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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ ηζηνξία ησλ ππνδεκάησλ μεθηλάεη πξηλ πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα. Αλακθηζβήηεηα ε 

αλάγθε γηα ππνδήκαηα ζηνπο αλζξψπνπο πξνέθπςε πξφσξα θαζψο ηνπο παξείραλ 

πξνζηαζία φηαλ θηλνχληαλ ζε αλψκαιν έδαθνο θαη ζε πνηθίιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Αξρηθά, ηα ππνδήκαηα ήηαλ πηζαλψο θαηαζθεπαζκέλα πιεθηά απφ ρφξην ή απφ 

αθαηέξγαζην δέξκα ην νπνίν δέλνληαλ ζην πφδη κε ινπξηά. χληνκα ν πινχηνο 

άξρηζε λα επηδξά ζηε δεμηνηερλία θαη ζηε δηαθφζκεζε ηα νπνία ραξαθηήξηδαλ ηα 

παπνχηζηα ηνπο. ήκεξα ε βηνκεραλία ππνδεκάησλ θαηαζθεπάδεη έλα επξχ θάζκα 

ππνδεκάησλ απφ δέξκα θανπηζνχθ θαη άιια ζπλζεηηθά πιηθά θαη ζηπι ηχπνπ casual, 

επίζεκα, εξγαζίαο θαη αζιεηηθά παπνχηζηα. 

H παγθφζκηα παξαγσγή ππνδεκάησλ κεηαθηλείηαη ζπλερψο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο 

Ζ.Π.Α. πξνο ηηο ιεγφκελεο ηξίηεο ρψξεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο. Ζ 

θαηαζθεπή ησλ ππνδεκάησλ άξρηζε λα κεηαηνπίδεηαη ζε ππεξάθηηεο πεξηνρέο 

(offshore εηαηξίεο) ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, πξψηα ζηελ Ηαπσλία κεηά ζηελ Κνξέα θαη 

έπεηηα ζηελ Σατβάλ θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηελ λφηηα Κίλα. Οη 

εηζαγσγέο ππνδεκάησλ απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο ζπξξίθλσζε ηελ παξαγσγή κε 

απνηέιεζκα νη θπβεξλήζεηο λα αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

εηζαγσγψλ. Οη πνζνζηψζεηο θαη ε επηβνιή δαζκψλ ήηαλ κέηξα ηα νπνία 

εθαξκφζηεθαλ πξψηα ζηηο Ζ.Π.Α. 

ηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη επηρεηξήζεηο κε είδε ππνδεκαηνπνηίαο 

ήηαλ απφ ηηο πην πξνζνδνθφξεο. Ζ αλάγθε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ θιάδνπ 

δεκηνχξγεζε ηα πξψηα ζσκαηεία θαη ελψζεηο ππνδεκαηνπνηψλ. Μεηά ην 1980 ε 

εγρψξηα παξαγσγή εηζήιζε ζε πεξίνδν χθεζεο, κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ππνδεκαηνπνηίαο. Λίγν πξηλ ηελ απγή ηνπ λένπ αηψλα νη 

ελαπνκείλαληεο εηαηξείεο αμηνπνίεζαλ θαη εθάξκνζαλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ αλέπηπμαλ ηνλ θιάδν ηεο 

ππνδεκαηνπνηίαο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ θαηαζθεπή ππνδεκάησλ ήηαλ βαζηθή αλάγθε γηα ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο έπξεπε 

λα πξνζηαηέςνπλ ηα πέικαηά ηνπο θαη θαη‟επέθηαζε ηα πφδηα ηνπο αθνχ θηλνχληαλ 

ζε αλνκνηφκνξθα εδάθε θαη θάησ απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα πξψηα 

ππνδήκαηα ήηαλ θηηαγκέλα απφ ρφξηα ηα νπνία έπιεθαλ γχξσ απφ ηα πφδηα, ζηελ 

ζπλέρεηα ήηαλ απφ αθαηέξγαζην δέξκα ην νπνίν έδελαλ κε ινπξηά ζηα πφδηα. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ζήκεξα νη βηνκεραλίεο 

ππνδεκάησλ θαηαζθεπάδνπλ έλα επξχ θάζκα απφ ππνδήκαηα κε θπζηθά ή ηερλεηά 

πιηθά. 

ηηο Ζ.Π.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θφιπν ηεο Μαζαρνπζέηεο απφ ηα κέζα ηνπ 17
ν
 

αηψλα είρε ςεθηζηεί λφκνο πνπ ζα ξχζκηδε ηελ ρξήζε ηνπ δέξκαηνο. Μεηά απφ ηελ 

ςήθηζε ηνπ λφκνπ νη ππνδεκαηνπνηνί καδί κε άιινπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ θιάδνπ 

δηακφξθσζαλ κηα ζπληερλία ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληά ηνπο 

θαη λα δηεθδηθήζνπλ θαιχηεξα ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Ακέζσο ηδξχζεθαλ θαη νη πξψηεο 

κεγάιεο ππνδεκαηνβηνκεραλίεο φπσο απηή ησλ αδεξθψλ Converse, πνπ ήηαλ θαη νη 

πξσηνπφξνη ζηελ θαηαζθεπή ιαζηηρέλησλ ππνδεκάησλ. ηελ ίδηα πεξηνρή έλαο 

κεραληθφο δνθίκαζε λα ξάςεη, κε ηελ κεραλή πνπ έξαβε ελδχκαηα, ζφιεο απφ δέξκα, 

κηα εξγαζία ε νπνία γίλεηαη ζπλέρεηα κε ην ρέξη. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ θφιπν ηεο 

Μαζαρνπζέηεο αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα φπσο επίζεο θαη νη πφιεηο πνπ βξίζθνληαλ 

γχξσ απφ απηήλ. Σν βηνηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν ήηαλ απμεκέλν. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 ππήξρε κηα ηάζε λα κεηαθέξνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο νη 

επηρεηξήζεηο πξνο ηελ Κίλα, ην Βηεηλάκ, ηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία θαη ηελ Σατιάλδε 

αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ Κίλα. Μεγάιεο ππνδεκαηνπνηίεο εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο ρψξεο 

απηέο ιφγσ ηνπ θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ρσξίο λα ζεκαίλεη απηφ παξαγσγή 

ρακειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Ζ Κίλα παξήγαγε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην 

1/3 ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ππνδεκάησλ. ηελ Δπξψπε ε Ηηαιία είλαη εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο θαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο ππνδεκάησλ, 

ελψ ε Γεξκαλία είλαη ε πην θεξδνθφξα επξσπατθή αγνξά ππνδεκάησλ. 
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Ζ εηζαγσγή ππνδεκάησλ απφ αζηαηηθέο ρψξεο κείσζε ηελ εγρψξηα παξαγσγή ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ, κε απνηέιεζκα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο. 

Ο Καλαδάο γηα 8 ρξφληα δηαηήξεζε ζπλνιηθέο πνζνζηψζεηο ζηηο εηζαγσγέο 

νξηζκέλσλ ππνδεκάησλ. Ζ Απζηξαιία ζέζπηζε λνκνζεζία ψζηε νη εηζαγσγέο λα 

επηηξέπνληαη θαηφπηλ ρνξήγεζεο άδεηαο. ηηο Ζ.Π.Α. ε θπβέξλεζε Carter πξνψζεζε 

έλα εηδηθφ πξφγξακκα ψζηε λα αλαδσνγνλεζεί ε βηνκεραλία ππνδεκάησλ. ηελ 

Δπξψπε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ν φγθνο ησλ ππνδεκάησλ πνπ είραλ εηζαρζεί απφ 

ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ ππνδεκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ.  

Ζ Δπξσπατθή αγνξά ππνδεκάησλ έρεη βαζηθνχο πξνκεζεπηέο ηελ Κίλα θαη ην 

Βηεηλάκ, νη ρψξεο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ καδί πάλσ απφ ην 60% ησλ εηζαγσγψλ 

ππνδεκάησλ ηεο Δ.Δ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Δ.Δ.. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επηβάιιεη ζηα θξάηε κέιε ηεο 

ηνλ ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, επίζεο 

παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη επηβάιιεη θαλνληζκνχο ζηηο 

βηνκεραλίεο ππνδεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηαπνιεκά ηηο 

απνκηκήζεηο,  ηελ πεηξαηεία θαη ηελ απάηε κε κηα ζεηξά απφ κέηξα.  

ηελ αξραία Διιάδα πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνδεκαηνπνηία έρνπκε απφ έξγα ηέρλεο 

(γιππηά,αλάγιπθα,αγγεηνγξαθίεο ή ηνηρνγξαθίεο). Οη αξραίνη ππνδεκαηνπνηνί 

θαηαζθεχαδαλ αλδξηθά αιιά θαη γπλαηθεία ππνδήκαηα, ηα ηειεπηαία κάιηζηα ήηαλ 

πην πεξίηερλα. ην Βπδάληην νη θαηαζθεπαζηέο ππνδεκάησλ ήηαλ πην εμειηγκέλνη θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πιηθά θαη ηερλνινγία ηεο επνρήο. Δπίζεο είραλ ηελ ηάζε λα 

κηκνχληαη ηηο γξακκέο θαη ηα ζρέδηα άιισλ ρσξψλ. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε 

ππνδεκαηνπνηία βξηζθφηαλ ζε πιήξε άλζεζε, ε αλάπηπμε απηή έθαλε αλαγθαία ηελ 

δεκηνπξγία ζσκαηείσλ θαη ζπλδέζκσλ ππνδεκαηνπνηψλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζή ηνπο. Δπίζεο ηδξχζεθαλ θαη ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ ζηελ ππνδεκαηνπνηία 

κε θχξην ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 

Μεηά ην 1980 ε ειιεληθή παξαγσγή ππνδεκάησλ εηζήιζε ζε χθεζε κε απνηέιεζκα 

λα κεησζνχλ νη επηρεηξήζεηο ππνδεκαηνπνηίαο. ηελ Διιάδα φπσο θαη ζην εμσηεξηθφ 

νη εηζαγσγέο κείσζαλ ηελ εγρψξηα παξαγσγή κε απνηέιεζκα ε παξαγσγή αλδξηθψλ 

θαη γπλαηθείσλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ λα αθνινπζήζεη θζίλνπζα πνξεία ηελ 

πεξίνδν 1996-2006. 
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Ζ δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ δελ άθεζε ακέηνρνπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ππνδεκάησλ, 

αθνχ πιένλ κπνξνχλ λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε 

δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 
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1. Ζ ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΗΑ ΣΗ Ζ.Π.Α. ΣΗ ΑΡΥΔ 

ΣΟΤ 17
νπ 

ΑΗΧΝΑ 

1.1. Ζ ππνδεκαηνπνηία ζηελ Μαζαρνπζέηε από ηνλ 17
ν
  κέρξη ηνλ 20

ν
  

αηώλα 

ηηο 14 Ηνπλίνπ ηνπ 1642 έλαο απφ ηνπο πξψηνπο λφκνπο πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ην 

γεληθφ δηθαζηήξην ηεο απνηθίαο ηνπ θφιπνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο ήηαλ λα ξπζκηζηεί ε 

ρξήζε ηνπ δέξκαηνο. Μέρξη ην 1648 νη ππνδεκαηνπνηνί, νη θαηαζθεπαζηέο γαληηψλ 

θαη νη γνπλαξάδεο ηεο Βνζηψλεο δηακφξθσζαλ κηα ζπληερλία ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη 

θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

Ζ θαηαζθεπή ησλ ππνδεκάησλ θαη ησλ ξνχρσλ ήηαλ δεμηφηεηεο πνπ έθεξαλ πνιινί 

άπνηθνη καδί ηνπο απφ ηελ Αγγιία. Ζ ππνδεκαηνπνηία εγθαηαζηάζεθε απφ λσξίο ζηελ 

Βνζηψλε θαζψο θαη ζην Milford, ζην Haverhill, ζην Marblehead, ζην Weymouth 

θαζψο θαη ζε άιια ρσξηά. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καθξηψλ θαη θξχσλ λπρηψλ ηνπ 

ρεηκψλα ηεο Νέαο Αγγιίαο, νη αγξφηεο πξνεηνίκαδαλ ην δέξκα θαη έθηηαρλαλ 

παπνχηζηα θαη κπφηεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο γείηνλέο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα, πεξίπνπ ηξηάληα πφιεηο ηεο Μαζαρνπζέηεο αλέπηπμαλ 

νηθνηερλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδεκάησλ. Μηθξά εξγαζηήξηα ρηίζηεθαλ είηε 

ζπλδεδεκέλα είηε θνληά ζηα ζπίηηα ησλ ηδηνθηεηψλ. 

1.2. Ζ νηθνγέλεηα ππνδεκαηνπνηώλ Converse 

Σν φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο Converse αλαγάγεηαη απφ ηελ αξρή ηεο αγγιηθήο απνηθίαο 

ζηνλ θφιπν ηεο Μαζαρνπζέηεο. Ο Edward Converse εγθαηαζηάζεθε ζην 

Charlestown ην 1630. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γελεψλ, πνιινί απφ ηνπο Converse 

παξέκεηλαλ ζηελ Νέα Αγγιία. Έλαο θιάδνο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην 

Needham ηεο Μαζαρνπζέηεο, ζηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ήηαλ ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ηε βηνκεραλία ππνδεκάησλ. Ο κεγαιχηεξνο γηφο, ν James W. 

Converse ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1808, κεηαθφκηζε ζηε Βνζηψλε ζηελ ειηθία ησλ 

δεθαηξηψλ γηα λα γίλεη καζεηεπφκελνο ζηελ επηρείξεζε ππνδεκάησλ πνπ είραλ νη 

ζείνη ηνπ. Αθνχ έβγαιε αξθεηά ρξήκαηα ζηελ ππνδεκαηνπνηία, ν James W. Converse 

έγηλε δηεπζπληήο θαη αξγφηεξα πξφεδξνο ηεο Mechanics Bank Of Boston. Ο αδεξθφο 

ηνπ, Elisha Slade Converse ν νπνίνο γελλήζεθε ην 1820, άθεζε θαη απηφο ην 
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Needham ζηελ ειηθία ησλ δεθαηξηψλ, γηα λα έξζεη λα δνπιέςεη γηα ηνλ James ζηε 

Βνζηψλε. Aξγφηεξα ν Elisha άλνημε ηηο δηθέο ηνπ επηρεηξήζεηο παπνπηζηψλ θαη 

δέξκαηνο ζηελ Βνζηψλε. 

Oη αδεξθνί Converse δηαηήξεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε 

ππνδεκάησλ πνπ δηέζεηαλ. Υξεζηκνπνίεζαλ βνπιθαληζκέλν ειαζηηθφ γηα λα 

θηηάμνπλ αδηάβξνρα παπνχηζηα απφ ιάζηηρν. Σν 1853 ηδξχζεθε ζην Malden ε Boston 

Rubber Shoe Company κε πξφεδξν ηνλ James W. Converse θαη γεληθφ δηεπζπληή θαη 

ηακία ηνλ Elisha S. Converse. Σν πξψην εξγνζηάζην άλνημε ζην Malden ην 1853. 

Όηαλ θαηαζηξάθεθε απφ ππξθαγηά ην 1857, ρηίζηεθε έλα κεγαιχηεξν απφ ην 

πξνεγνχκελν ζηελ ίδηα πφιε. ε απηφ ην εξγνζηάζην απαζρνιήζεθαλ ηφηε 1.500 

εξγαδφκελνη θαη παξήγαγαλ 20.000 δεπγάξηα παπνχηζηα απφ θανπηζνχθ ηελ εκέξα. 

Ζ εηαηξεία φκσο αθφκα θαη κε απηφ ην πξνζσπηθφ δελ κπνξνχζε λα θαιχςεη ηελ 

δήηεζε πνπ ππήξρε, έηζη άλνημε θαη έλα δεχηεξν εξγνζηάζην θνληά ζην Melrose, 

φπνπ απαζρνινχζε πάλσ απφ 1.000 εξγαδφκελνπο θαη είρε επηπξφζζεηε παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα 12.000 δεπγαξηψλ παπνπηζηψλ ηελ εκέξα. 

Σν ιάζηηρν εηζήρζε απφ ηελ Άπσ Αλαηνιή κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηεο Βνζηψλεο. Ζ  

Boston Rubber Shoe Company ήηαλ θεκηζκέλε γηα ηηο δηαθεκίζεηο ηεο, δείρλνληαο 

έλαλ λεαξφ θάηνηθν ηεο Βνζηψλεο λα πεξπαηάεη δίπια απφ ηε δεκφζηα βηβιηνζήθε 

κηα βξνρεξή εκέξα πξνζηαηεχνληαο ηα πφδηα ηνπ κε ηα ιαζηηρέληα παπνχηζηα ηνπ. 

Μηα άιιε δηαθήκηζε παξνπζηάδεη κηα γνεηεπηηθή λεαξή γπλαίθα λα θάζεηαη κε ην 

ηειέθσλν, ζπλδένληάο ηελ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηειεθψλνπ ηελ επνρή εθείλε. ηηο 

31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1877 ν Alexander Graham Bell έθαλε κηα θιήζε απφ ην ζπίηη ηνπ 

Elisha Converse ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηε Βνζηψλε. Σψξα, ηα 

αθεληηθά ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ηηο παξαγγειίεο ηνπο απφ ην ζπίηη. 

