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1. Γενικά για τον Τομέα της κλωστοϋφαντουργίας  
 
 Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ενδυμάτων 
θεωρείται στρατηγικός για την εθνική οικονομία. Είναι ο κύριος τομέας της 
μεταποιητικής βιομηχανίας όσον αφορά τις εξαγωγές, την απασχόληση και την 
προστιθέμενη αξία. Αντιπροσωπεύει έναν από τους βασικούς τομείς της 
οικονομικής ανάπτυξης και παραμένει ο πρώτος βιομηχανικός τομέας από πλευράς 
απασχόλησης με 176.464 θέσεις εργασίας. Η πλειονότητα των εργαζομένων 
αποτελείται από γυναίκες. Ο τομέας της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και 
ένδυσης περιλαμβάνει 1.598 εταιρείες που απασχολούν 10 άτομα ή περισσότερα, ή 
το 31,7% του συνόλου της βιομηχανίας της Τυνησίας. Μεταξύ αυτών, οι 1.311 
εταιρείες του κλάδου παράγουν αποκλειστικά για εξαγωγή1. 
 
 H παραγωγή καταλαμβάνει το 75% των θέσεων εργασίας, παρέχει 6.000 
θέσεις εργασίας κάθε χρόνο και περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες. Μεταξύ άλλων, 
το επάγγελμα του σχεδιαστή μοτίβων, σχεδιαστή κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, χειριστή μηχανημάτων κλωστοϋφαντουργίας, χειριστή μηχανημάτων 
κοπής, φινιρίσματος υφασμάτων,  βαφέων, χειριστή τυπογραφικών μηχανών, 
επιλογέα παραγγελιών κ.λπ. Αυτές οι ειδικότητες απασχολούν και τον μεγαλύτερο 
αριθμό εργαζομένων. Η ικανότητα εργασίας σε ομάδα ή στη γραμμή παραγωγής, η 
τέχνη του φινιρίσματος και η αντοχή είναι οι ιδιότητες που απαιτούνται για τους 
χειριστές στην παραγωγή. 
 
 Η περιφέρεια του Μοναστηρίου (Monastir) με το κλωστοϋφαντουργικό της 
κέντρο, το βιομηχανικό πάρκο El Fejja στην επαρχία Manouba αποτελεί το κέντρο 
της παραγωγής. Ακολουθεί η περιφέρεια της Kasserine και επίσης πολλές εταιρείες 
βρίσκονται στις πόλεις Nabeul, Sousse και Bizerte. 
 
 Η παραγωγή  κατανέμεται στην κλώση και τη δημιουργία νημάτων, την 
ύφανση, το φινίρισμα, το πλέξιμο, την κατασκευή υφασμένων και πλεκτών 
ενδυμάτων καθώς και άλλων υφασμάτων. Εκτός από τα υψηλής ποιότητας έτοιμα 
προς ένδυση ρούχα και εσώρουχα, ορισμένοι κατασκευαστές της Τυνησίας 
αρχίζουν να ειδικεύονται σε αγορές που απαιτούν τεχνογνωσία και υψηλές τεχνικές 
δεξιότητες και κατασκευάζουν προϊόντα πιο σύνθετης τεχνολογίας όπως 
προστατευτικά ρούχα, γιλέκα ασφαλείας, δίχτυα, σχοινιά κ.λπ. εσώρουχα, ρούχα 
άθλησης και υφάσματα υψηλής τεχνολογίας, υφάσματα  τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία (καλύμματα καθισμάτων, 
αερόσακοι) και στις αεροπορικές βιομηχανίες (υφάσματα για καθίσματα 
αεροσκαφών), υφασμάτινα είδη που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας ή για 
ιατρικούς σκοπούς  όπως προστατευτικές και χειρουργικές μάσκες, ορθοπεδικές 
προθέσεις κ.λπ.  
 
 Χάρη στην εγγύτητα με την Ευρώπη, αλλά και την μεγάλη και εξειδικευμένη 
κατάρτιση που παρέχεται στη χώρα οι Τυνήσιοι εργάτες είναι εξοικειωμένοι με την 
                                                           
1 
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/zoom.asp?action=list&idsect=02&fbclid=IwAR2O31rwlrJ1M7Ac
N-Ry3uLqQHVfTn1wPbR2d7TfpFVBdCXgHy3xDUruXRE    
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ευρωπαϊκή νοοτροπία και την εργασιακή κουλτούρα. Τα περισσότερα εργοστάσια 
της Τυνησίας απασχολούν πολύγλωσσους ειδικευμένους εργαζόμενους που 
επικοινωνούν στα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά. 
 
