανάγκη αλλαγής Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. εμφανίστηκε 

ως απαίτηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), χωρίς να υπάρχει 

                                                           
1
[ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ. ΠΡΩΤ: 110887 - 09/12/2021] 
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οιαδήποτε ενημέρωση, υπόδειξη ή οδηγία εκ μέρους της Αρχής, είτε προφορική, είτε 

γραπτή. Αν ο στόχος της αλλαγής του Προγράμματος Σπουδών ήταν όντως η διευκόλυνση 

της πιστοποίησης εκ μέρους της ΕΘ.Α.Α.Ε., θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση των 

αλλαγών που όφειλαν να ενσωματωθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε να πληρούνται οι 

αναγκαίες προδιαγραφές. Αντιθέτως, αποφασίστηκε η αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών 

με μοναδικό γνώμονα την ανατροπή της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής ισορροπίας του. 

Απόδειξη των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός ότι κανένα έγγραφο της ΕΘ.Α.Α.Ε. δεν υπήρξε, 

έτι ώστε να δικαιολογείται η αυθαίρετη επέμβαση στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

"Η συγκεκριμένη μεθόδευση, πέραν του ότι αγνοεί την ορθή διαδικασία, όπως προβλέπεται 

από το άρθρο 10 του ν.4485/2017, λειτουργεί παραπλανητικά τόσο για την Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχει την αρμοδιότητα της τελικής απόφασης, όσο και για 

τους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα σχετικής γνωμοδότησης."2 

Συνεπώς, είτε δεν τηρήθηκαν οι σωστές διαδικασίες για την έγκριση της αναθεώρησης του 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Β.Σ.Π. ή υπήρξε σκόπιμη συγκάλυψη 

της κατάργησης της ειδικοτήτος μας. Σημειώνεται πως το Τμήμα Μηχανικών Β.Σ.Π. είναι το 

μοναδικό Τμήμα της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. που δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί για 

προσφορά integrated master. 

Καθίσταται λοιπόν προφανές, πως η καθυστέρηση διεκπεραίωσης των νόμιμων 

διαδικασιών για την ίδρυση του νέου Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών (οι 

οποίες δεν περιορίζονται μόνο στην Κοσμητεία όπως έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενο 

Δελτίο Τύπου μας), όχι μόνο είναι σκόπιμη, αλλά έχει χαρακτήρα σκόπιμης συγκάλυψης 

των παρανομιών που έχουν διαπραχτεί, καθώς και δόλιου παραγκωνισμού μας από τις 

διαδικασίες αναδιαμόρφωσης του ακαδημαϊκού χάρτη. 

 

Νομικές Κινήσεις 

Ως Πρωτοβουλία Φοιτητών για την Επανίδρυση Τμήματος Πανεπιστημιακών Σπουδών 

Κλωστοϋφαντουργίας, απευθυνθήκαμε σε δικηγόρο και έχουμε ήδη αρχίσει νομικές 

διαδικασίες για την διεκδίκηση των αυτονόητων φοιτητικών μας δικαιωμάτων που έχουν 

την μορφή υπομνήματος προς τον Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. και την Υπουργό Παιδείας 

(09.02.2022). 

Μέσα στους επόμενους μήνες το θέμα μας θα προχωρήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Οι δικαστικές μας κινήσεις, συμπληρώνουν την προσπάθειά μας ίδρυσης νέου Τμήματος 

και θα εξασφαλίσουν την εκ νέου προσφορά των μαθημάτων Κλωστοϋφαντουργικού 

περιεχομένου στο Τμήμα Μ.Β.Σ.Π. που τα στέγαζε, όπως και θα έπρεπε βάσει νόμου να είχε 

γίνει έπειτα από την κατάργηση της κατεύθυνσης και του κλάδου γενικότερα. Αυτό θα 

επιτρέψει στο ελάχιστο στους φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αέρα, να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο αντικείμενο και τα μαθήματα που επέλεξαν. 