Ζ επσλπκία Converse ζπλερίζηεθε ζε επέιηθηε ππνδεκαηνπνηία ζε νιφθιεξν ηνλ 

εηθνζηφ αηψλα. Σν 1908 ν Marquis Mills Converse μεθίλεζε ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε 

ζην Malden παξάγνληαο ρεηκσληάηηθα ππνδήκαηα γηα γπλαίθεο άλδξεο θαη παηδηά. 

Απηφ ήηαλ κηα μερσξηζηή νληφηεηα απφ ηελ Boston Rubber Shoe Company. Ζ 

Converse Rubber Shoe Company ζχληνκα θαηφξζσζε λα θάλεη πάλσ απφ 4.000 

δεπγάξηα παπνχηζηα ηελ εκέξα. Ζ κεγάιε επηηπρία γηα ηελ εηαηξεία Converse ήξζε κε  

ηελ εηζαγσγή ησλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ. Ζ εηαηξεία άξρηζε λα παξάγεη παπνχηζηα 

ηνπ ηέλληο θαη ζηε ζπλέρεηα εμαπιψζεθε ζε παπνχηζηα γηα άιια αζιήκαηα, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πεξίθεκνπ πάληλνπ Converse all star basketball (1917) 

θαη ηνπ chuck Taylor all star line. Σα παπνχηζηα Converse εγθξίζεθαλ απφ αζιεηηθέο 

εηθφλεο θαη έγηλαλ δεκνθηιή ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν 2001 ε παξαγσγή ησλ πάληλσλ 

παπνπηζηψλ ζηελ Ακεξηθή ζηακάηεζε θαη κεηαθέξζεθε ζηελ Αζία. Σν 2003 ε 

Converse πσιήζεθε ζηελ Nike. 

1.3. Μεραλήκαηα ππνδεκάηωλ 

Σν 1858 ν Lyman R. Blake απφ ην Whitman ηεο Μαζαρνπζέηεο, δνθίκαζε κία απφ 

ηηο ξαπηηθέο κεραλέο Singer πνπ έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηνλ θιάδν ηεο έλδπζεο. Ζ 

εκπεηξία ηνπ ηνλ ψζεζε ζην λα πεηξακαηηζηεί θαη λα δεί αλ ε ίδηα ηερλνινγία ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ξάςηκν ζνιψλ απφ δέξκα κε ην πάλσ κέξνο ηνπ 

ππνδήκαηνο, κηα εξγαζία πνπ γίλεηαη ζπλέρεηα κε ην ρέξη. Ο  Blake αλέπηπμε έλα 

αξγφ κεράλεκα, ην νπνίν πεξηήιζε ζηε γλψζε ηνπ Gordan McKay, ν νπνίνο είδε ηεο 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο ηεο κεραλήο θαη γξήγνξα ήζειε λα αγνξάζεη ηα δηθαηψκαηα ζε 

απηφ. Ο McKay είρε εθπαηδεπηεί σο κεραληθφο θαη είρε θαηαθέξεη ζην παξειζφλ λα 

δηαρεηξίδεηαη  κία κεραλή ζε έλα θαηάζηεκα ξνχρσλ. 

1.4. Οη πόιεηο ηωλ ππνδεκάηωλ 

Ζ βηνκεραλία ππνδεκάησλ έθεξε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ζηηο πφιεηο πνπ ηελ 

ζηέγαδαλ. Ζ Lynn, ην Brockton θαζψο θαη νη άιιεο πφιεηο πνπ παξήγαγαλ παπνχηζηα 

πξνζέιθπαλ κεηαλάζηεο πνπ ήηαλ πεηλαζκέλνη γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηα 

εξγνζηάζηα. Οη έκπνξνη απφ ηηο πφιεηο πξνέβιεπαλ ηηο άθζνλεο επθαηξίεο γηα ηνπο 

εξγάηεο λα μνδέςνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Σα θαηαζηήκαηα ζηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο 

πξνζέθεξαλ ηξφθηκα θαη πνιπηειή αληηθείκελα. Οη πφιεηο είραλ δήζεη ηα ζέαηξα θαη 

αξγφηεξα ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο, φπσο επίζεο ηα εζηηαηφξηα θαη ηα μελνδνρεία. Ζ  

Lynn θαη ην Brockton έγηλαλ πεξηθεξεηαθά εκπνξηθά θέληξα κε κεγάια 

πνιπθαηαζηήκαηα. Φαξκαθεία, θαπλνπσιεία, νδνληίαηξνη θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο είραλ γξαθεία ζην θέληξν ηεο πφιεο. Σα ηξφιετ θηληφληνπζαλ θάησ απφ 

ηνπο θεληξηθνχο δξφκνπο, θέξλνληαο θαινληπκέλνπο αλζξψπνπο λα ςσλίζνπλ λα 

δνχλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ. Σν άββαην ήηαλ κηα ηδηαίηεξα απαζρνιεκέλε εκέξα ζην 

θέληξν ηεο πφιεο. 
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ηελ πεξηνρή πνπ είλαη γλσζηή ζήκεξα σο Lynn εγθαηαζηάζεθαλ αξρηθά ην 1629 

άλζξσπνη πνπ κεηαθηλήζεθαλ απφ ην Salem. Πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηε Lynn Regis 

ηεο Αγγιίαο. Ζ Lynn μεθίλεζε ζαλ κηα ηξαρηά αγξνηηθή θνηλφηεηα, αιιά αξγφηεξα 

αλέπηπμε κηα βηνκεραλία ππνδεκάησλ, κε εηδηθφηεηα ζηα γπλαηθεία ππνδήκαηα. ηηο 

αξρέο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ήηαλ κεξηθέο ρηιηάδεο. Σν 

1850 απμήζεθε ζε 14.000. Σξηάληα ρξφληα αξγφηεξα, ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο είρε 

ππεξβεί ηηο 38.000 εθ ησλ νπνίσλ νη 11.000 εξγάδνληαλ ζην εκπφξην ππνδεκάησλ. Σν 

1910 ν πιεζπζκφο ηεο Lynn ήηαλ 89.336. Ζ Lynn ήηαλ κηα πφιε εξγαηψλ κε έλα 

κηθξφ αξηζκφ πινπζίσλ. ηε ζρνιή ηεο ηζαγθαξηθήο εθπαηδεχνληαλ λένη ψζηε λα 

εηζέιζνπλ ζηελ εγεηηθή βηνκεραλία ηεο πφιεο. 

Ζ Lynn εμππεξεηνχληαλ απφ ηνλ ζηδεξφδξνκν Boston & Maine. Σα εξγνζηάζηα 

παπνπηζηψλ ήηαλ ρηηζκέλα θνληά ζηνλ ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 

δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, ε Lynn είρε ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ηξακ λφηηα ηεο Βνζηψλεο 

θαη βφξεηα κε Swampscott, Marblehead θαη Salem. Ήηαλ ην θέληξν ηεο Lynn & 

Boston Electric Railway Company, πνπ εμπππξεηνχζε πνιιέο θνηλφηεηεο ζηα βφξεηα 

ηεο Βνζηψλεο. 

Σν θέληξν ηεο πφιεο Lynn, κε ηα πνιιά θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα θαη ζέαηξα, 

εμππεξεηνχληαλ πην πνιχ απφ ηελ βφξεηα αθηή. Ζ θεληξηθή πιαηεία θαη ν εκπνξηθφο 

δξφκνο ζπλδέζεθαλ κε ηέζζεξα πέληε ηζηνξηθά θηίξηα θαη θαηαζηήκαηα. Σν 

επηβιεηηθφ ηηαιηθνχ αλαγελλεζηαθνχ ζηπι Γεκαξρείν άλνημε ην 1867. ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο, νη άλζξσπνη απνιάκβαλαλ ην πεξπάηεκα κέζα απφ ηνπο θήπνπο ηεο 

Lynn θαη ζηα κεγάια κνλνπάηηα ησλ δαζψλ ηεο Lynn. Βέβαηα ζηε Lynn δελ 

κπνξνχζαλ λα βξνπλ φινη δνπιεηά. H πφιε ππνζηήξηδε έλα θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα 

πνπ είρε θξεβάηηα γηα εβδνκήληα άηνκα. Σν 1885 ε πφιε πξνζέθεξε βνήζεηα ζε 519 

ηνπηθέο νηθνγέλεηεο  θαη ζε 5.457 πεξηζσξηαθνχο πνπ δηέξρνληαλ απφ ηελ Πφιε. 

(Hurd,1888) 

Σν 1910 ν πιεζπζκφο ηνπ Βrockton ήηαλ 56.000. Ζ πφιε ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη 

θαη ζηνλ εηθνζηφ αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1970 ν πιεζπζκφο ήηαλ θνληά ζηνπο 

90.000 θάηνηθνπο. Σέζζεξηο ζηνπο πέληε βηνκεραληθνχο εξγάηεο ζην Brockton 

εξγάδνληαλ ζηα εξγνζηάζηα ππνδεκάησλ. Οη θαπλνί απφ ηηο θαπλνδφρνπο ησλ 

εξγνζηαζίσλ θπξηαξρνχζαλ ζην ηνπίν. Σν Brockton ζπλδέζεθε κε ηελ Βνζηψλε 

κέζσ ηνπ παιηνχ απνηθηαθνχ ζηδεξφδξνκνπ. Σν Brockton έγηλε γλσζηφ σο ε "Πφιε 
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ησλ παπνπηζηψλ" θαη ζπλαγσλίζηεθε κε ηελ Lynn γηα ηελ θπξίαξρε πφιε ησλ 

παπνπηζηψλ ζηελ Ακεξηθή. Με ηξφπν παξφκνην κε απηφλ ηεο Lynn, ηα εξγνζηάζηα 

ππνδεκάησλ θαη ε εκπνξηθή πεξηνρή αλαπηχρζεθαλ θνληά ζην ζηδεξνδξνκηθφ 

ζηαζκφ. Ζ επεκεξνχζα εκπνξηθή νδφο ηνπ Brockton ήηαλ επίζεο ζπλδεδεκέλε κε 

ηέζζεξα πέληε θηίξηα θαη θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ αλαγθαία αγαζά θαη είδε 

πνιπηειείαο. Οη ειεθηξηθέο γξακκέο ησλ ηξφιετ βνήζεζαλ ηελ πφιε λα αλαπηπρζεί 

θαη λα έξζνπλ ζε απηήλ αγνξαζηέο απφ ηα πξνάζηηα θαη ηηο γχξσ πφιεηο. 

Γεθάδεο άιιεο πφιεηο ηεο αλαηνιηθήο Μαζαρνπζέηεο ππνζηήξημαλ εξγνζηάζηα 

ππνδεκάησλ. Μηα ηέηνηα πφιε είλαη ε  Natick, ε νπνία βξίζθεηαη δπηηθά ηεο 

Βνζηψλεο θαη μεθίλεζε σο κηα γεσξγηθή θνηλφηεηα. Μεξηθνί απφ ηνπο αγξφηεο 

έρηηζαλ κηθξά εξγαζηήξηα παξάιιεια κε ηα ζπίηηα ηνπο θαη αλέιαβαλ ηελ 

ππνδεκαηνπνηία σο δεπηεξεχνπζα απαζρφιεζε γηα ηνλ ρεηκψλα. Σν 1836 ν 

ζηδεξφδξνκνο  Boston & Albany ήξζε ζην θέληξν ηεο Natick θαη αλαπηχρζεθε κηα 

βηνκεραλία ππνδεκάησλ πνπ εηδηθεχεηαη ζηα παπνχηζηα εξγαζίαο. Δξγνζηάζην 

ππνδεκάησλ Chas. W. Dean απαζρνινχληαη 2.200 εξγαδφκελνη. Δξγνζηάζηα 

παπνπηζηψλ κεηαμχ άιισλ ρηίζηεθαλ απφ ηνλ William Pfeiffer, Riley Pebbles θαη 

John Walcott. Σν 1880, ε πφιε είρε είθνζη ηξία εξγνζηάζηα παπνπηζηψλ. Ο Leonard 

Morse έγηλε πινχζηνο απφ ηα παπνχηζηα. Απηφο θαη ε γπλαίθα ηνπ δψξηζαλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λνζνθνκείνπ Leonard Morse ζηελ πφιε. 

1.5. H κεηαλάζηεπζε ηεο βηνκεραλίαο ππνδεκάηωλ ζε άιιεο 

πνιηηείεο 

Σν 1850 ππήξραλ θάπνπ ζηνπο 110.000 εξγαδφκελνπο ζηελ ππνδεκαηνπνηία ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ην 80% ησλ νπνίσλ ήηαλ ζηελ Νέα Αγγιία. ηελ αηρκή ηεο 

βηνκεραλίαο, κφλν ηα εξγνζηάζηα ππνδεκάησλ ηεο Μαζαρνπζέηεο παξήγαγαλ ην 

κηζφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ ππνδεκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σν 1860, ε βηνκεραλία ππνδεκάησλ ζηε Μαζαρνπζέηε 

απαζρνινχζε πάλσ απφ 60.000 άηνκα. Απηφ ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην 28% ηνπ 

ζπλνιηθνχ βηνκεραληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Κνηλνπνιηηείαο. Μαδί κε ηα 

ππνδήκαηα, ε πνιηηεία εμειίρζεθε ζε έλα ζεκαληηθφ θέληξν γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγνζηάζηα ππνδεκάησλ. Οη άλδξεο απφ ηε 

Μαζαρνπζέηε θηλνχληαλ πξνο ηα δπηηθά γηα λα θηηάμνπλ θαηαζηήκαηα παπνπηζηψλ 

θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θέληξα δηαλνκήο γηα άιιεο πνιηηείεο. Θα ζπλέρηδαλ λα 



15 
 

ζπλδένληαη κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηε Lynn, ην Haverhill θαη ην Brockton ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε  λα ππάξμνπλ λέεο αγνξέο γηα ηε βηνκεραλία ππνδεκάησλ ηεο 

Μαζαρνπζέηεο. 

Ζ Βνζηψλε θαη νη γχξσ πφιεηο  δηαηήξεζαλ δεζπφδνπζα ζέζε ζην εζληθφ δέξκα καδί 

θαη νη επηρεηξήζεηο ππνδεκάησλ κέρξη ηελ Μεγάιε Ύθεζε. Σν 1929, ε Βνζηψλε 

αληηπξνζψπεπε ην 43% ησλ δεξκάησλ ρνλδξηθήο ηνπ έζλνπο (Hoover,1937). Ζ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ε απφζηαζε απφ ζεκαληηθέο αγνξέο άξρηζαλ λα 

δηαβξψλνπλ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο Βνζηψλεο. Ζ βηνκεραλία πνπ είρε δψζεη 

απαζρφιεζε ζηηο γελεέο ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ππνδεκαηνπνηία ζηελ Lynn, ζην 

Brockton θαη ζην Haverhill θαζψο θαη ζε άιιεο πφιεηο ζηαδηαθά ππνβαζκίζηεθε. 

Αθήλνληαο πίζσ άδεηα εξγνζηάζηα θαη αλεξγία κεγάιεο θιίκαθαο. 
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2. Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΗΑ  

2.1.Αζηαηηθέο ρώξεο 

2.1.1. Κνξέα θαη Σαϊβάλ 

Ζ ηάζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980 ήηαλ ε κεηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο ππνδεκάησλ απφ 

ηελ Σατβάλ θαη ηε Νφηην Κνξέα ζηελ Κίλα, ην Βηεηλάκ, ηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία θαη 

ηελ Σατιάλδε αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ Κίλα. Απηφ έρεη γίλεη, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα 

ιφγνπο θφζηνπο. Αλαιχνληαο πην βαζηά ηνπο ιφγνπο, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο 

φηη ε αιιαγή απηή είρε πξνβιεθζεί. Ζ Σατβάλ θαη ε Νφηηα Κνξέα είραλ επηιεγεί ιφγσ 

ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ NIKE ήηαλ απφ ηηο πξψηεο εηαηξίεο πνπ 

παξήγαγαλ πξντφληα ζηελ Αζία, ε θίλεζε απηή βαζηδφηαλ ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ 

ζρέδην ηνπ Phil Knight πνπ γξάθηεθε ζε Παλεπηζηήκην θαη βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη 

φια ηα αζιεηηθά παπνχηζηα ζα θαηαζθεπάδνληαη ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Αζίαο. Σα θξάηε ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο δελ επειέγεζαλ γηα ηηο εγγελείο 

ηθαλφηεηέο ηνπο ηα επίπεδα πνηφηεηάο ηνπο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα ή ηε θήκε ηεο 

ρψξαο. Ζ αλάπηπμε ηεο Νφηηαο Κνξέαο θαη ηεο Σατβάλ επηηαρχλζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ  ¨θαιψλ ρξφλσλ¨ φπνπ νη ζπκβάζεηο, ε εκπηζηνζχλε ησλ δπηηθψλ 

εηαίξσλ, ηα πιηθά θαη ηα κεραλήκαηα ππνζηήξηδαλ ηελ βηνκεραλία ηνπο. Έηζη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο Νφηηαο Κνξέαο θαη ηεο Σατβάλ αλαδείρζεθε κε ηε ιεηηνπξγία δχν 

κεξψλ. Σν πξψην ήζειε λα δηαηεξήζεη έλα κέξνο ηνπ θιάδνπ πνπ ήηαλ ε αλαβάζκηζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο θαη λα "επηηεζεί" ζηνλ ηνκέα 

ηνπ παπνπηζηνχ κε αλψηαηε πνηφηεηα. Σν δεχηεξν ήηαλ ε δηαηήξεζε κηαο ζέζεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ρακεινχ θφζηνπο βνεζψληαο ηελ πξφζθαηε αλαπηπγκέλε βηνκεραλία 

ππνδεκάησλ ρσξψλ φπσο  ε Κίλα, ε Ηλδνλεζία, ε Σατιάλδε θαη ην Βηεηλάκ. Οη 

θνηλνπξαμίεο κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζε απηέο ηηο ρψξεο έγηλαλ γηα ηελ αλάγθε 

δηάδνζεο ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ζρεδηαζκνχ, νη πξνκήζεηεο 

πιηθψλ θαη ε επαθή/ζχλδεζε κε δπηηθνχο αγνξαζηέο νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο λέεο 

ζπκκαρίεο. Οξηζκέλεο φκσο απφ απηέο ηηο "ζπκκαρίεο" κεηαηξάπεθαλ απφ ηζρπξέο ζε 

αδχλακεο θαη γξήγνξα έπεζαλ έμσ. Ζ αδπλακία ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηψλ ή ε κε 

αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο πνηφηεηαο ήηαλ έλα κεγάιν πξφβιεκα. Ζ ρξήζε 

βίαο θαη ε επηβνιή ζθιεξήο πεηζαξρίαο απφ ηνπο επφπηεο ζηα εξγνζηάζηα ζηελ 

Κνξέα θαη ζηελ Σατβάλ ζην ραιαξφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ήηαλ ζπρλά 
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αλαπνηειεζκαηηθέο κέζνδνη. Οη εμαληιεηηθνί ζηφρνη παξαγσγήο θαη ηα απζηεξά 

πξφηππα πνηφηεηαο πνπ επηβιήζεθαλ ζε εξγνζηάζηα πνπ δελ είραλ ηελ αλάινγε 

εκπεηξία, νδήγεζαλ ζε απεγλσζκέλα κέηξα ζηελ αζηαηηθή πιεπξά ηεο πξνζθνξάο 

έηζη ψζηε λα θξαηήζνπλ ηα ζπκβφιαηα. 