 Η Τυνησία έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους όρους 
απασχόλησης της παιδικής εργασίας. Όλες οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται 
με τους κοινωνικούς κανόνες και κανονισμούς. Οι συστηματικές διαδικασίες 
ελέγχου διασφαλίζουν την τήρηση αυτών των κοινωνικών προτύπων. 
 
 Επί του παρόντος, περισσότερες από 200 γνωστές διεθνείς μάρκες ένδυσης 
δραστηριοποιούνται και κατασκευάζουν μέρος της παραγωγής τους ή και το τελικό 
προϊόν τους  στην Τυνησία. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Armand Thierry, Benetton, 
Cacharel, Diesel, Balmain, 4 You, G.Laroche, Hugo Boss, Kookai, Lacoste, Adidas, 
Catimini, Lee. Η πιστοποίηση για προϊόντα, συστήματα και περιβάλλον έχει γίνει 
ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως και η ανάπτυξη της σήμανσης 
λ.χ. OEKO-TEX, ECOLABEL κ.α.  
 
 Επίσης πολλές επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στην στρατηγική 
γρήγορης μόδας με ενδεικτικές ημερομηνίες: Σχεδίαση πρωτοτύπου  3 ημέρες, 
κατασκευή προϊόντος 3 ημέρες, κύκλος παραγωγής 3 έως 4 ημέρες, χρόνος 
παράδοσης: 3 ημέρες. 
 
 Η Κυβέρνηση της Τυνησίας και ο αρμόδιος  Οργανισμός προέλκυσης 
επενδύσεων προβάλλουν τη χώρα ως τον ιδανικό προορισμό επενδύσεων στην 
κλωστοϋφαντουργία και στην ένδυση αναφέροντας  τα εξής ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα:  Γεωγραφική εγγύτητα με την με την αγορά της ΕΕ, επίπεδο 
ποιότητας συμβατό με τις απαιτήσεις των παραγγελιών, ευελιξία, άμεση 
ανταπόκριση,  σύντομοι και σεβαστοί χρόνοι παράδοσης, χαμηλό κόστος εργασίας 
και ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και 
επιβεβαιωμένη τεχνογνωσία, δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης, σεβασμός των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων, δεξιότητες επικοινωνίας, πλήρης σειρά 
διαθέσιμων υπηρεσιών από την υπεργολαβία, το φασόν έως τη σύναψη 
συμβάσεων και τα τελικά προϊόντα και πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και 
μηχανοργάνωσης.  
 
 Σύμφωνα παλαιότερη έρευνα σχετικά με σύγκριση κόστους εργασίας για την 
κλωστοϋφαντουργία από τη Werner International, το μέσο κόστος ανά ώρα 
εκμετάλλευσης στη βιομηχανία της Τυνησίας είναι σημαντικά χαμηλότερο από ότι 
στο Μαρόκο και την Τουρκία.  
 
 Οι  χρόνοι  παράδοσης στον τομέα της ένδυσης στην Τυνησία (2 έως 3 
εβδομάδες) είναι χαμηλότεροι από την Τουρκία και την Πολωνία (3 έως 4 
εβδομάδες) και πολύ χαμηλότερες από την Ινδία και την Κίνα (12 με 20 εβδομάδες). 
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Κατανομή των εταιρειών που απασχολούν 10 και άνω άτομα ανά δραστηριότητα και 
κατηγορία   

Δραστηριότητες TE* ATE* Σύνολο 
Νηματουργία  5 15 20 
Ύφανση  12 16 28 
Τελικό Προϊόν  28 11 39 
Πλεκτά είδη 120 35 155 
Πλεκτά Προϊόντα, Στημόνι και Υφάδι 1063 169 1232 
Λοιπές Εταιρείες Τομέα 196 82 278 
* TE: Αποκλειστικά Εξαγωγικές * ATE: Λοιπές εκτός Αποκλειστικά Εξαγωγικών. 
Σημείωση: Κάποιες εταιρείες έχουν περισσότερες από μια εκ των άνω δραστηριοτήτων 
Πηγή: Τυνησιακό Υπουργείο Βιομηχανίας   
  