                                                           
2
 Αλληλογραφία Προέδρου Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών 

προς Υπουργείο Παιδείας 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΕΥΔ (TCLF) 

Στα μέσα Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 

Δεξιοτήτων για τους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας – Ενδυσης – Υπόδησης και Δέρματος 

(ΚΕΥΔ). Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα μετεξέλιξης του Κλάδου και προσφοράς 

εξειδικευμένης εκπαίδευσης, 118 ευρωπαϊκοί φορείς μεταξύ των οποίων και δύο από τους 

μεγαλύτερους ελληνικούς Συνδέσμους, προχώρησαν στην υπογραφή του Συμφώνου. 

Συντονίζεται από τη EURATEX (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία) και αφορά την ανάγκη 

επένδυσης στην βελτίωση των δεξιοτήτων στους κλάδους ΚΕΥΔ3. 

"Το Σύμφωνο Δεξιοτήτων αποτελεί συνέχεια της αναθεώρησης της βιομηχανικής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Μάιο του 2021 και της αναγνώρισης ότι οι κλάδοι ΚΕΥΔ 

αποτελούν σημαντικούς βιομηχανικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οι οποίο θα 

πρέπει να στηριχθούν."4 

Ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης των κλάδων ΚΕΥΔ θα είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

και η εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες που έχουν ανάγκη οι κλάδοι ΚΕΥΔ. 

Το Σύμφωνο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει 5 βασικούς άξονες5: 

1. Προώθηση της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. 

2. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας 

και των φορέων άσκησης πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

3. Εντοπισμό των αναγκών σε δεξιότητες μέσω της πρόβλεψης των εξελίξεων στους 

κλάδους. 

4. Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και εξάλειψη των διακρίσεων. 

5. Προβολή των κλάδων ΚΕΥΔ και των ευκαιριών που παρέχουν με στόχο τη βελτίωση 

της εικόνας τους και την προσέλκυση νέων εργαζομένων. 

 

Κοινοβουλευτικές Αναφορές 

Έπειτα από επικοινωνία μας με άτομα του πολιτικού χώρου, έχουν υπάρξει 

κοινοβουλευτικές αναφορές σχετικά με το θέμα μας (τις οποίες μπορεί ο καθένας να βρει 

στη ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, αναζητώντας στην υποκατηγορία "Μέσα 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου" την λέξη-κλειδί "Κλωστοϋφαντουργία"). 

Περιληπτικά, η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας είναι πως δεν έχει αποσταλεί αίτημα 

από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για κατάργηση ειδικότητας ή για δημιουργία νέου 

Τμήματος. Η Διοίκηση του ΠΑ.Δ.Α. με τη σειρά του λέει πως "μέχρι σήμερα δεν έχει 

υποβληθεί στα αρμόδια όργανα του ΠΑ.Δ.Α. αίτημα από τη Συνέλευση του Τμήματος 

                                                           
3
 TCLF Pact for Skills, EURATEX, 16 December 2021 

4
 ΣΚΕΕ, 18.1.2022 

5
 TCLF Pact for Skills, EURATEX, 16 December 2021 
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Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, για την ίδρυση νέου αυτόνομου 

Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών."6 

Η απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ήταν πως ο νέος αναπτυξιακός 

νόμος ευνοεί Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να 

αξιοποιούν τα ελκυστικά κίνητρα του νόμου 4887/2022 και να προχωρούν σε ενέργειες 

"προκειμένου να καθίστανται περισσότερο ανταγωνιστικές στο εγχώριο και διεθνές 

περιβάλλον αλλά και να επηρεάζουν θετικά την οικονομική δραστηριότητα των περιοχών 

ανάπτυξής των με προφανή οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την εθνική 

οικονομία." 7 

 

Επίλογος 

Τους τελευταίους μήνες, ολοένα και περισσότερες Επιχειρήσεις του Κλάδου της 

Κλωστοϋφαντουργίας, εργαζόμενοι στο χώρο, καθώς και Κρατικοί φορείς, επισημαίνουν 

την αναγκαιότητα ύπαρξης Σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου, αφού το ποσοστό 

συμμετοχής του Κλάδου (Textiles) στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές, επιβάλλει την ύπαρξη 

Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών, μοναδικού στην Ελλάδα, που θα είναι σε θέση 

να παρέχει εκπαίδευση, εξειδίκευση και έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της 

Κλωστοϋφαντουργίας, συνεισφέροντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

επιχειρήσεων και ενισχύοντας τις δυνατότητες για παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων. 