2.1.2. Ηλδία θαη Βηεηλάκ 

Δλψ ε Νφηηα Κνξέα θαη ε Σατβάλ έρνπλ πέζεη έμσ ζηελ παξαγσγή παπνπηζηψλ, ε 

Αζία έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην ηεο ππνδεκαηνπνηίαο πξνζθέξνληαο ρακειφηεξεο 

ακνηβέο θαη έληνλν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Κη ελψ ε Ηλδνλεζία θαη ε Σατιάλδε έρνπλ 

κεγάιν κεξίδην ζηελ παξαγσγή ππνδεκάησλ casual θαη ππνδεκάησλ πφιεο, ε Κίλα 

έρεη μεπεξάζεη ηνπο πάληεο κε ηε ζεακαηηθή παξαγσγή ηεο ε νπνία θηάλεη πάλσ απν 

ηα 5 δηζεθαηνκκχξηα δεχγε
1
, ν αξηζκφο απηφο αληηπξνζσπεχεη έλα ζηα ηξία δεπγάξηα 

πνπ παξάγνληαη ζηνλ θφζκν. Ζ Σατιάλδε θαη ε Ηλδνλεζία βξίζθνληαη ζην έλα δέθαην 

ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ππνδεκάησλ. Παξ' φια απηά ε Σατιάλδε έρεη θαζηεξσζεί 

σο κηα ηθαλή ρψξα πνπ κπνξεί λα παξάμεη απν ηερληθήο απφςεσο ην πην απαηηεηηθφ 

παπνχηζη, ελψ ε Ηλδνλεζία έρεη ζαλ πιενλέθηεκα ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

Δπίζεο ε Ηλδία έρεη θαηαζηεί έλαο ζεκαληηθφο παξαγσγφο ζηελ ππνδεκαηνπνηία αλ 

θαη θαιχπηεη θπξίσο ηελ απμαλφκελε εγρψξηα αγνξά θαη ηηο εγρψξηεο κάξθεο. Σν 

Βηεηλάκ πιένλ είλαη έλαο λένο παίθηεο ζηελ παξαγσγή ππνδεκάησλ, ήδε παξάγεη 

πάλσ απν 200 εθαηνκκχξηα δεχγε ην ρξφλν, νη κεγάιεο εηαηξίεο κε αζιεηηθά είδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί θαη ηδηαίηεξα ε ΝΗΚΔ ε νπνία έρεη επεθηείλεη ηελ παξαγσγή 

ηεο ζην Βηεηλάκ. Σν Βηεηλάκ απνηειεί ζίγνπξα ηε λέα δχλακε παξαγσγήο ζηελ 

ιεθάλε ηνπ Δηξεληθνχ - θαη πάιη ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ησλ ρακειψλ θφξσλ θαη ηνπ 

ρακεινχ θφζηνπο. ηελ Νφηην Κνξέα ν κέζνο κεληαίνο κηζζφο ην 1996 ήηαλ 792 

δνιάξηα ελψ ζην Βηεηλάκ ήηαλ 45 δνιάξηα. Ζ NIKE  πξηλ κηα δεθαεηία θαηείρε πάλσ 

απφ ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηνπ Βηεηλάκ. Δηαηξίεο ζαλ απηέο πνπ έρνπλ 

ιάβεη ηελ απφθαζε θαη έρνπλ μεθηλήζεη ζπλεξγαζίεο κε ηηο επηρεηξήζεηο ζην Βηεηλάκ 

έρνπλ αλαθέξεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ηφζν απν ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο φζν θαη 

απφ ηε ζηάζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Τπάξρνπλ πεξίπνπ 80 ζεκαληηθνί παξαγσγνί 

ππνδεκάησλ κε έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ 80.000 αλζξψπσλ. Αλ θαη ππάξρνπλ 

                                                           
1
 Salazar de Buckle, T., «The leather Global Value Chain»  February 28 2001 

Available at:  

http://www.inti.gov.ar/cadenasdevalor/industriadelcuero.pdf (November 1 2010). 

http://www.inti.gov.ar/cadenasdevalor/industriadelcuero.pdf
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πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα ζηνλ βνξξά, γχξσ απφ ην Αλφη, ε ρσξεηηθφηεηα είλαη 

ζρεδφλ ή ίδηα κεηαμχ βνξξά θαη λφηνπ. 

 

2.1.3. Κίλα ην 1/3 ηεο παγθόζκηαο παξαγωγήο ππνδεκάηωλ 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε Κίλα παξήγαγε πάλσ απφ 5 δηζεθαηνκκχξηα 

δεπγάξηα παπνχηζηα ηνλ ρξφλν, νη εμαγσγέο ηεο ήηαλ πάλσ απφ 1.5 δηζεθαηνκκχξηα 

δεχγε θπξίσο πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Ζ εηαηξία NIKE απαζρνινχζε 

90.000 εξγαδφκελνπο. Ζ Κίλα αληαγσλίδεηαη κε πξσηνθαλή επηηπρία ζηηο πσιήζεηο 

ππνδεκάησλ αξθεηέο ρψξεο, κέζσ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ εηζέξρεηαη ζηηο κεγάιεο αγνξέο 

ηνπ θφζκνπ , ηδίσο εθείλσλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Ακεξηθήο. Απφ ηηο πην άκεζεο αλεζπρίεο, δηφηη έρεη ήδε ζπκβεί είλαη ε επηβνιή 

πνζνζηψζεσλ απφ ηελ Δ.Δ. ζηηο θηλεδηθέο εηζαγσγέο ππνδεκάησλ. Αλ ηα παπνχηζηα 

δελ είλαη πςειήο θαηαζθεπαζηηθήο πνηφηεηαο ηφηε ππφθεηληαη ζε απηνχο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη νη εηζαγσγείο πξνζπαζνχλ λα αγνξάζνπλ απφ νπνπδήπνηε αιινχ. 

Γελ είλαη ηφζν εχθνιν λα ζηξαθνχλ ζε κηα γεηηνληθή αζηαηηθή ρψξα ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηνπο θαλφλεο ησλ πνζνζηψζεσλ, νη εηαηξίεο αλαδεηνχλ  θη άιιεο πεγέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο, έηζη ππάξρεη έλα 

πιενλέθηεκα γηα ηηο επξσπατθέο βηνκεραλίεο. 

2.2. Δπξώπε 

2.2.1. Ηηαιία   

Ζ πην ζεκαληηθή ρψξα ζηελ Δπξψπε ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδεκάησλ εδψ θαη πνιιά 

ρξφληα είλαη ε Ηηαιία. Ζ Ηηαιία είλαη παξαδνζηαθά ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο θαη ν 

κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο ππνδεκάησλ, έρεη ζρεδφλ ηελ κηζή ζπλνιηθή παξαγσγή 

ππνδεκάησλ ηεο Δπξψπεο. Ζ ρψξα απηή έρεη ηνπο θαιχηεξνπο ζρεδηαζηέο θαη 

ηερλίηεο θαη είλαη αλακθηζβήηεηα ε θαιχηεξε έδξα κάζεζεο ζηνλ θιάδν απηφ. Ζ 

παγθφζκηα χθεζε έπιεμε ηελ Ηηαιία φπσο έπιεμε θαη θάζε άιιε ρψξα, ππήξμε 

απψιεηα ζηνλ φγθν ησλ εμαγσγψλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπλερίζηεθε ζην ρακειφ 

θφζηνο ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο, Σν ζεηηθφ απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε επηθέληξσζε 

ηνπ κπαινχ ησλ Ηηαιψλ ζην λα θάλνπλ απηφ πνπ μέξνπλ θαιχηεξα, λα ζρεδηάδνπλ θαη 

λα παξάγνπλ παπνχηζηα πςειήο πνηφηεηαο. ίγνπξα δελ κπνξνχζαλ λα 
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αληαγσληζηνχλ ηνπο ππφινηπνπο αθνχ ήηαλ ζην θάησ άθξν ηεο αγνξάο. Σψξα είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηε ε παξαγσγή νξηζκέλσλ ηχπσλ ππνδεκάησλ ζηελ Ηηαιία, επίζεο ηα 

παπνχηζηα ηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ πνιιέο αζηαηηθέο ρψξεο πνπ 

έρνπλ ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο. Σα αζιεηηθά ππνδήκαηα έρνπλ ζρεδφλ εμαθαληζηεί 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο έδξεο ηνπο φπσο ζηελ πφιε ηεο Barletta φπνπ νξηζκέλεο 

εηαηξίεο έρνπλ θιείζεη. ην βνξξά, νη εηαηξίεο DIADORA, LOTTO θαη SIMOD 

ζπλερίδνπλ ηελ παξαγσγή κε απμαλφκελε εμάξηεζε ζηνλ εθνδηαζκφ ηνπο απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Αζίαο. Δπίζεο ππάξρνπλ ηνκείο παξαγσγήο πνπ εμηδηθεχνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηχπνπ παπνπηζηνχ. Ζ NIKE έρεη κηα πνιχ κηθξή γξακκή παξαγσγήο 

ζηελ Ηηαιία πνπ θαηαζθεπάδεη απνθιεηζηηθά παπνχηζηα ηνπ γθφιθ. Ζ κεγαιχηεξε 

εηαηξία ππνδεκάησλ ζηελ Ηηαιία, ε FILANTO, έρεη δεκηνπξγήζεη παξαγσγηθή 

κνλάδα ζηελ Αιβαλία, ιφγσ ηεο βνιηθήο ηνπνζεζίαο, ησλ λφκσλ θαη ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο παξαγσγήο. 

Ζ Ηηαιία είλαη ν κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο ππνδεκάησλ ζηελ πξνζνδνθφξα αγνξά 

ηεο Γεξκαλίαο. Δλψ ε Ηηαιία παξακέλεη κηα ζεκαληηθή ρψξα πνπ παξάγεη ππνδήκαηα 

ζηελ Δπξψπε, άιιεο ρψξεο έρνπλ πξνβιήκαηα θαη αδπλαηνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο 

εηζαγσγέο ηνπ ρακεινχ θφζηνπο απφ ηξίηεο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ δηαβξψζεη ζνβαξά 

ηα επίπεδα παξαγσγήο, απνθνξχθσκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο ε επηβνιή 

πνζνζηψζεσλ ζηηο θηλεδηθέο εηζαγσγέο. Οξηζκέλεο ρψξεο θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ άιιεο ζην λα παξακείλνπλ ειθπζηηθέο ζηελ αγνξά ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ πνπ 

έρνπλ (Γεξκαλία), ή ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ζηνλ ηνκέα απηφ 

(Ζλσκέλν Βαζίιεην) ή ιφγσ ηεο έιιεηςεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο (θαλδηλαβηθέο 

ρψξεο) 

2.2.2. Γεξκαλία 

H κεγαιχηεξε θαη ε πην θεξδνθφξα αγνξά ηεο Δπξψπεο, είλαη ε Γεξκαλία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θάζε ρψξα πξνζπαζεί λα ζηέιλεη ηηο εμαγσγέο ηεο εθεί, θαηά ζπλέπεηα ν 

εγρψξηνο θιάδνο παξαγσγήο έρεη απνδεθαηηζηεί κε ηελ παξαγσγή λα κελ μεπεξλά ηα 

πελήληα εθαηνκκχξηα δεχγε, αλ θαη πνιιέο γεξκαληθέο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 

βξίζθνληαη ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Απζηξία. Ζ ADIDAS θαη ε PUMA αθνχ 

μεπέξαζαλ ηα εζσηεξηθά ηνπο πξνβιήκαηα θαηάιαβαλ φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ε 

παξαγσγή αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ ζηελ Δπξψπε θαη φηη πξέπεη νη ίδηεο λα παξάγνπλ 

ακεξηθάληθα πξντφληα γηα ηελ Ακεξηθή. Ζ Γεξκαλία παξά ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα 
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έμνδν απφ ηα πξνβιήκαηα ζηε βηνκεραλία ππνδεκάησλ παξακέλεη πξνβιεκαηηθή 

δηαηεξψληαο  νηηδήπνηε άιιν εθηφο απφ έλαλ ππξήλα εγρψξηαο παξαγσγήο. 

2.2.3. Ηζπαλία 

Ζ Ηζπαλία παξάγεη πάλσ απφ δηαθφζηα εθαηνκκχξηα δεχγε ππνδεκάησλ εηεζίσο. 

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε Ηζπαλία δελ έρεη πξνβιήκαηα, ζπγθεθξηκέλα έρεη έλα 

αλεζπρεηηθά πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο, αλ θαη νη επλντθέο απμήζεηο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο έρνπλ βνεζήζεη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ππνδεκάησλ. 

ρεδφλ φιεο νη εηαηξίεο ππνδεκάησλ είλαη πνιχ κηθξέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο ηεο, θαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

είλαη νκαδνπνηεκέλεο ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία κε ζηφρν ηελ εμαγσγή 

πξντφλησλ. Απφ ηελ κία πιεπξά ε επειημία απηή θαη ε κηθξή θιίκαθα ησλ εηαηξηψλ 

είλαη έλα πιενλέθηεκα, αιιά δελ νδεγεί πάληα ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ, θάηη πνπ ην νπνίν ιείπεη απφ ηελ ηζπαληθή βηνκεραλία ππνδεκάησλ. 

Τπάξρνπλ κεξηθέο θαζηεξσκέλεο κάξθεο, αιιά απηφ δελ αξθεί. Γηα παξάδεηγκα ε 

SARA NAVARRO είλαη έλα πνιχ γλσζηφ φλνκα ζην ρψξν ηεο κφδαο φπσο επίζεο 

θαη ε PANAMA JACK πνπ ππνδειψλεη έλα ζηπι δσήο, ε εηαηξία απηή είλαη απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990 θαη έρεη θάλεη κεγάιε επηηπρία θαη ηδηαίηεξα ζηελ Γεξκαλία. Ζ 

Ηζπαλία είλαη επίζεο γλσζηή γηα ηα πάληλα παπνχηζηα ηεο αιιά θαη γηα ηα δεξκάηηλα 

φπνπ ππάξρεη εμεηδίθεπζε ζηηο Western ηχπνπ κπφηεο. 

2.2.4. Γαιιία 

Ζ Γαιιία έρεη ζπλαγσληζκφ κε ηελ Ηζπαλία εδψ θαη κεξηθά ρξφληα γηα ηελ θαηάιεςε 

ηεο δεχηεξεο ζέζεο ζηελ παξαγσγή ππνδεκάησλ ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ Ηηαιία. Ζ 

παξαγσγή ησλ δχν ρσξψλ αγγίδεη ηα δηαθφζηα εθαηνκκχξηα δεχγε, αιιά κε ηελ ηάζε 

κεηεγθαηάζηαζεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο, ε Γαιιία έρεη ράζεη θάπσο ηελ παξαγσγηθή 

ηεο ηθαλφηεηα. 