Κοινές Επιχειρήσεις – Συνεργασίες 
Ο αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με συμμετοχή ξένου κεφαλαίου είναι 627 εκ 
των οποίων οι 421 είναι αποκλειστικά αλλοδαπών συμφερόντων. Οι περισσότερες 
εξ αυτών έχουν συμμετοχή γαλλικών κεφαλαίων (248), ιταλικών (164), γερμανικών 
(64), βελγικών (73) και λοιπών (174). Σημειώνεται ότι μια επιχείρηση ενδέχεται να 
έχει συμμετοχή ξένων κεφαλαίων διαφορετικής προέλευσης. 610 εταιρείες είναι 
αποκλειστικά εξαγωγικές.    
 
Κατανομή των εταιρειών ανά χώρα προέλευσης ξένου κεφαλαίου 

 
http://www.tunisieindustrie.nat.tn 
 
2. Εξαγωγές και Εισαγωγές 
 
 Η Τυνησία συγκαταλέγεται στους 15 κορυφαίους προμηθευτές ενδυμάτων 
στον κόσμο και έχει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος προμηθευτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο δεύτερος 
προμηθευτής της Γαλλίας καθώς και ο κορυφαίος προμηθευτής παντελονιών στην 
ΕΕ. Άλλα σημαντικά προϊόντα είναι τα ρούχα εργασίας και τα εσώρουχα. Οι 
ευρωπαϊκές χώρες απορροφούν το 96% των συνολικών εξαγωγών 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από την Τυνησία. Μόνο η 
Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία εισάγουν το 75% αυτών.  
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Η εξέλιξη των βασικών τυνησιακών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κατά την 
τελευταία πενταετία έχει ως εξής: 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

61 ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ, 
ΠΛΕΚΤΑ 599.857.482 560.113.098 619.441.631 625.020.388 552.723.066 
62 ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΑΠΟ 
ΠΛΕΚΤΑ 1.552.078.423 1.580.619.128 1.610.664.184 1.808.941.316 1.691.944.612 
63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ 
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΙ∆Η. 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ. 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΚΛΠ 223.952.167 228.202.355 221.168.600 223.412.090 228.085.240 
ΣΥΝΟΛΟ 2.375.888.072 2.368.934.581 2.451.274.415 2.657.373.794 2.472.752.918 

Πηγή: comtrade.un.org 
 

 
  
 

Οι εισαγωγές της Τυνησίας σχετίζονται κυρίως με υφάσματα. Προέρχονται από 
παραδοσιακούς προμηθευτές: Ιταλία, Γαλλία και Τουρκία (και όλο και περισσότερο 
από την Κίνα και τη Γερμανία). 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΥΝΗΣΙΑΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ (ΔΟΛ. ΗΠΑ)

61 ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

62 ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΛΕΚΤΑ

63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙ∆Η. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 
ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ
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3. Κρατική Μέριμνα, Οργάνωση, Εκπαίδευση, Κατάρτιση 
 
 Για να διατηρήσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και δεξιοτήτων στον 
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης στην Τυνησία, η κυβέρνηση της 
Τυνησίας εφάρμοσε ένα σύστημα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης που 
καλύπτει σχεδόν όλες τις δραστηριότητες με μια σειρά από σχετικά ιδρύματα όπως 
το Ανώτερο Ινστιτούτο Τεχνολογικών Σπουδών-Ksar Hellal 
http://www.isetkh.rnu.tn/, 11 κέντρα κατάρτισης για εξειδικευμένους 
εργαζόμενους και 8 τομεακά κέντρα κατάρτισης για επόπτες και τεχνικούς στην 
κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση.   
 
