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ΠΣΠΜΚ - Αρ.Πρωτ.:   23002 

Ημερομηνία:       24.02.2023 

Προς:  

 Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Υφυπουργό  Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Πρόεδρο Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

 

Κοινοποίηση:   

 Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας 

 Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 Πρόεδρο Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών 

 

Σχετικό: 

έγγραφό ΠΑ.Δ.Α. - ΑΡ.ΠΡΩΤ: 124808 - 22/12/2022 από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς το Γραφείο Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και το Γραφείο Υφυπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

ΥΠΟMNHMA - AITHMA 

 

 

Θέμα: Ίδρυση τμήματος Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών στη Σχολή 

Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
 

Ως επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους πτυχιούχους Κλωστοϋφαντουργούς Μηχανικούς 

στην ελληνική επικράτεια και έχει σκοπό να προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανάπτυξη 

του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, δηλώνουμε την  υποστήριξή μας στην ίδρυση τμήματος 

Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής.  

 

O κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας και Ενδύματος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους 

βιομηχανικούς κλάδους με υψηλή συμμετοχή στην παγκόσμια και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή 

οικονομία. 

 

Το σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύει συστηματικά τις τελευταίες 

δεκαετίες στην ανάπτυξη του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας και Ενδύματος μέσω ολοκληρωμένων 

στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.  

 

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα όσες κατέχουν ισχυρή βιομηχανία, διαθέτουν τουλάχιστον 

ένα ή και περισσότερα ακαδημαϊκά τμήματα που παρέχουν σπουδές Κλωστοϋφαντουργού 

Μηχανικού. 
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Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτεί η ειδίκευση του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, ώστε 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής, των προτύπων ποιότητας, της 

αλυσίδας εφοδιασμού, της διαχείρισης πληθώρας εξειδικευμένων υλικών και της ανάπτυξης 

καινοτόμων υψηλού επιπέδου προϊόντων, δεν καλύπτονται από καμία άλλη ειδίκευση μηχανικού. 

Οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων μηχανικών στερούνται τη διαθεματική γνώση που θα τους έδινε τη 

δυνατότητα να υποκαταστήσουν αποτελεσματικά τον ρόλο του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού. 

 

Στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ειδίκευση Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού είχε 

αδιάλειπτη παρουσία ως αυτοδύναμο τμήμα από το 1983 (τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών 

ΤΕ , Τ.Ε.Ι. Πειραιά) μέχρι το 2018 (τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ , Πανεπιστήμιο 

Πειραιά Εφαρμοσμένων Επιστημών) και στη συνέχεια ως κατεύθυνση σπουδών στο νεοϊδρυθέν 

τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

το οποίο δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση διαφορετικών τμημάτων.  To 2021, η κατεύθυνση 

σπουδών και όλα τα μαθήματα που αντιστοιχούσαν στην ειδίκευση του Κλωστοϋφαντουργού 

Μηχανικού καταργήθηκαν αυθαίρετα, χωρίς αιτιολογημένη απόφαση και χωρίς να έχει τηρηθεί η 

προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία (άρθρα 5 και 10 του ν.4485/2017).  

 

Σήμερα η Ελλάδα είναι η μοναδική ίσως ευρωπαϊκή χώρα που στερείται τμήματος τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στο αντικείμενο του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού, παρά την ισχυρή θέση της ως 

μια από τις μεγαλύτερες βαμβακοπαραγωγούς χώρες του κόσμου και παρά το υφιστάμενο υψηλό 

βιομηχανικό δυναμικό του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας και Ενδύματος. Η ίδρυση του νέου 

ακαδημαϊκού τμήματος θα καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στο βιομηχανικό οικοσύστημα 

της χώρας και θα επαναφέρει τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την τεχνολογική και οικονομική 

ανάπτυξη του κλάδου τις επόμενες δεκαετίες. Επιπλέον, θα καλλιεργήσει εξειδικευμένες γνώσεις 

και δεξιότητες που στις υπόλοιπες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου προσεγγίζονται συστηματικά 

παράγοντας κοινωνική και οικονομική ευημερία. 

 

Η ίδρυση και λειτουργία του νέου τμήματος δεν θα επιβαρύνει τον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς 

το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, οι κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές και τα 

λειτουργικά έξοδα υφίστανται ήδη στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Αντιθέτως, θα αξιοποιήσει προς όφελος της χώρας τον ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό που 

προέρχεται από το πρώην τμήμα Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕ, ο οποίος σήμερα μένει 

ανενεργός και απαξιώνεται. 

 

Με βάση τα ανωτέρω και καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.4986/2022, 

ζητούμε να εγκρίνετε την ίδρυση νέου τμήματος «Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργίας και Υλικών» 

στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποκαθιστώντας τη συνέχιση της 

ειδίκευσης του Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού στην Ελλάδα, κατ’ αντιστοιχία και σε εναρμόνιση 

με όσα ισχύουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών,  

 

 

 

 

Ευάγγελος Λούρης      Δρ. Αθανάσιος Τσουτσαίος 

       Πρόεδρος               Γενικός Γραμματέας 
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