2.2.5. Ρνπκαλία  

Ζ ξνπκάληθε βηνκεραλία ππνδεκαηνπνηίαο ζπξξηθλψζεθε αξρηθά απφ ηα 111 

εθαηνκκχξηα δεχγε ην 1989 ζηα 31 εθαηνκκχξηα κεηαμχ 1997 θαη 1998, εθ ησλ 

νπνίσλ πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην είραλ εμαρζεί. To 2000 ε παξαγσγή απμήζεθε θαη 

δηακνξθψζεθε ζηα 64 εθαηνκκχξηα δεχγε. Τπήξρε κηα αλαγέλλεζε ην 2003 φπνπ 
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είραλ παξαρζεί 80 εθαηνκκχξηα δεχγε αιιά ην 2005 ππνρψξεζαλ ζηα 72 

εθαηνκκχξηα δεχγε. ην κεηαμχ, 56 εθαηνκκχξηα δεχγε εηζάγνληαη ηα νπνία 

ππφθεηληαη ζε αηζζεηηθέο επεκβάζεηο θαη απαηηνχλ εηδηθή επεμεξγαζία. Απηφ 

αληηθαηνπηξίδεη έλα κεγάιν ηερλνινγηθφ ράζκα ησλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ κε έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Ρνπκαλίαο πνπ είλαη παξσρεκέλν. 

Δπηπιένλ ιηγφηεξα είλαη ηα δέξκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία, ηα 

θαηεξγαζκέλα δέξκαηα απφ ηα πξφβαηα απφ 2.14 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά κέηξα 

πνπ ήηαλ ην 1989 έπεζαλ ζηα 0.99 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά κέηξα ην 1998, ηα 

βννεηδή απφ 15.77 έπεζαλ ζηα 5.81 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ηα ρνηξηλά 

απφ 5.0 ζηα 0.69 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά κέηξα. Απηή ε ξαγδαία πηψζε νθείιεηαη 

ζηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ζηελ απαξραησκέλε 

βπξζνδεςηθή ηερλνινγία φπνπ ε ηδησηηθνπνίεζε θαζπζηέξεζε λα έξζεη ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ ππνδεκαηνπνηία θαη ηα πιεθηά φπνπ εθεί ππήξραλ λσξίηεξα πηέζεηο γηα 

αλαδηάξζξσζε. 

ηελ Σηκηζνάξα ηεο Ρνπκαλίαο ηδξχζεθε ην 1963 έλα εξγνζηάζην δεξκάηηλσλ 

ππνδεκάησλ κε ηελ επσλπκία Banatul, ην 1991 ηδησηηθνπνηήζεθε σο Banatim θαη 

ππνγξάθηεθε ζχκβαζε κε ηελ ADIDAS-SOLOMON γηα εμαγσγή ππνδεκάησλ πξνο 

ηελ Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία. Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο θαη ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ήηαλ 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα θαη ε ζπκθσλία ήηαλ ε παξαγσγή 4.000 

δεπγαξηψλ εκεξεζίσο. Οη εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο Ρνπκαλίαο ήηαλ πνιχ θαιέο αθνχ 

εμήγαγε ην 90% ηεο παξαγσγήο ηεο. Σν 1999 ην εξγνζηάζην ππνδεκάησλ Clujana 

έθιεηζε απαζρνιψληαο 3.000 εξγαδφκελνπο. Σν 2004 φηαλ ην εξγνζηάζην 

επαλαιεηηνχξγεζε νη εξγαδφκελνη ζε απηφ ήηαλ 100 κε 150 κε ηελ πξννπηηθή ησλ 

500 ην 2005. 

Δλ ησ κεηαμχ λέα εξγνζηάζηα εκθαλίζηεθαλ κέζσ ησλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ζ ηηαιηθή 

εηαηξεία Salaska Prod είρε πξνγξακκαηίζεη επελδχζεηο χςνπο 2 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ζην Teliu (Brasov) ζηα βφξεηα ηεο Ρνπκαλίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

κεραλήκαηα πςειήο απφδνζεο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ απμήζεθε απφ 150 ζε 500 

άηνκα ηα νπνία δνπιεχνπλ ζε δχν βάξδηεο. Απφ ην ηέινο ηνπ 1998 παξάγνπλ 

γπλαηθεία παπνχηζηα. Σν 1999 ε εηαηξεία θαηαζθεχαζε θαη δεχηεξν εξγνζηάζην ην 

νπνίν παξάγεη αλδξηθά παπνχηζηα θαη παξείρε επηπιένλ 1.000 ζέζεηο εξγαζίαο έσο ην 

2002. 
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 Έλα λέν ηηαιηθφ εξγνζηάζην παπνπηζηψλ, ην κεγαιχηεξν ζηε Ρνπκαλία, ζα 

θαηαζθεπάδνληαλ ην 2000 ζηελ Σηκηζνάξα αιιά δελ πινπνηήζεθε πνηέ. Ζ επέλδπζε 

ήηαλ 8 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη ζα απαζρνινχζε 1.500 άηνκα. Ζ γεξκαληθή 

ππνδεκαηνπνηία Lloyds, ηκήκα ηεο πνιπεζληθήο επηρείξεζεο  AraShufabriken, 

κεηεγθαηέζηεζε ηελ παξαγσγή ηεο απφ ην Gozo ηεο Μάιηαο ζηε Ρνπκαλία γηα λα 

απμήζεη ηα θέξδε. Ζ ηηαιηθή εηαηξεία Reroman Prod & Com Srl άλνημε έλα 

εξγνζηάζην ππνδεκάησλ ζηελ Oradea ην 1998. Οη θπξηφηεξνη μέλνη επελδπηέο ζηελ 

Ρνπκαλία είλαη Ηηαινί. Απαζρνινχλ 10 κε 20 εξγαδφκελνπο θαη είλαη αξθεηνί ζηελ 

Σηκηζνάξα ελψ εμαπιψλνληαη θαη ζε νξηζκέλεο απφ ηηο κηθξφηεξεο πφιεηο ηεο δπηηθήο 

πεξηθέξεηαο. 

2.3. Ακεξηθή 

2.3.1. Ζλωκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

ηελ Ακεξηθή ππάξρεη κηα ζπκθσλία πάλσ ζηε βηνκεραλία ππνδεκάησλ κεηαμχ ησλ 

Ζ.Π.Α. ηνπ Καλαδά θαη ηνπ Μεμηθνχ. Ζ ζπκθσλία απηή ιέγεηαη NAFTA ((North 

American Free Trade Agreement). Σν απνηέιεζκα απηήο ζηηο βηνκεραλίεο 

ππνδεκάησλ ζηηο ηξείο ρψξεο είλαη πνηθίιν. Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ζηε ρψξα απηή 

απμήζεθε ειαθξψο ην 1996, θαη νθείιεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην Μεμηθφ, ε νπνία 

απμήζεθε θαηά 32 εθαηνκκχξηα δεπγάξηα γηα λα γίλεη ην Μεμηθφ ν 9νο κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο ζηνλ θφζκν. Οη εμαγσγέο απφ ην Μεμηθφ απμήζεθαλ θαηά 44%. Απηφ 

κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ππνδεκάησλ 

ζηελ Ακεξηθή θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ ηεξάζηην φγθν ππνδεκάησλ πνπ 

δηνρεηεχνληαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ηελ Κίλα. Κάζε είζνδνο ηνπ Μεμηθνχ ζε 

λέα αγνξά είλαη κηθξή ζε ζχγθξηζε κε απηή ηεο Κίλαο, ην Μεμηθφ πεξηνξίδεηαη 

αξθεηά απφ ηνλ θηλεδηθφ αληαγσληζκφ. Ωζηφζν, ζηελ βηνκεραλία ελδπκάησλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν ε παξαγσγή θηλείηαη πξνο ηελ λφηηα πιεπξά ηεο Ακεξηθήο. Γηα 

παξάδεηγκα ε εηαηξία GUESS κεηά ηελ πίεζε πνπ είρε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, έρεη 

κεηαθέξεη ηελ παξαγσγή ηεο ζην Μεμηθφ. 

H Κίλα ζηέιλεη πάλσ απφ 800 εθαηνκκχξηα δεπγάξηα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην 

Μεμηθφ ιηγφηεξν απφ ην 10% ηνπ ελ ιφγσ αξηζκνχ. Ωζηφζν ην Μεμηθφ απνιακβάλεη 

ηελ εγγχηεηα ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο αληίδξαζεο ζηελ δήηεζε θαη ηελ 

πξνζθνξά θαζψο θαη ζηελ ακεζφηεηα παξάδνζεο ησλ παξαγγειηψλ. Απηέο είλαη 
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ζέζεηο ηεο ρψξαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, 

ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ βηνκεραλία 

ππνδεκάησλ ησλ Ζ.Π.Α., ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη παιέςεη γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο 

εηζαγσγέο, θαη αληηκεησπίδεη έλα επίπεδν εηζαγσγήο πνπ θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο θηάλεη θαη ην 4πιάζην ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ζ παξαγσγή ηνπο είλαη πεξίπνπ 

280 εθαηνκκχξηα δεπγάξηα, πνιιά απφ ηα νπνία θηηάρλνληαη είηε εμ νινθιήξνπ είηε 

σο ηκήκαηα ζηελ Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, ζην Πνπέξην Ρίθν θαη αιινχ. Οη εμαγσγέο 

ησλ Ακεξηθάληθσλ lifestyle ππνδεκάησλ, φπσο ε TIMBERLAND, SEBAGO, BASS, 

WOLVERINE θαη ε DEXTER εζηηάδνληαη ζηνπο "αθξηβνχο" δξφκνπο ηεο Δπξψπεο 

αιιά θαη αιινχ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα αζιεηηθά παπνχηζηα. 

ηνλ λφην ηεο Ακεξηθαληθήο επείξνπ, ε Βξαδηιία είλαη ε καθξνπξφζεζκε ρψξα 

πςεινχ πξνθίι, κε κηα ζεκαληηθή εμαγσγηθή επίδνζε, φπνπ ην 90% ησλ εμαγσγψλ 

ηεο πεγαίλεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ Βξαδηιία είδε κηα κείσζε ζηελ παξαγσγή 

ππνδεκάησλ ηεο ην 1995 ε νπνία αληηζηξάθεθε θαηά ηα επφκελα έηε. Παξά ηελ 

αχμεζε θαηά 86 εθαηνκκχξηα δεχγε, ε Βξαδηιία έρεη πέζεη απφ ηε δεχηεξε ζηελ 

ηέηαξηε ζέζε ζην Top Ten ησλ παγθνζκίσλ παξαγσγψλ. Οη Βξαδηιηάλνη έρνπλ 

αλεζπρήζεη γηα ηελ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ κία αγνξά θαη πξνζπαζνχλ λα 

αλαπηχμνπλ άιιεο αγνξέο θαη εηδηθά ζηελ Δπξψπε. Οη εμαγσγέο ησλ 15 

εθαηνκκπξίσλ δεπγαξηψλ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 25% ηεο παξαγσγήο. ηελ 

λφηηα Ακεξηθή ππάξρνπλ δχν θχξηεο βηνκεραλίεο ππνδεκάησλ, απηή ηεο Βξαδηιίαο 

θαη απηή ηεο Αξγεληηλήο. Απφ ηηο άιιεο ρψξεο ε Υηιή θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ 

παξαγσγή ηεο ελψ ε Κνινκβία αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα φισλ ησλ εηδψλ, ηέινο ε 

Βελεδνπέια πεξλά κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο πεξηφδνπο ηεο. 

2.3.2. Σνκέαο αζιεηηθώλ ππνδήκάηωλ 

Με ηα ρξφληα, ε αγνξά αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά θαη ζήκεξα 

φπσο θαίλεηαη θη απφ ηελ πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο ΝΗΚΔ θαιχπηεη πνιιά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απιά παπνχηζηα γπκλαζηηθήο. Φέξεηαη ε αμία ηεο αζιεηηθήο 

παξαγσγήο λα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 25 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ηελ Αζία 

θαη πάιη λα είλαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ. Ζ αθζνλία ηνπ 

θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ πεξηνρή είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα αηνχ, θαη 

ζηελ ππφινηπε βηνκεραλία ε ηηκή παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αγνξά ησλ 

αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ. Πάλσ απφ ην 95% ησλ επψλπκσλ αζιεηηθψλ ππνδεκάησλ 
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έρεη αλαθεξζεί φηη ζα παξάγνληαη ζηελ Αζία, φπσο επίζεο θαη πνιιέο παγθφζκηεο 

αζιεηηθέο εηαηξίεο ζα έρνπλ πεγή ηελ πεξηνρή απηή γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

ππνδεκάησλ ηνπο. Παιαηφηεξα ε Νφηηνο Κνξέα θαη ε Σατβάλ θπξηαξρνχζαλ ζηελ 

παξαγσγή ππνδεκάησλ ζηελ Αζία, αιιά ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, έζηξεςε 

ηηο κεγάιεο εηαηξείεο πξνο άιιεο θζελφηεξεο ρψξεο. Ζ Κίλα, ε Ηλδνλεζία θαη ην 

Βηεηλάκ, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ γίλεη φιεο κεγάινη παξαγσγνί αζιεηηθψλ 

ππνδεκάησλ. Ζ Ηλδνλεζία έρεη πεξίπνπ 24 εξγνζηάζηα παξαγσγήο ππνδεκάησλ θαη 

γηα ηηο ηξείο θνξπθαίεο  κάξθεο (Ζ NIKE είλαη κία απφ απηέο) θαη πξνκεζεχεη 

πεξίπνπ ην 35% ησλ ππνδεκάησλ πνπ πσινχληαη κε απηέο ηηο επσλπκίεο. Σν Βηεηλάκ 

έρεη αλαπηχμεη ζηελνχο δεζκνχο κε ηηο κεγάιεο κάξθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο NIKE. Σα Adventure shoes είλαη έλα ζηνηρείν ηεο κφδαο πνπ θπξηάξρεζε ην 1998 

ζηελ εθεβηθή ακεξηθαληθή αγνξά, ην δέξκα παξακέλεη έλα απφ ηα πηφ δεκνθηιή 

πιηθά γηα φια ηα αζιεηηθά παπνχηζηα. Ωζηφζν θαη ηα ζπλζεηηθά πιηθά είλαη αξθεηά 

δεκνθηιή. 

2.3.3. Καλαδάο 

Απφ ην 1977 έσο ην 1985 ν Καλαδάο δηαηήξεζε ζπλνιηθέο πνζνζηψζεηο ζηηο 

εηζαγσγέο νξηζκέλσλ ππνδεκάησλ. Ύζηεξα απφ ηε ζχζηαζε ηεο θαλαδηθήο 

δηνίθεζεο αληηληάκπηλγθ, ε θπβέξλεζε θαηήξγεζε ηηο ηζρχνπζεο πνζνζηψζεηο 

εηζαγσγήο ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 1985, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνδεκάησλ, εθηφο ησλ 

γπλαηθείσλ, ησλ επίζεκσλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ ππνδεκάησλ. ε απηά ηα 

αληηθείκελα νη πνζνζηψζεηο θαηαξγνχληαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηξηεηνχο 

πεξηφδνπ πνπ μεθίλεζε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 1985, απμάλνληαο ην επίπεδν ηεο 

πνζφζησζεο θαηά 6%, 8% θαη 10% αληίζηνηρα εηεζίσο. 

2.4. Απζηξαιία 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη απζηξαιηαλέο εηζαγσγέο ππνδεκάησλ έρνπλ 

ξπζκηζηεί απφ ηα θαζεζηψηα ρνξήγεζεο αδεηψλ εηζαγσγέο. Απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ 

ην 1980 απφ ηηο δαζκνινγηθέο πνζνζηψζεηο πνπ πσινχληαη ελ κέξεη κε δηαγσληζκφ. 

Σν 1982 εηζήρζε έλα επηαεηέο πξφγξακκα βνήζεηαο γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα, ηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο. 
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Σν 1986, αλαθνηλψζεθε έλα λέν επηαεηέο πξφγξακκα γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα θαζψο θαη γηα ηα είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, γηα λα μεθηλήζεη ζηηο 1 

Μαξηίνπ 1989 φπνπ πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πνζνζηψζεσλ εηζαγσγήο κέρξη ην 1996 κέζσ ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ 

ηεο πνηλήο πνπ ηζρχεη γηα εηζαγσγέο εθηφο θαζεζηψο πνζφζησζεο. Σν χςνο ηνπ 

δαζκνχ πνπ ζα ίζρπε γηα ηεο εληφο πνζφζησζεο εηζαγσγέο ζα απμάλνληαλ γηα ηα 

ππνδήκαηα ζε 50%, γηα ηα κέξε ησλ ππνδεκάησλ 40% θαη γηα ηα είδε έλδπζεο 60%. 

Απηά ηα πνζνζηά ζα ίζρπαλ κφιηο ην ζρέδην ζα θαζηζηνχζε πιενλάδνπζεο ηηο 

πνζνζηψζεηο, ηνλ Μάξηην ηνπ 1996. Σαπηφρξνλα, ην ζρέδην πξνέβιεπε ηε ζηαδηαθή 

πψιεζε ησλ πνζνζηψζεσλ, κε δηαγσληζκφ θαη 'αμίαλ, έηζη ψζηε απφ ηηο 1 Μαξηίνπ 

ηνπ 1992 φιεο νη πνζνζηψζεηο λα ρνξεγεζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Σα κέηξα απηά 

ζπλνδεχνληαη απφ ηέζζεξα πξνγξάκκαηα, κε ζπλνιηθφ θφζηνο χςνπο 120 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. Σα κέηξα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ βηνκεραληψλ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, ηεο έλδπζεο θαη ηεο ππφδεζεο, 

κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο κεηαπνίεζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο, ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο βάζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. Σα κέηξα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ 

επαλαθαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή βνήζεηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη επίζεο κέζα ζην ζρέδην. 