 Όπως αναφέρθηκε, το βασικό κέντρο της κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης είναι η παράκτια πόλη του Monastir στο μέσο της χώρας. Το 2006 
ιδρύθηκε εκεί το cluster Ανταγωνιστικότητας-Monastir El Fejja υπό την επωνυμία  
MFCPOLE είναι μια νέα βιομηχανική πλατφόρμα για βιομηχανίες και εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. 
http://www.mfcpole.com.tn/Fr/accueil_46_7  Ο πόλος Ανταγωνιστικότητας 
Monastir El Fejja αποτελείται από ένα πάρκο τεχνολογίας στο Monastir αφιερωμένο 
στην κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση, συμπεριλαμβανομένων μιας 
θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων, ενός τεχνολογικού κέντρου και ενός ινστιτούτου 
μόδας Εθνική Σχολή Μηχανικών του Monastir (ENIM) http://www.enim.rnu.tn/ το 
Ανώτερο Ινστιτούτο Επαγγελμάτων Μόδας του Monastir (ISMM) 
http://www.ismmm.rnu.tn/), δύο βιομηχανικά πάρκα (ένα στο Monastir και ένα 
άλλο στο El Fejja που περιλαμβάνει μια περιοχή αφιερωμένο στο φινίρισμα 
υφασμάτων) και ένα δίκτυο συνεργατών και σχετιζόμενων επαγγελμάτων2. 
 
4. Τεχνική κλωστοϋφαντουργία, ένας πολλά υποσχόμενος τομέας 
 

 Τα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καθώς και αυτά της νέας 
τεχνολογίας είναι μια πολλά υποσχόμενη κατηγορία προϊόντων για τον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας στην Τυνησία. Υπάρχουν 250 εταιρείες που κατασκευάζουν 
τεχνικά προϊόντα με βάση υφάσματα σύνθετα, νέας τεχνολογίας και 
νανοτεχνολογίας. Σχεδόν τα 2/3 αυτών των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε 
αγορές ενδυμάτων, επίπλων, προσωπικής προστασίας και αθλητικών ειδών. 
Επιπλέον, παράγουν προϊόντα που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία και 
την αεροδιαστημική βιομηχανία καθώς και με τον τομέα της υγείας με όλο και 
αυξανόμενη ζήτηση. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού των εταιρειών 
που επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους τομείς αλλά και αύξησης 
του όγκου των πωλήσεων. Η τρέχουσα τεχνογνωσία στα υφάσματα νέων υλικών 
στην Τυνησία αφορά τα ακόλουθα προϊόντα: κατασκευή προστατευτικών 
ενδυμάτων, στολών και αξεσουάρ, γαντιών και γιλέκων ασφαλείας κ.λπ., λευκά 
είδη, μουσαμάδες και τέντες, υφάσματα και δάπεδα ταπετσαρίας, κλπ , υφάσματα 
για αερόσακους, καθίσματα και καλύμματα αυτοκινήτων, επενδύσεις μερών 
οχημάτων, αεροσκάφων, ζώνες ασφαλείας κ.λπ. (ο κλάδος αυτός ονομάζεται  
Mobiltech). Ακόμη, μεμβράνες και πλάκες, σάκοι συσκευασίας και υφασμάτινες 

                                                           
2 http://www.investintunisia.tn/En/presentation_128_276 
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σακούλες, ρούχα εργασίας, βιομηχανικά ρούχα, πιτζάμες κάλτσες και 
προστατευτικά αστραγάλου από ελαστικά υλικά, προστατευτικές μάσκες, 
ορθοπεδικοί και διάφοροι άλλοι επίδεσμοι, τιράντες, στολές σκι και θαλάσσιων 
σπορ, μαγιό, εξειδικευμένες αθλητικές στολές κ.λπ., Τέλος, φίλτρα αυτοκινήτων, 
φίλτρα βιομηχανικών μηχανημάτων, δίχτυα, σχοινιά, χορδές, κ.λ.π. 
 