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις Κλωστοϋφαντουργίας να ασκήσουν την επιρροή τους προς 

τους αρμόδιους φορείς για την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματός μας, δημιουργίας νέου 

Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών και ευελπιστούμε για την από μέρους τους 

υποστήριξη των προσπαθειών μας. 

Όσον αφορά τις νομικές κινήσεις της Πρωτοβουλίας, θα θέλαμε να ζητήσουμε από όσους 

ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν πιο έμπρακτα την Πρωτοβουλία και έχουν την ευχέρεια, 

να προσφέρουν ο καθένας ένα μικρό ποσό για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
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7
 Απάντηση Υπουργείου Ανάπτυξης σε Κοινοβουλευτική Αναφορά [ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 1212] 



 

Ως πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος πανεπιστημιακών 

σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας, αιτούμαστε:

 

 Τη δημιουργία αυτόνομου προπτυχιακού Τμήματος Μηχανικών 

Κλωστοϋφαντουργίας πενταετούς φοίτησης για τη διατήρηση των 

σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου, με αξιοποίηση του 

υπάρχοντος ακαδημαϊκού προσωπικού και των διαθέσιμων 

εργαστηριακών υποδομών,

 

 Την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τίτλου του 

Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού,

 

 Τη δυνατότητα αυτοδίκαιης ελεύθερης μετακίνησης των φοιτητών του 

Τμήματος Μ.Β.Σ.Π. στο νέο Τμήμα,

 

 Την ένταξη του νέου Τμήματος στο Μηχανογραφικό του 2022,

 

 Την επιστροφή στο νέο Τμήμα των αιθουσών και των εργαστηριακών 

χώρων του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών που διατέθηκαν 

σε άλλα Τμήματα κατά την τελευταία τριετία,

 

 Την αναγνώριση όλων των μαθημάτων, στα οποία οι νυν φοιτητές που θα 

μετακινηθούν στο νέο Τμήμα, 

 

 

 

 

Ως πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος πανεπιστημιακών 

σπουδών Κλωστοϋφαντουργίας, αιτούμαστε: 

δημιουργία αυτόνομου προπτυχιακού Τμήματος Μηχανικών 

Κλωστοϋφαντουργίας πενταετούς φοίτησης για τη διατήρηση των 

σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου, με αξιοποίηση του 

υπάρχοντος ακαδημαϊκού προσωπικού και των διαθέσιμων 

εργαστηριακών υποδομών, 

ν αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τίτλου του 

Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, 

Τη δυνατότητα αυτοδίκαιης ελεύθερης μετακίνησης των φοιτητών του 

Τμήματος Μ.Β.Σ.Π. στο νέο Τμήμα, 

Την ένταξη του νέου Τμήματος στο Μηχανογραφικό του 2022,

οφή στο νέο Τμήμα των αιθουσών και των εργαστηριακών 

χώρων του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών που διατέθηκαν 

σε άλλα Τμήματα κατά την τελευταία τριετία, 

Την αναγνώριση όλων των μαθημάτων, στα οποία οι νυν φοιτητές που θα 

μετακινηθούν στο νέο Τμήμα, έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμο βαθμό.
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Ως πρωτοβουλία φοιτητών για την επανίδρυση Τμήματος πανεπιστημιακών 

δημιουργία αυτόνομου προπτυχιακού Τμήματος Μηχανικών 

Κλωστοϋφαντουργίας πενταετούς φοίτησης για τη διατήρηση των 

σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του Κλάδου, με αξιοποίηση του 

υπάρχοντος ακαδημαϊκού προσωπικού και των διαθέσιμων 

ν αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του τίτλου του 

Τη δυνατότητα αυτοδίκαιης ελεύθερης μετακίνησης των φοιτητών του 

Την ένταξη του νέου Τμήματος στο Μηχανογραφικό του 2022, 

οφή στο νέο Τμήμα των αιθουσών και των εργαστηριακών 

χώρων του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών που διατέθηκαν 

Την αναγνώριση όλων των μαθημάτων, στα οποία οι νυν φοιτητές που θα 

έχουν κατοχυρώσει προβιβάσιμο βαθμό. 

 