2.5. Ζ  θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηωλ Ζ.Π.Α. ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

Ζ ακεξηθάληθε βηνκεραλία ππνδεκάησλ θαηέρεη έλα κηθξφ κεξίδην ηνπ ηνκέα ζην 

εζληθφ αθαζάξηζην πξντφλ. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ππνδεκάησλ κπνξεί λα απεηθνλίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο θπβέξλεζεο σο πξνο ηελ 

πξνζέγγηζή ηεο ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο ρψξαο. Οη πνιηηηθνί αγψλεο ηνπ 

θιάδνπ απνηεινχλ παξάδεηγκα γηα ηελ θαηάζηαζε πνιιψλ βηνκεραληθψλ ηνκέσλ 

ζηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή. 

Οη εηαηξείεο ππνδεκάησλ, φπσο θαη άιιεο επαίζζεηεο βηνκεραλίεο φπσο ε 

θισζηνυθαληνπξγία, ε ραιπβνπξγία θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά είδε επξείαο 

θαηαλάισζεο, βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο μέλεο 

ρψξεο ηνπ θζελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα πεξηζζφηεξν απφ κία δεθαεηία, νη 

νξγαλψζεηο ησλ ππνδεκαηνπνηψλ έρνπλ αλαδεηήζεη πξνζηαζία απφ ηελ θπβέξλεζε 

ψζηε λα ζηακαηήζεη ε παξαθκή ηνπο. Μεηά απφ πνιιέο απνηπρίεο, ε βηνκεραλία 
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ππνδεκάησλ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ ζηφρν ηεο θαη ηελ 1 Απξηιίνπ ηνπ 1977, ν 

πξφεδξνο Carter απέξξηςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Δκπνξίνπ γηα ηελ 

επηβνιή δαζκνινγηθήο πνζφζησζεο ζηα ππνδήκαηα ηα νπνία δελ είλαη θηηαγκέλα 

απφ ιάζηηρν, δήισζε φκσο φηη ζηε ζέζε ηεο ζα ζεζπίζεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα ψζηε 

λα αλαδσνγνλεζεί ε βηνκεραλία ππνδεκάησλ. H θπβέξλεζε δήισζε ηελ πξφζεζή ηεο 

λα δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κε ηνπο βαζηθνχο μέλνπο παξαγσγνχο 

θαζψο θαη ηελ επέθηαζε θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ηαπηφρξνλα. 

Μεηαμχ ηνπ Μαΐνπ θαη ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1977, ε δηνίθεζε Carter εθπιήξσζε ηελ 

ππφζρεζή ηεο θαη δηαπξαγκαηεχζεθε πεξηνξηζκνχο ζηηο εμαγσγέο κε ηελ Σατβάλ θαη 

ηελ Κνξέα, θαη δεκηνχξγεζε κηα νκάδα ζρεηηθή κε ηελ βηνκεραλία ππνδεκάησλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο εζσηεξηθήο πξνζαξκνγήο. Σα πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ηε βηνκεραλία ππνδεκάησλ ζηφρεπαλ απνθιεηζηηθά ζε κηα θξνχζε 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Αληίζεηα, νη ζπλδπαζκέλεο εγρψξηεο αιιά θαη 

δηεζλήο θηλήζεηο γηα ηελ ζέζπηζε θαλφλσλ ζην εκπφξην έδσζε ζηελ βηνκεραλία 

ππνδεκάησλ κηα ειπηδνθφξα ψζεζε. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Carter φρη κφλν 

απνκαθξχλζεθε απφ ηελ άξλεζε ησλ πξνεγνχκελσλ δηνηθήζεσλ γηα ηελ παξνρή 

πξνζηαζίαο, αιιά μεθίλεζε κηα απφ ηηο πξψηεο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιάληδαλ εδψ θαη 

θαηξφ νιφθιεξε ηελ βηνκεραληθή βάζε. Πελήληα έμη εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

δηαηέζεθαλ γηα έλα ηξηεηέο πξφγξακκα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, φπνπ ζηφρεπε ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. 

Ωζηφζν δχν ρξφληα αξγφηεξα ην 1979, νη εηζαγσγέο ππνδεκάησλ θαηείραλ αθφκα, 

έλα κεγάιν κεξίδην ζηελ εγρψξηα αγνξά απ΄φηη πξηλ ην πξφγξακκα ηνπ Carter. Αλ θαη 

ππήξμε κηα επηβξάδπλζε ηεο απψιεηαο ηνπ εγρψξηνπ δπλακηθνχ, νη ζπλνιηθέο ηάζεηο 

έδεηρλαλ πξνο χθεζε. Ζ δηνίθεζε Carter ήιπηδε λα πεξηνξίδεη ηηο εηζαγσγέο θαη λα 

απμήζεη ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. ν 

Ακεξηθαλφο παξαγσγφο. Όκσο, ε επηδείλσζε ηεο βηνκεραλίαο ππνδεκάησλ ήηαλ ηφζν 

ζνβαξή πνπ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξεί λα ήηαλ αληηκέησπε κε κηα ζθιεξή 

επηινγή: είηε λα εηζπξάηηνπλ ηηο εθαηνληάδεο ησλ εθαηνκκπξίσλ ησλ δνιαξίσλ γηα 

ηηο καθξνπξφζεζκεο επηδνηήζεηο, ή λα επηηξέςνπλ ηε ζπλερή απψιεηα ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη καδί ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα. Ζ πξνθαλήο αδπλακία ηεο θξαηηθήο 
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ελίζρπζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζηελ ππνδεκαηνπνηία ήηαλ 

ζέκα ζνβαξήο αλεζπρίαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππνδεκάησλ έρνπλ απνηχρεη λα θαηαζηνχλ 

αληαγσληζηηθέο απέλαληη ζηηο εηζαγσγέο θαη απηφ γηαηί ε πξνζέγγηζε ηεο θπβέξλεζεο 

ζηε δηεζλή πνιηηηθή έρεη απνηχρεη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θιάδνπ. Ζ 

δηεζλήο πνιηηηθή κπνξεί λα ππεξεηήζεη δπν αιιειέλδεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο εζσηεξηθήο πξνζαξκνγήο. Πξψηνλ, κπνξεί λα δψζεη ηνλ θαηάιιειν 

ρξφλν ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ νη παξαγσγνί ζηηο εηζαγσγέο ησλ ρσξψλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απαηηήζνπλ ρξφλν γηα λα θάλνπλ ηηο 

αιιαγέο ηνπο, θαη ε θπβέξλεζε κπνξεί λα κεηψζεη απνηειεζκαηηθά ηελ μέλε 

δηείζδπζε ζηελ αγνξά, είηε κε ηελ επηβνιή θφξνπ επί ησλ εηζαγφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ (δειαδή, ηελ εθαξκνγή επηβνιήο δαζκψλ) ή ζέηνληαο πνζνηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Γεχηεξνλ, νη παξαγσγνί βιέπνληαο ηελ 

θζίλνπζα δήηεζε ηεο βηνκεραλίαο λα κπνξέζνπλ λα πάξνπλ θάπνηεο δηαβεβαηψζεηο 

απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο πξηλ δηαθηλδπλεχζνπλ λέεο επελδχζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ έρεη παξαδνζηαθά ζεσξεζεί σο 

εγγχεζε ηνπ δεκνζίνπ ζηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο. Οη πεξηνξηζκνί ησλ εηζαγσγψλ 

εκπλένπλ εκπηζηνζχλε. 

Οη εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο  (OMAs)
2
  κε ηελ Κνξέα θαη ηελ Σατβάλ απέηπραλ 

θαη ζηα δχν πεδία. Οη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί, απφ ηελ θχζε ηνπο, ηείλνπλ λα 

ξπζκίζνπλ ηελ δηεπθφιπλζε κε ηνπο μέλνπο θαηαζθεπαζηέο θαη φρη ηηο εγρψξηεο 

ακεξηθάληθεο επηρεηξήζεηο. 

                                                           
2 Οη δηεζλείο δηαπξαγκαηεπηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

θπβεξλήζεσλ, ζηηο νπνίεο νη εκπνξηθνί εηαίξνη ζπκθσλνχλ λα πεξηνξηζηεί ε αχμεζε 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε θαζνξηζκέλα "επαίζζεηα" πξντφληα, ζπλήζσο κέζσ 

ηεο επηβνιήο εμαγσγηθψλ πνζνζηψζεσλ. Οη ζπκθσλίεο απηέο πξννξίδνληαη ζην λα 

δηαζθαιηζηεί φηη νη κειινληηθέο απμήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ δελ ζα δηαηαξάμνπλ, δελ 

ζα απεηιήζνπλ, δελ ζα βιάςνπλ αληαγσληζηηθέο βηνκεραλίεο ή ηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπο ζηηο ρψξεο εηζαγσγήο.  
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Ζ εηδηθή Footwear Industry Team (FIT), πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ππνπξγείν εκπνξίνπ 

ην 1977, είρε αλαιάβεη κηα ζεηξά απφ λέεο πνιηηηθέο γηα ηε βηνκεραλία ππνδεκάησλ. 

Οη πξνζπάζεηέο ηεο φκσο είραλ κπινθαξηζηεί απφ κηα αληηπαξαγσγηθή εμσηεξηθή 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Οη πξνζπάζεηεο ηεο FIT γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αληαγσληζηηθνχ 

ηνκέα δελ κπφξεζε λα έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο. 

Όηαλ ε δηνίθεζε Carter επέιεμε ηηο OMAs, νη εηζαγσγέο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

είραλ ζπκπηέζεη ηελ εγρψξηα βηνκεραλία ππνδεκάησλ γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία. Ζ 

επηινγή ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, γηαηί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ εζσηεξηθνχ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάιιειε εμσηεξηθή νηθνλνκηθή 

αληίδξαζε. 

Οη εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο (OMAs) καδί κε άιινπο πεξηνξηζκνχο γηα ηηο 

εμαγσγέο έρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, είλαη ζπκθσλίεο κεηαμχ κηαο ρψξαο 

εηζαγσγήο θαη ηεο ρψξαο εμαγσγήο. Ζ ρψξα εμαγσγήο "ζπκθσλεί" λα πεξηνξίζεη ηε 

κεηαθνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνχ ζε επίπεδν ρακειφηεξν απ φηη ζα γηλφηαλ ζε 

κηα αληαγσληζηηθή αγνξά. Γεχηεξνλ, νη εκπνξηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο OMAs 

ζπκπεξηιακβάλνπλ πνζνηηθά φξηα, ζπλήζσο βαζίδνληαη πάλσ ζε ηχπν θαη φρη ζε 

ηηκή. θαη ηξίηνλ, είλαη επηιεθηηθέο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηζρχνπλ κφλν γηα ιίγνπο 

παξαγσγνχο. Ζ ζπλέπεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο επηιεθηηθφηεηαο ησλ OMAs 

είλαη φηη δελ ιεηηνπξγνχλ βξαρππξφζεζκα θαη φηη νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 

εθαξκφδνληαη κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε καθξνπξφζεζκν 

νξίδνληα. 
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3. Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

3.1. Ζ δηείζδπζε ηωλ εηζαγωγώλ θαη ηωλ εμαγωγώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ππόδεζεο ηεο Δ.Δ. 

Σν ζρήκα 1 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο πνζφηεηαο (κεηξήζηκε ζε ηφλνπο) ησλ 

ππνδεκάησλ πνπ πσινχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο αγνξάο ηεο Δ.Δ. ησλ 12 θξαηψλ 

κειψλ ηα νπνία παξάγνληαη εληφο Δ.Δ. θαη ηελ εηζαγσγή ππνδεκάησλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο ζηελ αγνξά ηεο Δ.Δ. Δίλαη ζαθέο φηη ε ηάζε αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. αιιά θαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. απμήζεθε κεηά ηα κέζα ηνπ 

1980, φπσο επίζεο φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εηζαγσγψλ ησλ εθηφο Δ.Δ. ήηαλ 

κεγαιχηεξε απφ εθείλε ησλ εζσηεξηθψλ. Γη' απηφ θαη ε δηείζδπζε ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

αγνξάο ππνδεκάησλ ηεο Δ.Δ. απφ εμσηεξηθέο πεγέο απμήζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ηα 

κέζα ηνπ 1980.  

Στήμα 1. EU-12 Intra-EC and Extra-EC Imports of Footwear in Volume (1976-98) 

 Source: Comext Database 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990, γηα πξψηε θνξά, ν φγθνο ησλ ππνδεκάησλ πνπ εηζάγνληαη 

απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ. έρεη ππεξβεί ην εζσηεξηθφ εκπφξην ζηα ππνδήκαηα. Οη 

εηζαγσγέο απφ κε θνηλνηηθέο ρψξεο απμήζεθαλ θαηά 41% κεηαμχ 1976 θαη 1981. 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 1986 θαη 1994 νη εηζαγσγέο εθηφο Δ.Δ. απμήζεθαλ θαηά 168%, ελψ 

ν φγθνο ηεο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ. απμήζεθε θαηά 25% θαη ε εγρψξηα θαηαλάισζε 

ήηαλ 43% πςειφηεξε. 
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Σν ζρήκα 2 απεηθνλίδεη ηελ δηείζδπζε ησλ εηζαγσγψλ, θαζψο θαη ηνλ ιφγν ηεο 

έληαζεο ησλ εμαγσγψλ γηα θάζε κία απφ ηηο θχξηεο ρψξεο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ., ηελ 

Ηηαιία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία ηεο νπνίαο νη κεηνρέο ηεο επξσπατθήο παξαγσγήο έρνπλ απμεζεί απφ ην 

1980. Οη ηηαιηθέο, νη βξεηαληθέο, νη γεξκαληθέο θαη νη γαιιηθέο αγνξέο έρνπλ θάλεη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο ζην εζσηεξηθφ ηνπο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 ελψ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ ζεκαληηθά 

κεηά ην 1986. 

Στήμα 2: Import Penetration and Export Intensity in the European Footwear Industry 

 

  Source: OECD STAN Database 
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Πξνθαλψο, απηή ε αχμεζε ηεο ξνπήο ησλ εμαγσγψλ αληαλαθιά ελ κέξεη ηε κείσζε 

ηεο πνζφηεηαο ηεο παξαγσγήο ππνδεκάησλ ζηελ Δπξψπε. Ωζηφζν, είλαη ζαθέο φηη νη 

παξαγσγνί ηεο Δ.Δ. εμάγνπλ ηψξα πεξηζζφηεξα είδε ππφδεζεο ζε ζρέζε κε 20 ρξφληα 

πξηλ, ν φγθνο ησλ εμαγφκελσλ ππνδεκάησλ έρεη απμεζεί. Απηφ είλαη δχζθνιν λα 

ζπκθηιησζεί κε ην πξφηππν ηεο ζεσξίαο ηνπ εκπνξίνπ. Ζ απψιεηα ηνπ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηηο πσιήζεηο ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη φρη κφλν 

εθείλεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ηνπο. Σα εκπνξηθά ζηνηρεία δείρλνπλ επίζεο φηη ν φγθνο 

ησλ ππνδεκάησλ πνπ εμάγνληαη εθηφο ηεο Δ.Δ. έρεη απμεζεί ηαρχηεξα απφ ηηο 

εμαγσγέο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηή είλαη θαη ε εμήγεζε γηα ηελ 

άλνδν ησλ εμαγσγψλ, δελ κπνξεί λα απμεζεί ην εκπφξην κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

πίζσ απφ έλα πξνζηαηεπηηθφ ηνίρν. 

Απηή ε αχμεζε ζηελ πνζφηεηα ησλ ππνδεκάησλ ηεο Δ.Δ., πνπ εμάγεηαη ζπλεπάγεηαη 

φηη νη παξαγσγνί ηεο Δ.Δ. πσινχλ παπνχηζηα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ απηά ησλ 

παξαγσγψλ πνπ ηα παξάγνπλ κε ρακειφ θφζηνο, νη νπνίνη έρνπλ δηεηζδχζεη ζηελ 

εζσηεξηθή θνηλνηηθή αγνξά θαη ε πνζφηεηα ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο παξαγγειηψλ 

ππνδεκάησλ έρεη απμεζεί. Μεξηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ ησλ ππνδεκάησλ πνπ 

κεηξνχληαη ζε ηφλνπο θαη ηνπ φγθνπ ησλ εμαγσγψλ ππνδεκάησλ πνπ κεηξνχληαη ζε 

δεχγε. ηηο ζηαηηζηηθέο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δ.Δ. ζηα ηειηθά ππνδήκαηα 

θαηαγξάθνληαη θαη κε ηα δχν, δεχγε θαη ηφλνη, ελψ θάπνηα κέξε ησλ ππνδεκάησλ 

ηείλνπλ λα κεηξεζνχλ κφλν κε ην βάξνο. Καηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα νη εμαγσγέο 

ππνδεκάησλ κεηξνχληαη ζε ηφλνπο αιιά θαη λα κεηξεζνχλ ζε δεπγάξηα πάιη ζα έρνπλ 

ηελ ίδηα απμεκέλε πνζφηεηα κε ηνπο ηφλνπο. Αιιά ε πνζφηεηα ησλ ηφλσλ ησλ 

εμαγσγψλ απμήζεθε κε πνιχ ηαρχηεξν ξπζκφ απφ ηηο εμαγσγέο ππνδεκάησλ πνπ 

κεηξνχληαη ζε δεχγε. 