5. Αδυναμίες και προβλήματα τομέα κλωστοϋφαντουργίας 
 

 Ο  τομέας έχει περάσει κατά καιρούς διάφορες κρίσεις, και πολλές εταιρείες 
αναγκάστηκαν να κλείσουν μετά τη λήξη της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα 
κλωστοϋφαντουργικά είδη και τα είδη ένδυσης το 2005 και τον ασιατικό 
ανταγωνισμό και την αύξηση των μισθών και των χρεώσεων. Έτσι, η μείωση των 
εξαγωγών οδήγησε στη μείωση του απασχολούμενου προσωπικού και κατά τα 
τελευταία 5 χρόνια, ο τομέας σημείωσε απώλεια 40.000 θέσεων εργασίας και 
κλείσιμο 400 επιχειρήσεων. Ο τομέας αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Αρνητικό 
στοιχείο είναι η πλήρης εξάρτηση από τις ευρωπαϊκές παραγγελίες και οι 
διακυμάνσεις ανάλογα της περιόδους της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ιδιαίτερα δε με 
δεδομένο ότι ο αριθμός αυτών των πελατών είναι σχετικά  περιορισμένος (Γάλλοι, 
Γερμανοί, Ιταλοί, Βέλγοι). Μακροπρόθεσμα προβλήματα στον κλάδο δημιουργεί ο 
ανταγωνισμός με την παραγωγή της Κίνας, του Βιετνάμ και γενικότερα της 
ασιατικής παραγωγής. Οι εγγυήσεις επιβίωσης που επιτρέπουν στις βιομηχανίες της 
Τυνησίας να διατηρήσουν τη θέση τους είναι συνεπώς η σχέση ποιότητας-τιμής, η 
επιτάχυνση της παράδοσης της παραγγελίας και τα φορολογικά κίνητρα. 
 
 Επιπλέον, οι ελλείψεις της κρατικής εποπτείας και η απουσία στρατηγικής 
μάρκετινγκ αποτελούν επίσης μέρος των προβλημάτων που πρέπει να λυθούν για 
αυτόν τον τομέα. Υπάρχει ακόμη έλλειψη πρώτων υλών και πολλές περιοχές δεν 
εξυπηρετούνται επαρκώς από νερό, βασικό στοιχείο στην κλωστοϋφαντουργία, 
γεγονός που αποτελεί εμπόδιο στην επέκταση της εκμετάλλευσης των 
βιομηχανικών ζωνών.  Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων εκπονείται 
ένα πρόγραμμα ανάταξης της κλωστοϋφαντουργίας.  
 
6. Πρόγραμμα τόνωσης του τομέα  
 
 Το πρόγραμμα τόνωσης για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της 
ένδυσης κατά την περίοδο 2019-2023 προϊόν συνεργασίας  δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή με βασικά σημεία τα εξής: Θεσπίζονται τρεις 
σχετικοί φορείς ήτοι Εθνικό Στρατηγικό Συμβούλιο για τον Κλωστοϋφαντουργικό 
Τομέα (CNST), ένα ταμείο αφιερωμένο στην ανάπτυξη του τομέα καθώς και ένα 
διευθυντικό όργανο για την εκτέλεση του σχεδίου ανάκαμψης του τομέα (Steering 
Agency). Επίσης προβλέπεται, έμφαση στην εκπαίδευση στις ειδικότητες του τομέα, 
μια σειρά κινήτρων για επενδύσεις στον τομέα, προώθηση των προϊόντων σε 
παραδοσιακές (ΕΕ)  και νέες αγορές (ΗΠΑ, Αφρική) μέσω της οικονομικής 
διπλωματίας. Τέλος προβλέπεται μια σειρά κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του 
τομέα, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, καλύτερους περιβαλλοντικούς 
όρους, διευκόλυνση διοικητικών διαδικασιών. Το σχέδιο ανάκαμψης του τομέα 
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης 2019-2023 στοχεύει σε αύξηση εξαγωγών κατά 
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68%, την αύξηση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ κατά 60%, δημιουργία 50.000 θέσεων 
εργασίας ως το 2023. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η αξία των εξαγωγών της Τυνησίας 
να φθάσει από 2,4 δις  ευρώ το 2018 σε 4 δις ευρώ έως το 2023. 
 
 Τέλος, για τη βελτίωση της κατάρτισης κατά την καταπολέμηση της 
ανεργίας, το σχέδιο προβλέπει επίσης την επανεκπαίδευση των αποφοίτων 
κλωστοϋφαντουργίας. Αυτά τα μέτρα, που λαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, στοχεύουν στη δημιουργία ενός στερεού βιομηχανικού ιστού 
βασισμένου σε μια ανταγωνιστική και εξαγωγική οικονομία. 
 