Σν επφκελν δηάγξακκα, ζρήκα 3, απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο Δ.Δ.,ησλ 12 θξαηψλ, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνδεκάησλ απφ NICs (4 

Asian tigers), RoA (rest of Asian countries), CEEE (Central Eastern European 

Economies) θαη Row (rest of the world trade). Σα ζηνηρεία δείρλνπλ κηα εκθαλή 

αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο ιηγφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ηηο 

πεξηνρέο κε ρακεινχο κηζζνχο κεηά ηα κέζα ηνπ 1980, ε νπνία ζπκπίπηεη κε ηε 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ ηεο Δ.Δ. ζηα ππνδήκαηα φπσο δείρλεη θαη 

ην ζρήκα παξαθάησ. Απηφ αληαλαθιά ελ κέξεη ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Αζία καθξηά απφ ηηο NICs (4 Asian tigers) πξνο ρψξεο φπσο νη 

Φηιηππίλεο θαη ε Σατιάλδε αιιά θπξίσο ηελ Κίλα. 

Έσο ην 1985, ην εκπφξην κε ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 30 κε 35 

ηνηο εθαηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο Δ.Δ. ησλ 12 θξαηψλ. Σν κεξίδην απηφ ζηε 

ζπλέρεηα κεηψζεθε ζεκαληηθά ζε ιηγφηεξν απφ 10%. Σέηνηεο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε 

ησλ εηζαγσγψλ αληαλαθινχλ ελ κέξε ηελ πηπρή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, φπνπ νη εηαηξίεο πνπ είλαη κέζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη ηελ παξαγσγή ηνπο ζε πεξηθέξεηεο πνπ δηαζέηνπλ ρακειφ εξγαηηθφ 

θφζηνο. Οη πσιήζεηο απφ εηαηξείεο εληφο ηνπ ΟΟΑ νη νπνίεο πσινχλ ηα ηειηθά 

πξντφληα ηνπο κέζα ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη παξάγνπλ ηα πξντφληα απηά ζε ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ κε ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη σο 

εηζαγσγέο απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ρψξα φπνπ έγηλε ε παξαγσγή ηνπο. 

Tα ηειεπηαία 15 ρξφληα ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην κέγεζνο ηεο 

δηείζδπζεο ησλ εηζαγσγψλ ζηελ αγνξά ππνδεκάησλ ηεο Δ.Δ. θαη ζε θάζε ρψξα κέινο 

μερσξηζηά. ε επίπεδν πξντφληνο, ηα ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ ηε ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο δηείζδπζεο ησλ εηζαγσγψλ ηειηθψλ πξντφλησλ ππνδεκαηνπνηίαο απφ ρψξεο κε 

ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ 

εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ζε ρψξεο ηεο θεληξηθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζε 

ρψξεο ηεο Αζίαο (εθηφο απφ ηηο NICs). 

Στήμα 3. Shares of Extra-EC12 Imports by Region of Origin 
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Σα ηειηθά πξντφληα ηεο ππνδεκαηνπνηίαο πνπ εμάγνληαη απφ ηελ Δ.Δ. πσινχληαη 

θπξίσο ζε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Δπίζεο νη αιιαγέο ζηε γεσγξαθηθή ζχλζεζε ησλ 

εμαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ησλ ηκεκάησλ ησλ παπνπηζηψλ 

αθνινπζνχλ ζην ίδην κνηίβν. Απηέο νη αιιαγέο ζηε γεσγξαθηθή δηάξζξσζε ησλ 

εμαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ ησλ παπνπηζηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηεο 

παξαγσγήο ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.2. Σερλνινγηθέο Αιιαγέο 

Ζ κέηξεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο είλαη πνιχ δχζθνιε. Mηα απιή πξνζέγγηζε 

είλαη λα εμεηαζηεί ζην ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ν εμνπιηζκφο. 

Σν ζρήκα 4 δείρλεη φηη ην κεξίδην ησλ επελδχζεσλ πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηνλ 

κεραληθφ εμνπιηζκφ δελ έρεη αιιάμεη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία γηα νξηζκέλεο ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ αξθεηά πςειή κεηαβιεηφηεηα απφ έηνο ζε έηνο. 

Στήμα 4. Index of the Share of Investment in Machinery in Total Investment in 

Footwear (1970=100) 

 

 

 Source: ISIS (1998) 

Σν ζρήκα 5 δείρλεη θάπνηνπο δείθηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, κεηά απφ έξεπλα πνπ 

έγηλε ζε 250 επηρεηξήζεηο ην 1999, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δχν λέσλ ηερλνινγηψλ, 

ηεο computer-aided design (CAD) θαη ηεο computer-aided stitching (CAS). Οη 

απαληήζεηο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηεο CAD, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

πξντφληνο, είλαη πνιχ πην δηαδεδνκέλε απφ ηελ ηερλνινγία CAS. Σα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο δείρλνπλ επίζεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αλαθνξά ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ. 
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Γεληθά νη ηερλνινγίεο CAD θαη CAS εθαξκφδνληαη επξχηεξα ζηε Γαιιία, ηε 

Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ φηη ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία. ηελ 

Γεξκαλία, ην 85% ησλ εξσηεζέλησλ αλαθέξνπλ φηη εθαξκφδνπλ ηελ ηερληθή CAD, 

ελψ ην 46% ρξεζηκνπνηνχλ ηελ CAS. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζρεδφλ ηα δχν ηξίηα 

απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ CAS. ηελ Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία νη 

ηερλνινγίεο απηέο θαίλεηαη λα εθαξκφδνληαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο. 

Στήμα 5: The Use and Impact of Computer-Aided Technologies in the Footwear 

Industry (Percentage of Respondents) 

 Source: DG V-EU data „Social Study on the European Footwear Industry‟ (questionnaire) 

* Computer-aided design ** Computer-aided stitching 

 

 

Μέζα απφ ην εξσηεκαηνιφγην δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ εάλ ε 

εθαξκνγή ησλ δχν ηερλνινγηψλ είρε θακία αξλεηηθή επίδξαζε πάλσ ζηελ 

απαζρφιεζε. Πεξίπνπ ην 40% ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζρεδφλ ην ήκηζπ ησλ 

βξεηαληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ην έλα ηξίην ησλ γαιιηθψλ επηρεηξήζεσλ απάληεζαλ 

φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο CAS κείσζε ηελ εξγαζία.  

Σέινο ε απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν θαηαζθεπήο ππνδεκάησλ, δελ έρεη 

δηαλεκεζεί νκνηνγελψο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Οη ρψξεο πνπ είραλ ηα 

ρακειφηεξα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο ζηνλ θιάδν θαηαζθεπήο ππνδεκάησλ, ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 παξνπζίαζαλ ηελ πην απφηνκε πηψζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδεκάησλ. 
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3.3. Ζ εμωηεξηθή δηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ηεο ππόδεζεο 

Ζ επξσπατθή βηνκεραλία ππνδεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή, ηφζν ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαζψο θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά, πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα, ην ζρεδηαζκφ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κφδαο. 

Ωζηφζν, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδεκάησλ έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί 

κέζα ζε πέληε ρξφληα ζε 7.0 δηο επξψ. Οη ιφγνη πνπ ζπκβάινπλ ζην κεγάιν εκπνξηθφ 

έιιεηκκα είλαη ε απμαλφκελε δπζθνιία ηεο βηνκεραλίαο ηεο Δ.Δ. λα αληαγσληζηεί ηηο 

ρψξεο κε ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο, ηνπο ιηγφηεξνπο θαλνληζκνχο θαη ηελ ρακειφηεξε 

δχλακε ηνπ επξψ. 

Οη θχξηνη πξνκεζεπηέο ππνδεκάησλ ζηελ Δ.Δ. είλαη ε Κίλα θαη ην Βηεηλάκ, νη νπνίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ καδί πάλσ απφ ην 60% ησλ εηζαγσγψλ ππνδεκάησλ ζηελ Δ.Δ. (ζε 

αμία). Οη θπξηφηεξεο αγνξέο ππνδεκάησλ ηεο Δ.Δ. είλαη ε Ζ.Π.Α., ε Ρσζία θαη ε 

Διβεηία. 

Πνιιέο πηζαλέο εμαγσγηθέο αγνξέο παξακέλνπλ νπζηαζηηθά θιεηζηέο. Οη πςεινί 

δαζκνί θαη ε ζπλερηδφκελε επηθξάηεζε ησλ δηαθφξσλ δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ, ζηνλ 

θιάδν ηεο ππνδεκαηνπνηίαο, απνηειεί ζεκαληηθφ αληηθίλεηξν γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ην δηεζλέο εκπφξην. ην 

πιαίζην απηφ, ε απμεκέλε πξφζβαζε ζηελ αγνξά ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, πνπ 

έρνπλ απμεκέλε κεζαία ηάμε, είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απηή 

αληηπξνζσπεχεη κηα ζπλεηδεηή πνηφηεηα ζηελ αγνξά φπνπ ε Δ.Δ. έρεη ην πςειφηεξν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Οη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εκπνξίνπ γηα ηνλ ηνκέα ησλ ππνδεκάησλ είλαη νη 

εμήο: 

1)Βειηίωζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ αγνξά γηα ηα πξνϊόληα ηεο Δ.Δ., ηδίωο κέζω 

ηεο κείωζεο ηωλ δαζκνινγηθώλ θαη κε δαζκνινγηθώλ θξαγκώλ 

Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Δ.Δ., 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη ζηαζεξά απμαλφκελεο εηζαγσγέο ζε ρακειέο ηηκέο 

θεξδίδνπλ ζπλερψο απμεκέλν κεξίδην ηεο αγνξάο απηήο, νη αλνηρηέο αγνξέο εμαγσγψλ 

είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα απμεζεί ε παξαγσγή ηεο Δ.Δ., ή ηνπιάρηζηνλ ε 

δηαηήξεζή ηεο ζηα ζεκεξηλά επίπεδα. 
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Ζ ζχλνδνο ηεο Νηφρα (Doha Round) γηα ην παγθφζκην εκπφξην μεθίλεζε ζηε Νηφρα 

ηνπ Καηάξ (Doha,Qatar) ην Ννέκβξην ηνπ 2001 θαη απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ 

εκβάζπλζε ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Μηα επηηπρεκέλε θαη 

ηζνξξνπεκέλε έθβαζε ηεο αλαπηπμηαθήο αηδέληαο ηεο Νηφρα παξακέλεη, επνκέλσο, 

είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ θιάδν, δεδνκέλνπ φηη είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά, ζε αγνξέο πνπ είλαη θιεηζηέο ζήκεξα ή είλαη πςειήο 

πξνζηαζίαο. 

Με βάζε ηελ αλάιπζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ, ηα νπνία ζα γλσζηνπνηεζνχλ ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη ππεξεζίεο ηεο επηηξνπήο, νξηζκέλα απφ 

ηα θχξηα εκπφδηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ αθνξνχλ ηε κε 

πξφζβαζε ζηε γεσξγηθή αγνξά. Δηδηθφηεξα, ε Δ.Δ. έρεη πξνηείλεη ηελ ελαξκφληζε θαη 

ηελ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηνπο θξαγκνχο, φπσο ε επηζήκαλζε, ε 

πηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκφξθσζεο, νη πεξηνξηζκνί ησλ εμαγσγψλ θαη ε 

θαηαγξαθή ησλ εηζαγσγέσλ. 

Δθηφο απφ ηηο πνιπκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο, ε πξφζβαζε κπνξεί λα βειηησζεί απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσληψλ γηα ειεχζεξεο ζπλαιιαγέο κε αγνξέο 

πνπ έρνπλ πςειή δπλακηθή, φπσο ε Κνξέα θαη ε Ηλδία. 

2)εβαζκόο ηωλ θαλόλωλ ηνπ Π.Ο.Δ. θαη ηωλ θιάδωλ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο, κε 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ππνρξεψζεηο, θαη επηρεηξεί λα θαηαξγήζεη ηα εκπφδηα κε ηε 

βνήζεηα ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο. 

3)Καηαπνιέκεζε ηεο απνκίκεζεο θαη ηεο πεηξαηείαο 

Ζ πεηξαηεία ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ηελ 

επξσπατθή βηνκεραλία. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Ο.Ο..Α. (Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο), νη απνκηκήζεηο πξντφλησλ θαηέρνπλ 

κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 8% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Δθηφο ησλ λνκνζεηηθψλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ε επηηξνπή ηεισλεηαθνχ 

ζρεδίνπ δξάζεο πξνσζεί πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη δηαιφγνπ κε ηηο κε θνηλνηηθέο 

ρψξεο γηα λα βνεζήζεη ζην δήηεκα απηφ. 
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4)Καηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ηνκέαο αληηκεηψπηζε κηα επξεία γθάκα ησλ δνιίσλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο νπνίεο κέζσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνζπάζεζαλ λα: 

Α)Καηαζηξαηεγήζνπλ κέηξα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο (όπωο ηα κέηξα anti-

dumping) 

Β)Παξάλνκα νθέιε από πξνλνκηαθή δαζκνινγηθή κεηαρείξηζε 

Γ)Παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαιωηέο ηεο Δ.Δ. (π.ρ. κε ηνλ ηζρπξηζκό όηη ηα 

πξνϊόληα έρνπλ θαηαγωγή από ηελ Δ.Δ. ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρνπλ 

παξαρζεί αιινύ.) 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ελ ιφγσ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε OLAF (Office 

européen de Lutte Anti Fraude)  δηεξεπλά θαηαγγειιφκελεο πεξηπηψζεηο απάηεο γηα 

αξθεηά ρξφληα ηψξα. Δπηπιένλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο DG TAXUD (Directorate-

General for Taxation and Customs Union) έρνπλ ιάβεη δηάθνξα κέηξα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ηα ππνδήκαηα έρνπλ ηαμηλνκεζεί κε εληαίν ηξφπν ζε φιε ηελ 

θνηλφηεηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηα κέζα πνπ θαηαζηξαηεγνχλ ηελ εκπνξηθή 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3.4. Ζ δέζκεπζε ηεο βηνκεραλίαο ππνδεκάηωλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

H θαζαπηφ θαηαζθεπή ππνδεκάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη κεγάιν 

αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο βηνκεραλίεο, είλαη ε θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ θαη ε ρξήζε 

πιαζηηθψλ. 

Oη λένη θαλνληζκνί γηα ηηο ρεκηθέο νπζίεο ζα επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν κε ηελ 

θαζηέξσζε ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο. 

Έλα επξσπατθφ νηθνινγηθφ ζήκα ζεζπίζηεθε γηα ηα ππνδήκαηα ην 1999. Ηζρχεη γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ππνδεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζιεηηθψλ 

ππνδεκάησλ, ησλ ππνδεκάησλ ηχπνπ εξγαζίαο, ησλ παηδηθψλ, ησλ αλδξηθψλ, ησλ 

γπλαηθείσλ, ησλ εηδηθψλ ππνδεκάησλ γηα ην θξχν, ησλ θαζεκεξηλψλ θαη ησλ 

ππνδεκάησλ εληφο ζπηηηνχ (παληφθιεο) 
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3.5. Ζ δηεύξπλζε θαη ε βηνκεραλία ππνδεκάηωλ 

Απφ ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο, ε Σνπξθία είλαη κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο Δ.Δ. (ε Σνπξθία εμάγεη 30 εθαηνκκχξηα δεχγε ζηελ Δ.Δ.). Ζ 

Σνπξθία θαη ε Κξναηία είλαη επίζεο κεηαμχ ησλ 10 θχξησλ αγνξψλ φπνπ εμάγεη ηα 

ππνδήκαηά ηεο ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Όζνλ αθνξά ηηο ελ δπλάκεη ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε 

είλαη κεηαμχ ησλ 10 θνξπθαίσλ πξνκεζεπηψλ ππνδεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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4. ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΠΟΓΖΜΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ 

ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 

 

4.1. Σν αξραίν ειιεληθό ππόδεκα 

Πεγέο γηα ην αξραίν ειιεληθφ (θαη ην ξσκατθφ) ππφδεκα απνηεινχλ θπξίσο ηα έξγα 

ηέρλεο (γιππηά,αλάγιπθα,αγγεηνγξαθίεο ή ηνηρνγξαθίεο) θαη δεπηεξεπφλησο ηα 

γξαπηά θείκελα. 

Σα εξγαιεία ηνπ αξραίνπ ππνδεκαηνπνηνχ, θαζψο θαη απηά ηνπ βπξζνδέςε, κνηάδνπλ 

αξθεηά κε ηα ζχγρξνλα ησλ ρεηξνηερλψλ ππνδεκαηνπνηψλ. Αθφκα θαη ηα εξγαζηήξηά 

ηνπο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηα ζεκεξηλά ηζαγθαξάδηθα αλ θξίλνπκε 

ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ αξραηνιφγσλ. 