7. Συναλλαγές Ελλάδας - Τυνησίας 
 

 Σε ότι αφορά στη χώρα μας οι εξαγωγές τυνησιακών ειδών 
κλωστοϋφαντουργίας και ρουχισμού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες καθώς τα σχετικά 
προϊόντα εισάγονται στη χώρα μας μέσω των τρίτων χωρών που οι εταιρείες τους 
παράγουν στην Τυνησία. Συγκεκριμένα για το 2019  οι εισαγωγές μας από Τυνησία 
είχαν ως εξής: 
 

Κωδ.          Ειδος Αξία  σε 
Ευρώ 

6112' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, εσώρουχα             
115.316 

6204' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, 93.197 
6302' Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας του σώματος και κουζίνας, από 

υφαντουργικά προϊόντα κ.α. 
22.541 

6310' Ράκη από υφαντουργικά προϊόντα παντός τύπου, καθώς και σπάγκοι,  17.718 
5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις,  11.263 
6104' Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα,ζακέτες, φορέματα, φούστες,κλπ για γυναίκες 1.613 
6202' Παλτά, κάπες, άνορακ, αντιανεμικά, μπουφάν και παρόμοια είδη, για γυναίκες  286 
6103' Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια  κλπ.για άντρες  221 
6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 60 

 ΣΥΝΟΛΟ 262.215 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
 Αντίστοιχα έχουμε αρκετά ικανοποιητικές εξαγωγές σε βαμβάκι (5ο 
εξαγώγιμο προϊόν για το 2019) και πλεκτά υφάσματα (7ο εξαγώγιμο προϊόν)  
 
Κωδ. Είδος Αξία σε Ευρώ 
5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 2.326.051 
6006' Άλλα πλεκτά υφάσματα 1.877.935 
5608' Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους 253.801 
5703' Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες  79.315 
5205' Νήματα από βαμβάκι άλλα από τα νήματα για ράψιμο  63.190 
5407' Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς 54.341 
6206' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, για γυναίκες  45.067 
5203' Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο 24.584 
5903' Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη κ.α. 10.723 
5806' Είδη κορδελοποιίας από υφαντικές ύλες, υφασμένα, 7.814 
5603' Υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 3.600 
6211' Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό και σλιπ 

μπάνιου καθώς και άλλα ενδύματα, π.δ.κ.α. (εκτός των πλεκτών) 
2.193 
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5911' Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις  2.104 
5804' Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμβους 692 
6004' Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm 226 
  4.751.636 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

 Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και ρουχισμού της Τυνησίας έχει 
ενδιαφέρον για την Ελλάδα κυρίως για την εξαγωγή βαμβακος και υφασμάτων που 
χρησιμοποιούνται για τη νηματουργία και την παραγωγή ρούχων, προϊόντα τα 
οποία είναι σταθερά στα πρώτα εξαγόμενα από τη χώρα μας. Πέραν αυτού, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της σχετικής με την κλωστοϋφαντουργία 
τεχνολογίας καθώς υπάρχει συνεχής διαδικασία εκσυγχρονισμού των εργοστασίων 
και του εξοπλισμού τους. Επίσης, καθώς η τυνησιακή κλωστοϋφαντουργία εστιάζει 
στη μεγαλύτερη οικονομία στη χρήση νερού, στην επεξεργασία για 
επαναχρησιμοποίησή του και στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, θα μπορούσαν 
ελληνικές εταιρείες με σχετική τεχνογνωσία να επωφεληθούν και να πωλήσουν 
σχετικά προϊόντα. Ακόμη οι ελληνικές εταιρείες που τυχόν ειδικεύονται σε νέες 
τεχνολογίες σε σχέση με την κατεργασία υφασμάτων (π.χ. κατεργασία ντένιμ με 
λέιζερ) κ.α.  
 
 Επίσης οι ελληνικές εταιρείες που τυχόν ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον 
τομέα μπορούν να επωφεληθούν από το επενδυτικό περιβάλλον, το προσωπικό και 
τα κίνητρα είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και η εν γένει συσσωρευμένη τεχνογνωσία 
αξιοσημείωτη. Σχετική υπηρεσία υποδοχής επενδυτών Agency for Promotion of 
Industry and Innovation (APII) http://www.tunisieindustrie.nat.tn (One stop shop για 
επενδύσεις στη βιομηχανία) Foreign Investment Promotion Agency (FIPA) 
www.investintunisia.tn (Γενική πληροφόρηση, καθοδήγηση επενδυτών).   
    
8. Εκθέσεις - Χρήσιμες Ιστοσελίδες 
 

 Κατάλογος τυνησιακού Υπουργείου Βιομηχανίας με τυνησιακές βιομηχανίες 
κλωστοϋφαντουργίας http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/dbi.asp Με την επιλογή 
Industries Textile et Habillement δίνονται τα στοιχεία όλων των επίσημα 
καταχωρημένων εταιρειών. Δυνατότητα και αναζήτησης ανά εξειδίκευση 
αντικειμένου.  
 Τυνησιακή Ομοσπονδία Κλωστοϋφαντουργίας - Fédération Tunisienne du 
Textile http://www.b2btextile.tn/fr Επαρκέστατος κατάλογος επιχειρήσεων ανά 
κλάδο (εταιρείες υφάσματα, μηχανήματα, έτοιμα ρούχα, υφάσματα κλπ) 
 http://www.tunisiatextile.com.tn/fr/pub Πλατφόρμα Πληροφόρησης για 
τομέα κλωστοϋφαντουργίας στην Τυνησία και ευρετήριο εταιρειών τομέα 
http://www.tunisiatextile.com.tn/fr/pub/entreprise/40   
 http://www.cettex.com.tn/fr Τεχνικό Κέντρο Κλωστοϋφαντουργίας Centre 
technique du textile.   
 http://www.monastex.com/ (Le Textile à Monastir) Με δυνατότητα 
αναζήτησης όλων των εταιρειών της περιφέρειας Μοναστηρίου 
http://www.monastex.com/fr/entreprises-textiles  
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Εκθέσεις του Κλάδου 
 
Intertex Tunisia, INTERNATIONAL EXHIBITION OF TEXTILE INDUSTRY, Sousse 
http://www.intertextunisia.com/index.php  
INTERHOME TUNISIA Sousse 
http://www.interhometunisia.com/  
INTERNATIONAL EXHIBITION OF TEXTILE MACHINERY Tunisia 
http://www.intertexmachinery.com/  
Salon International de l'équipement textile - SIET 
https://www.facebook.com/siettunisie/   
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Όλες οι εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας περιφέρειας Μοναστηρίου 
http://www.monastex.com/fr/entreprises-textiles 
 
ETC Group 
https://www.etcgroup.com.tn/ 
 
Scp-textile 
https://www.scp-textile.com/contact-scp/ 
 
Tesnime Confection  
https://tesnimeconfection.com/  
 
DANY CONFECTION  
http://www.danyconfection.com/home.php?lang=en 
 
Τiltex  
https://www.tiltex.fr/ 
 
Selima-confection  
https://selima-confection-sarl.business.site/ 
 
DEMCO  
https://www.demcointer.com/  
 
Αrtisanatex 
http://artisanatex.net/fr/   
 
 
Β. ΕΤΟΙΜΟ ΕΝΔΥΜΑ ΤΥΝΗΣΙΑ 
Moncef Barcous 
http://barcous-taylor.com/ 
MONCEF BARCOUS, vêtement homme, mode homme et femme, shopping en 
ligne, TUNISIE. 20 661 J'aime · 40 en parlent. Toute la mode homme  
 
H.A. HAMADI ABID   
https://www.ha.com.tn/, Email service.client@ha.com.tn  
 
Groupe Makni  
Adresse : Avenue Taher Ben Ammar El Menzah 9, 1013 Tunis 
Tél: (+216) 71 884 800, Fax: (+216) 71 883 166 
Mail: contact@makni.tn,  http://makni.tn/ 
 
  ZEN 
https://www.zen.com.tn/  service.client@zen.com.tn  
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Exist  
www.exist.com.tn/  

455, 13 Aout  Archiméde S1 , Poudriére 1- 3000 Sfax - TUNISIA 
 Tél. :  36 400 404 – 74266982, Fax : 74 211 283 
 Mail : webmaster@exist-fashion.tn 

 
SASIO  
sasio.com.tn/,  E-mail : contact@sasio.com.tn 
Tel. +216 98 724 801  
9.1 BLUE ISLAND  
 E-mail : contact@blueisland.com.tn,  http://www.blueisland.tn/  
 
MABROUK 
http://www.mabrouk.tn/  
 
CHRISTINE CONFECTION 
Prêt à porter pour  hommes, femmes & enfants Exclusivement pour l’Exportation 

ZI Ksar Said 2086 MANOUBA TUNISIE  
Tél. : +216 71 54 57 15 Fax : +216 71 54 62 42, Email : 
contact@christineconfection.com  

 
 

 