Πνιινί  έκπνξνη δεξκάησλ ή βπξζνδέςεο ήηαλ θαη ππνδεκαηνπνηνί θαη ζηα 

εξγαζηήξηά ηνπο εξγάδνληαλ φπσο ζπλήζσο εθείλε ηελ επνρή θαη δνχινη. Αθνχ 

ράξαδε ην ρλάξη ηνπ πνδηνχ ηνπ πειάηε ζην δηαιεγκέλν ζνιφδεξκα ψζηε λα 

ζεκαδέςεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ, ν αξραίνο ππνδεκαηνπνηφο έπξεπε λα 

επεμεξγαζηεί  ηφζν ηε ζφια φζν θαη ην επάλσ κέξνο ηνπ ππνδήκαηνο. Ζ έλσζε 

απηψλ ησλ κεξψλ πνπ ζπλαπνηεινχζαλ ην ππφδεκα γίλνληαλ κε ισξίδεο απφ λεχξα 

βνδηνχ, κε θάξθσκα ή κε δεξκάηηλα λήκαηα. Σν θαηνθίηξηλεο ρξνηάο δέξκα 

αθήλνληαλ σο είρε ή ζπλεζέζηαηα βάθνληαλ: καχξν, θφθθηλν, θίηξηλν. Σέινο, ην 

ηειεησκέλν ππφδεκα  ζηηιβσλφηαλ  κε κνχξγα ειαηφιαδνπ ή κε ηνλ αγήξαηνλ, έλα 

είδνο ιίζνπ εηδηθνχ γηα ην γπάιηζκα παπνπηζηψλ. ρέδηα δηαθνζκεηηθά ραξάζζνληαλ 

πάλσ ζην δέξκα κε ππξαθησκέλε κεηαιιηθή αθίδα. 

Σα γπλαηθεία ππνδήκαηα ήηαλ, βέβαηα, θνκςφηεξα απφ ηα αλδξηθά, ελψ ηα παηδηθά 

δελ δηέθεξαλ ζην ζρέδην απφ απηά γηα ελειίθνπο. Δηδηθά εξγαζηήξηα θαηαζθεχαδαλ 

ηα πεξίηερλα γπλαηθεία ππνδήκαηα. Τπήξραλ θαη ηα πνιπηειή παπνχηζηα, θηηαγκέλα 

απφ εηζαγκέλα ιεπηνδνπιεκέλα δέξκαηα, ή εηζαγκέλα έηνηκα, φπσο ηα “εηξνπζθηθά” 

πςειά ππνδήκαηα, ηα “ιπδηθά ζαλδάιηα” θ.α. 

ε πεξηνρέο κε πνηκεληθή νηθνλνκία αλαπηχρζεθαλ φρη κφλν βπξζνδεςεία αιιά θαη 

εξγαζηήξηα ππνδεκάησλ, φπσο ζηε Βνησηία, ζηε Μ.Αζία θαη αιινχ. ε αλαζθαθέο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ αξραία αγνξά ηεο Αζήλαο απνθαιχθζεθε ην 

εξγαζηήξην ππνδεκαηνπνηνχ ηνπ 5
νπ

 π.Υ. αηψλα. ην δάπεδν βξέζεθαλ πνιιά 
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πιαηπθέθαια θαξθηά εηδηθά γηα ππνδήκαηα, θαζψο θαη νζηέηλεο ξνδέιεο πνπ ζα 

πξνζαξκφδνληαλ ζην δέξκα γηα λα πεξάζνπλ ηα ινπξηά. Βξέζεθε επίζεο ραξαγκέλν 

ζε φζηξαθν απφ θξαζνπφηεξν ην φλνκα ηνπ ππνδεκαηνπνηνχ ίκσλ, έλα απφ ηα ιίγα 

ζσδφκελα νλφκαηα ηερληηψλ ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ. 

Λφγσ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηελ Διιάδα, ε 

αλππνδεζία ήηαλ κφληκν θαηλφκελν κέζα ζην ζπίηη, αιιά θαη έμσ απφ απηφ γηα ηνπο 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο, θαζ φιε ηελ αξραηφηεηα. Απηφ φκσο δελ εκπφδηζε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θάπνηνη βαζηθνί ηχπνη ππνδεκάησλ κε κεγάιε πνηθηιία παξαιιαγψλ 

θαηά είδνο-πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δηαηεξήζεθαλ έσο θαη ηνλ φςηκν Μεζαίσλα ζρεδφλ 

ίδηεο- θαη κε εμίζνπ πνηθίια νλφκαηα, φπσο: ε εκβάο,ην ζαλδάιηνλ, ε θξεπίο, νη 

αξβχιεο θαη άιια. Αλάινγεο ήηαλ θαη νη νλνκαζίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, φπσο 

ζαλδαινπνηφο θξεπηδνπνηφο θ.η.ι. Δθηφο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ππήξραλ θαη 

επηδηνξζσηέο ππνδεκάησλ. 

4.2. Ζ ππνδεκαηνπνηία θαηά ηελ Βπδαληηλή πεξίνδν 

Πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο ζα ζπλαληήζεη εθείλνο πνπ ζα ζειήζεη λα γλσξίζεη ην 

παπνχηζη θαηά ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ. Οχηε ηα θείκελα πνπ ζα έρεη ππφςε ηνπ ζα 

ηνπ δψζνπλ μεθαζαξηζκέλεο γλψζεηο νχηε νη δσγξαθηέο ζηα ρεηξφγξαθα ή νη 

απνζηάζεηο ζε θνκςνηερλήκαηα ή ηα αγάικαηα ζα ηνλ βνεζήζνπλ πνιχ, γηαηί νη 

ζπγγξαθείο δελ πεξηγξάθνπλ, απιψο αλαθέξνπλ νλφκαηα παπνπηζηψλ θαη ηηο πην 

πνιιέο θνξέο κε ην αξραίν ειιεληθφ ηνπο φλνκα θαη ν θαιιηηέρλεο. 

ην Βπδάληην φπσο θαη ζηελ αξραία Διιάδα ε αλππνδεζία ή μππνιηζηά ήηαλ ζχλεζεο 

θαηλφκελν, βέβαηα ηελ μππνιεζηά ηελ επέβαιε ε αλέρεηα ζηνπο θησρνχο, ζηνπο 

δνχινπο θαη ζηνπο γεσξγνχο, αιιά θαη ιφγνη πξαθηηθνί, ν μππφιεηνο πεξπαηάεη θαη 

ηξέρεη αλεηφηεξα. Έπεηηα ην θαινθαίξη δελ είλαη αλάγθε λα θνξά θαλείο παπνχηζηα, 

θη εθείλνη πνπ θνξνχζαλ παπνχηζηα, γηα λα πξνθπιάμνπλ ηε ζθφλε ην θαινθαίξη, ηε 

ιάζπε ην ρεηκψλα θαηά ηηο νδνηπνξίεο έπαηξλαλ ηα παπνχηζηα ζην ρέξη. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη χζηεξα απφ ζεηζκνχο ή ζενκελία νη Βπδαληηλνί ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ 

ιηηαλεία δηαζρίδνληαο ηελ πφιε, φινη νη κεηέρνληεο ήηαλ αλππφδεηνη θαη ν 

απηνθξάηνξαο αθφκε πνπ πξνπνξεπφηαλ, ήηαλ θαη απηφο αλππφδεηνο. Αθφκε θαη νη 

γπλαίθεο πεξπαηνχζαλ ζην δξφκν μππφιπηεο , αλ δελ κπνξνχζαλ φκσο λα ππνθέξνπλ 

ηηο πέηξεο, θνξνχζαλ ειαθξά παπνχηζηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη κέζα ζην ζπίηη 
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δελ θνξνχζαλ, αλ ηχραηλε θαη βγαίλνληαο έμσ απφ απηφ θνξνχζαλ, κφιηο επέζηξεθαλ 

θαη έκπαηλαλ κέζα ε πξψηε ηνπο δνπιεηά ήηαλ λα ηα βγάινπλ, γη‟ απηφ ην ζθνπφ 

κέζα ζην ζπίηη ππήξρε έλαο πάζζαινο, πάλσ ζηνλ νπνίν ηα θξεκνχζαλ.  Ο 

θαηαζθεπαζηήο παπνπηζηψλ ιεγφηαλ  ¨ Καιηγάξηνο¨  ή  ¨Καιιηγάο¨ ή ¨Σζαγθάξηνο¨, 

απηνί ήηαλ νη παπνπηζήδεο πνπ θαηαζθεχαδαλ παπνχηζηα γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο, εηδηθφο φκσο γηα ηα βαζηιηθά παπνχηζηα ήηαλ ν ¨Σζαγθάο¨. Σν φλνκα ησλ 

παπνπηζηψλ ήηαλ  ¨ππνδήκαηα¨  ή  ¨παπνχηζηα¨  ή  ¨θαιίγηα¨, ηέινο ¨ηζαγγάξεηνλ ¨ 

ιέγαλε ην παπνπηζάδηθν. 

Οη θαηαζθεπαζηέο ππνδεκάησλ είραλ σο βαζηθά  πιηθά ην δέξκα θαη ην παλί. 

Έπαηξλαλ δέξκαηα απφ βφδηα, θακήιεο, πξφβαηα, θαηζίθεο θαη αληηιφπεο ηα νπνία ηα 

θαηεξγάδνληαλ ζην Βπδάληην. Έθαλαλ φκσο θαη εηζαγσγέο, γηα ηα παπνχηζηα 

πνιπηειείαο έθεξλαλ δέξκαηα απφ ηε Βαβπιψλα, απηά βέβαηα ήηαλ αθξηβά. Γεληθά 

ππήξραλ πνηνηηθά παπνχηζηα ήηαλ  ¨δηαθνξεηηθά¨  ή πξψηα ή πξψηεο θφξκαο, 

δεχηεξα θαη ηξίηα, απηφ βέβαηα πξνζδηφξηδε θαη ηελ ηηκή ηνπο. Όζν γηα ηα πάληλα 

απηά θαηαζθεπάδνληαλ ή απφ κεηαμσηφ ή απφ ιηλφ παλί. 

Βάζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παπνπηζηψλ είραλ ηνλ ¨θαιφπνδα¨  (ν θαιφπνπο) ή ην 

¨θαινπνδάξηνλ¨  δειαδή ην ζεκεξηλφ θαιαπφδη, ην κέγεζφο ηνπ ήηαλ ¨πξψηεο θαη 

δεχηεξεο θφξκαο¨, άιιν είραλ γηα ηα αλδξηθά, άιιν γηα ηα γπλαηθεία, άιιν γηα 

παηδηθά. Δθηφο απφ ηηο θαζαπηφ βπδαληηλέο θφξκεο εκηκνχλην θαη μέλεο, ηα Οπλληθά, 

ηα Πεξζηθά θαη ηα Σπξξεληθά παπνχηζηα γίλνληαλ πξφηππα γηα ηνπο Βπδαληηλνχο 

ηζαγθάξεδεο. Γηα ζηνιηζκφ θεληνχζαλ δηάθνξα ζρήκαηα ζην πάλσ κέξνο ηνπ 

παπνπηζηνχ ή ζην θαιάκη, δηάθνξα ινπινχδηα. Τπήξραλ θαη ρξπζνθέληεηα θαη 

καξγαξηηνζηνιηζκέλα ππνδήκαηα, ηνπ απηνθξάηνξα ηα παπνχηζηα ήηαλ θαηάθηηζηα 

απφ καξγαξηηάξηα θαη πνιχηηκνπο ιίζνπο. Οη θνκςεπφκελνη λένη,εθηφο απφ ηα 

δηάθνξα θεληήκαηα, δελ  δίζηαδαλ λα κηκνχληαη θαη γπλαηθείεο θφξκεο, γηα ηα δηθά 

ηνπο παπνχηζηα. Σα κέξε ηνπ παπνπηζηνχ ήηαλ: ην πέικα ζην νπνίν κπνξνχζαλ λα 

πξνζζέζνπλ αθφκα κηα ζφια, έθαλαλ ηφηε ηα παπνχηζηα δίζνια, ¨δίπεικα¨ φπσο 

ιεγφληνπζαλ, ζε αληίζεζε πξνο ηα ¨κνλφπεικα¨.  Σα παπνχηζηα κε ηελ νμεία κχηε ηα 

έιεγαλ  ¨κπησηά¨ ή ¨καθξπκχηηθα¨. ε κχηε θαηέιεγαλ ηα θνηλά παπνχηζηα, ηα 

¨ηζαγγία¨  φπσο ηα έιεγαλ ηφηε, αιιά θαη ηα παπνχηζηα ησλ επγελψλ, απηψλ φκσο νη 

κχηεο ήηαλ πην καθξηέο απφ ηηο κχηεο ησλ ιατθψλ παπνπηζηψλ, θακηά θνξά έθηαλαλ 

κέρξη ην γφλαην, φπνπ θαη πξνζδέλνληαλ κε ρξπζή αιπζίδα. 
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Γηα λα ζηεξεψλνληαη ηα πέδηια-ζαλδάιηα είραλ ηνπο ηκάληεο, ινπξηά πνπ 

θαηαζθεχαδαλ απφ δέξκα πξνβάηνπ. Γηα λα κελ θαηαζηξέθνληαλ νη ζφιεο, έβαδαλ 

πξφθεο θάησ απφ ηα πέικαηα, ζηα ζηξαηησηηθά παπνχηζηα ηηο έβαδαλ ζε ππθλή 

δηάηαμε θαη ήηαλ ζνπβιεξέο. Αθφκε θαη ζηα γπλαηθεία θάξθσλαλ πξφθεο, πξφζεραλ  

ε δηάηαμε ηνπο λα είλαη ζπκκεηξηθή, νη θνκςεπφκελεο δεηνχζαλ λα ηνπνζεηνχληαη 

έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνπλ ειηθνεηδέο ζρήκα. Σέινο θάησ απφ ηνπο ηκάληεο 

ηνπνζεηνχζαλ ηελ γιψζζα, φπσο ιέκε ζήκεξα, ζην Βπδάληην ιεγφηαλ  ¨γιψζζηο¨. Σν 

ρξψκα ησλ παπνπηζηψλ ηνπ ιανχ θαη ησλ ζηξαηησηψλ ήηαλ ην καχξν, νη 

θνκςεπφκελνη θαη νη εζνπνηνί θξφληηδαλ λα είλαη πάξα πνιχ θαιά γπαιηζκέλα ηα 

παπνχηζηα ηνπο, ήηαλ ζαλ ηα ζεκεξηλά ινπζηξίληα. Καη νη γπλαίθεο θνξνχζαλ καχξα, 

αιιά θαη νη γπλαίθεο θνξνχζαλ καχξα, αιιά θαη άζπξα θφθθηλα θαη θίηξηλα θαη 

ρξπζά θαη θακσκέλα απφ θνκκάηηα πεηζηνχ δηαθφξσλ ρξσκάησλ, δελ κπνξνχζαλ 

βέβαηα νη Βπδαληηλέο γπλαίθεο λα είλαη ιηγφηεξν θηιάξεζθεο. Οη αμησκαηηθνί 

θνξνχζαλ παπνχηζηα ρξψκαηνο, αλάινγα κε ην αμίσκα ηνπο, πξάζηλν, κπιε, θίηξηλνπ 

θαη ρξπζνχ. Οη πξίγθηπεο θνξνχζαλ δίρξσκα, κηζά άζπξα, κηζά θφθθηλα, ζηα πιάγηα 

θαη ζην επάλσ κέξνο ηνπ παπνπηζηνχ είραλ θεληεκέλνπο αεηνχο απφ καξγαξηηάξηα. 

Δηδηθά ηα παπνχηζηα ηνπ απηνθξάηνξα θαηαζθεπάδνληαλ απφ θφθθηλν παξζηθφ πεηζί, 

ήηαλ ςειά θαη είραλ θεληεκέλνπο ιεπθνχο αεηνχο κε καξγαξηηάξηα θαη πνιχηηκεο 

πέηξεο. Απηά θνξνχζε θαηά ηηο επίζεκεο εκθαλίζεηο ηνπ, ζηνπο πεξηπάηνπο, αιιά θαη 

ζηηο εθζηξαηείεο, κφλν πνπ ηφηε, αλ βξηζθφηαλ ζε δχζθνιε ζέζε, θξφληηδαλ λα ηα 

αληαιιάμνπλ κε θνηλά καχξα παπνχηζηα, ψζηε λα κελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, αλ 

ηχραηλε λα πέζεη ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ. Αλάινγα κε ην χςνο ηνπο ηα παπνχηζηα ήηαλ 

δχν εηδψλ, ηα βαζέα, ηα ςειά δειαδή πνπ έθηαλαλ κέρξη ην γφλαην, θαη ηα ρακειά 

πνπ έθηαλαλ κέρξη ηνπο αζηξαγάινπο. Δίδνο ησλ βαζέσλ ήηαλ ηα ηζαγγία, απηά ηα 

θνξνχζαλ νη θησρνί νη γεσξγνί θαη νη ζηξαηηψηεο, απηά έθηαλαλ κέρξη ηα γφλαηα, 

θακηά θνξά θαη πάλσ απφ ηα γφλαηα. 

Απφ ηα ρακειά παπνχηζηα εθείλα πνπ αλαθέξνληαη πην πνιχ είλαη ηα ζαλδάιηα, ηα 

ζεκεξηλά πέδηια. Όιν-φιν ηα ζαλδάιηα ήηαλ έλαο πάηνο, πνπ πξνζδέλνληαλ ζην πφδη 

κε ηκάληεο. Σα θνξνχζαλ αξρηθά νη γπλαίθεο κέζα ζην ζπίηη ή φηαλ έβγαηλαλ 

πεξίπαην θαζηζκέλεο ζε θνξείν. Αξγφηεξα ε ρξήζε ηνπο γεληθεχηεθε, νη εξγάηεο πξηλ 

απφ φινπο ηα θνξνχζαλ, αθνχ βέβαηα ζα θφζηηδαλ πην θζελά. αλδάιηα θνξνχζαλ 

θαη νη ζηξαηηψηεο, κφλν πνπ απηά είραλ θαη ςίδη, έηζη γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα πφδηα 

ηνπο απφ ηηο πέηξεο θαη ηα αγθάζηα θαηά ηηο νδνηπνξίεο ηνπο. Δίδνο ζαλδαιίνπ ήηαλ 
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θαη ηα  ¨θακπάγηα¨ απηά είραλ θάιπκκα ζηε θηέξλα θαη ινπξηά ζηα δάθηπια. Σα 

ινπξηά κε ηα νπνία πξνζδέλνληαλ ζηα πφδηα δηαπιέθνληαλ κεηαμχ ηνπο. Έλα άιιν 

είδνο ήηαλ νη ¨ηξνράδεο¨  ή  ¨ηξνράδηα¨. Ήηαλ ειαθξά θαη ηα θνξνχζαλ νδνηπφξνη θαη 

δξνκείο, ην φλνκά ηνπο άιισζηε είλαη ελδεηθηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπο ήηαλ ην 

ινπξί πνπ ηα ζπγθξαηνχζε, ζην νπνίν πεξλνχζαλ ην κεγάιν ηνπο δάθηπιν θαη ινπξηά 

πάλσ απφ ηνλ ηαξζφ. Σα ζαλδάιηα ηεο θησρνινγηάο θαη ησλ γεσξγψλ ήηαλ ηα 

¨ηζεξβνχιηα¨ απηά ηα θαηαζθεχαδαλ απφ ρνληξφ πεηζί. 

Ζ ρξήζε ηνπ θειινχ δελ ήηαλ άγλσζηε ζηνπο βπδαληηλνχο, ηφηε νη θνληέο γπλαίθεο 

πξφζζεηαλ θειινχο ζηνπο πάηνπο γηα λα θαίλνληαη ςειφηεξεο. Φειινχο είραλ θαη 

ζηηο παληφθιεο ηνπο, άιισζηε ε ιέμε παληφθια πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε 

¨παηνθειινί¨. Φαίλεηαη ηέινο πσο γηα πξφρεηξα παπνχηζηα είραλ ηα ¨παηήθηα¨  

παπνχηζηα κε παηεκέλεο θηέξλεο. 

Οη βπδαληηλνί θάιππηαλ ηηο θλήκεο ηνπο κε θαιχκκαηα πνπ ή ήηαλ ζηελά ζην κέξνο 

πνπ εθαπηφηαλ ζηνπο αζηξαγάινπο θαη γίλνληαλ θαξδχηεξα φζν πςψλνληαλ πξνο ηα 

γφλαηα θαη έκνηαδαλ κε ζάιπηγγα ή απιψο θάιππηαλ θαη ιέγνληαλ ¨πνδφξηηα¨  ή  

¨πνδνπάλληλα.¨ Γεληθά θαη ηα θαιχκκαηα ησλ πνδηψλ δηαθέξαλε κεηαμχ ηνπο 

αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηάμε ή ηελ νηθνλνκηθή αληνρή απηνχ πνπ ηα θνξνχζε. 

Σσλ επγελψλ θαη ησλ πινπζίσλ θαηαζθεπάδνληαλ απφ παλί θαη ήηαλ θεληεκέλα. 

Κεληεκέλα ήηαλ θαη ηα γάληηα ηνπο, ησλ θησρψλ θαηαζθεπάδνληαλ απφ καιιηά πνπ 

ήηαλ απιψο πηεζκέλα. 

4.3. Σν παπνύηζη ζηελ  Δπξώπε   

Μέρξη ηα πξψηα ξσκατθά ρξφληα ην δεκνθηιέζηεξν είδνο ήηαλ ην δεξκάηηλν ζαλδάιη. 

Καηά ηηο κεγάιεο πνιεκηθέο εθζηξαηείεο, νη αξραίνη Έιιελεο είραλ ήδε αλαθαιχςεη 

ην ραιθφ θαη ηα άιια κέηαιια θη έηζη επηλφεζαλ ηηο πξψηεο κεηαιιηθέο κπφηεο πνπ 

είραλ ηε κνξθή επηγνλαηίδαο, γηα λα πξνθπιάζζνληαη ηα πφδηα απφ ηηο ερζξηθέο 

επηζέζεηο 

ηελ αξραία Ρψκε νη θάηνηθνη ζπλήζηδαλ λα ζθαιίδνπλ ηηο κπφηεο θαη ηα ζαλδάιηα 

ηνπο κε πεξίηερλα ζρέδηα, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ Μεζαίσλα παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα 

ξακκέλα παπνχηζηα πνπ ήηαλ έλαο ζπλδπαζκφο απφ δέξκα θαη κεηαιιηθέο 

ιεπηνκέξεηεο. Οη ηζηνξηθνί θάλνπλ ιφγν γηα ην πξψην κνθαζίλη ηεο ηζηνξίαο πνπ 



44 
 

ζηγά-ζηγά αξρίδεη λα ζηνιίδεηαη κε βεινχδν ή γνχληλεο νπξέο δψσλ, ή αθφκε θαη 

ρξπζνπνίθηιηα ζηνιίδηα, αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ζέζε εθείλνπ πνπ ηα θνξνχζε. 

Κάπσο έηζη ινηπφλ θηάλνπκε ζηηο αξρέο ηνπ 14
νπ

 αηψλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

αξρέο Ματνπ ηνπ 1310, φηαλ έλαο ηερλίηεο παπνπηζηψλ απφ ηε Βελεηία πξνηείλεη 

ζηελ πξηγθίπηζζα έλα δεπγάξη γνβάθηα ηα νπνία ήηαλ θπξηνιεθηηθά  «θνκκέλα θαη 

ξακκέλα» ζηα κέηξα ηεο. Ήηαλ ηφζν εθζακβσηηθή ε θνκςφηεηα ηνπ πνδηνχ ηεο ζην 

βαζηιηθφ ρνξφ, πνπ ν πεξήθαλνο ηερλίηεο απνθάζηζε λα βειηηψζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην αξηζηνχξγεκά ηνπ. Μέζα ζε ιίγεο κέξεο θαηαζθεχαζε έλα δεχηεξν 

δεπγάξη πνπ εθηφο απφ ρξπζά θνπκπηά είρε ππνζηπιψκαηα θάησ απφ ηηο θηέξλεο, έηζη 

ψζηε λα δείρλεη αθφκε πην ςειή φηαλ ρφξεπε. Κάπσο έηζη αλαθαιχθζεθαλ ηα 

ςεινηάθνπλα παπνχηζηα, πνπ γηα λα δείρλνπλ αθφκε πην ιεπηά θαη θνκςά έγηλαλ 

κπηεξά κε πξνεμνρέο απφ ειαθαληφδνλην θαη άιια ζπάληα πιηθά πνπ έθεξλαλ νη 

επγελείο απφ ηα καθξηλά ηνπο ηαμίδηα. 

Σν 1377, έλαο άιινο πεξηδήηεηνο ηερλίηεο ζηε Γαιιία απηή ηε θνξά, απνθάζηζε λα 

θαηαζθεπάζεη έλα δεπγάξη μχιηλνπο ςεινηάθνπλνπο πάηνπο γηα λα πξνζηαηεχνληαη 

ηα πφδηα απφ ην θξχν θαη ηα λεξά ηεο βξνρήο. Αξρηθά, απηά ηα ππνζηεξίγκαηα δελ 

ήηαλ θνιιεκέλα αιιά απνηεινχζαλ μερσξηζηά θαινχπηα πνπ κπνξνχζαλ λα δεζνχλ 

επάλσ ζε φια ηα παπνχηζηα. 

Δθείλε φκσο πνπ θαζηέξσζε ηα ςεινηάθνπλα πνιχρξσκα παπνχηζηα ζε ηνικεξνχο 

ζπλδπαζκνχο ήηαλ ε βαζίιηζζα Διηζάβεη ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα, ε νπνία ήηαλ 

γλσζηή γηα ηε καλία ηεο λα εληππσζηάδεη ηνπο θαιεζκέλνπο ηεο κε ηνπο 

εθθεληξηθνχο ζπλδπαζκνχο ζηε δηαθφζκεζε ηνπ παιαηηνχ. Οη καξηπξίεο ιέλε φηη ηα 

παπνχηζηα ηεο ηαίξηαδαλ αθφκε θαη κε ηηο θνπξηίλεο ηνπ παιαηηνχ ή ηα παλάθξηβα 

κεηαμσηά ραιηά θαη ηα άλζε ηνπ θήπνπ. 

Απφ ηφηε ε Γαιιία έγηλε ν παξάδεηζνο ηεο ππνδεκαηνπνηίαο , φπνπ φινη νη θάηνηθνη, 

άλδξεο θαη γπλαίθεο, είραλ ην δηθαίσκα λα θνξνχλ παλέκνξθα παπνχηζηα κε θάζε 

ινγήο ζρέδηα επάλσ ζε ςειά ηαθνχληα, πνπ άιινηε ήηαλ ιεπηά θαη κπηεξά θαη 

άιινηε πάιη ηεηξάγσλα ή θπξηά ζε ρακειφηεξν χςνο. Παξάιιεια, κε ηελ πξφνδν 

ησλ εθεπξέζεσλ άξρηζαλ λα αλαθαιχπηνληαη θαη λέεο πνηφηεηεο παπνπηζηψλ, φπσο 

ηα καιαθά γνβάθηα κε ιαζηηρέληνπο πάηνπο γηα ηηο θνηλέο ζλεηέο, αιιά θαη νη 

ζθιεξέο κπφηεο κε δεξκάηηλε θαη κεηαιιηθή ελίζρπζε γηα ηνπο άλδξεο πνιεκηζηέο. 
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Όζν γηα ηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ, ν πξψηνο Ακεξηθάλνο ππνδεκαηνπνηφο 

ήηαλ ν επξσπατθήο θαηαγσγήο Σφκαο Μπέξλη, πνπ άλνημε ην εξγαζηήξη ηνπ ζην 

άιεκ ηεο Μαζαρνπζέηεο ην 1629. ηα ρξφληα ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηα 

κηθξά εξγαζηήξηα ρεηξνπνίεησλ παπνπηζηψλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ κεγάιεο 

παξαγσγηθέο κνλάδεο κε κνληέξλεο κεραλέο, φπνπ ζχκθσλα κε καξηπξίεο, ζηα ηέιε 

ηνπ 1833 ε εηήζηα παξαγσγή παπνπηζηψλ μεπεξλνχζε ηηο 10.000 δεπγάξηα. ήκεξα 

ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 180 δηαθνξεηηθά είδε κεραλψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή παπνπηζηψλ, ελψ ην επίθεληξν ησλ δηάζεκσλ ζρεδηαζηψλ παξακέλεη ε 

Ηηαιία, ε νπνία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε δηεζλψο ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο ξαπηηθήο. 

Ωζηφζν, ε ηέρλε ησλ ρεηξνπνίεησλ παπνπηζηψλ δελ έραζε νχηε γηα κηα ζηηγκή ηελ 

αίγιε ηεο. Αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ νηθνγελεηαθά εξγαζηήξηα κε θίλα ζρέδηα, 

θηηαγκέλα απφ πιηθά κνληέξλαο ηερλνινγίαο, πνπ δέλνπλ άςνγα κε ηηο παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο, αλάινγα κε ηε ζθνπηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο θαη ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή 

ζέζε εθείλνπ πνπ ηα παξαγγέιλεη. 

4.4. Ο θιάδνο ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο ππνδεκαηνπνηίαο ζηε ζύγρξνλε 

ηζηνξία 

ηνλ ηνκέα ηνπ δέξκαηνο ππήξραλ ηέζζεξα βπξζνδεςεία. Σν κεγαιχηεξν ήηαλ ησλ 

αδειθψλ Ννχζηα (N.M. Nouchia Fils & Cie –Salonique) Ηδξχζεθε ην 1907 απφ 8 

κεηφρνπο, κε θεθάιαην 5.000 ηνπξθηθέο ιίξεο θαη απαζρνινχζε 150 εξγάηεο. Γηέζεηε 

ηζρχ 75 ίππσλ θαη θαηαλάισλε αέξην. ηελ αξρή παξήγαγε κφλν ζνιφδεξκα, ζηελ 

ζπλέρεηα θαη άιια πξντφληα. Μεηά ην 1912 θαηεξγαδφηαλ εηεζίσο 250 ηφλνπο ζφιεο. 

Σα δέξκαηα ήηαλ ξάρεο, θεθαιέο ή άθξεο απφ κνζράξη, καχξα ε ρξσκαηηζηά, θαζψο 

θαη απφ πξφβαην. Ο ηζνινγηζκφο ηνπ 1912 εκθάληζε θέξδε 20% επί ησλ θεθαιαίσλ. 

Σν εξγνζηάζην πξαγκαηνπνηνχζε εμαγσγέο ζηελ Αιβαλία θαη ηε πξία. 

ηνλ ίδην ηνκέα ζηε Θεζζαινλίθε. Λεηηνπξγνχζαλ επί ηνπξθνθξαηίαο έλα 

εξγνζηάζην πνπ θαηαζθεχαδε βαιίηζεο, 7 κηθξά εξγνζηάζηα ζνινδέξκαηνο θαη έλα 

εξγαζηήξην ζηξαηησηηθψλ αξβχισλ. Σν εξγνζηάζην αξβχισλ Calderon &  Aroesti, 

μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην 1911 θαη απνηεινχζε ηνλ κνλαδηθφ νίθν ζην είδνο 

ηνπ ζηελ Δπξσπατθή Σνπξθία. Γηέζεηε 75 κεραλέο, νη νπνίεο έπαηξλαλ θίλεζε απφ 

έλαλ θηλεηήξα 40 ίππσλ πνπ έθαηγε αέξην. Απαζρνινχζε 60 πεξίπνπ εξγάηεο πνπ 

παξήγαγαλ 350 δεχγε εκεξεζίσο. Ζ κέγηζηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ήηαλ 600 δεχγε. 

Μεηά ην 1912 ην εξγνζηάζην ιεηηνχξγεζε απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 
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Ο θιάδνο ηνπ δέξκαηνο, παξαδνζηαθή εηδηθφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, 

επέδεζε θαη κεηά ηελ ηνπξθνθξαηία. Ζ Armie d‟ Orient, ην 1918, δηέζεηε κηα κνλάδα 

πνπ παξήγαγε βνχξηζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηξαηησηψλ. Ζ βπξζνδεςία 

πξνζαξκφζζεθε ζηηο επηηαγέο ηνπ απαξαίηεηνπ-αλ θαη επίπνλνπ- εθζπγρξνληζκνχ. 

Σν 1916, νη απαηηήζεηο ηεο πγηεηλήο ψζεζαλ ηηο αξρέο λα δψζνπλ ζηα βπξζνδεςία 

δηνξία σο ην ηέινο Ηνπλίνπ γηα λα κεηαθεξζνχλ έμσ απφ ηελ πφιε. Σν βπξζνδεςείν 

Γεσξγίνπ, πνπ άλεθε ζε νηθνγέλεηα βπξζνδεςψλ εμειίρζεθε ην 1919, ζε πξφηππε 

κνλάδα. Με ηζρχ 80 ίππσλ ζεσξνχληαλ εθείλε ηελ επνρή ην κεγαιχηεξν ησλ 

Βαιθαλίσλ. Ζ επέλδπζε αλήιζε ζηηο 30.000 ιίξεο Αγγιίαο, ζε θηίζκα θαηαζθεπήο 

απφ κπεηφλ αξκέ πνπ βξηζθφηαλ κεηά ηα ζθαγεία ηεο πφιεο, δηέζεηε ηζρχ 80 ίππσλ 

θαη παξήγαγε εηεζίσο 2.000 ηφλνπο δεξκάησλ. Σν βπξζνδεςείν Μπέλε εμειίρζεθε, 

ην 1921, ζηε  Μαθεδνληθή Βπξζνδεςία, κε κεηέρνληεο ηνπο αδεξθνχο Μπέλε. 

Γηέζεηε ηζρχ 150 ίππσλ θαη απαζρνινχζε 50 εξγαδφκελνπο. 

Σν 1930, ιεηηνπξγνχζαλ αμηφινγεο επηρεηξήζεηο, 11 βπξζνδεςία, πνιιά εξγαζηήξηα 

ππνδεκάησλ, δεξκαηίλσλ εηδψλ θαη ζπλαθή κε ην αληηθείκελν επηρεηξήζεηο. Σν 1934 

ηδξχζεθε ε εηαηξεία ππνδεκάησλ Αιπζίδα, ε παξαγσγή ηεο ήηαλ θπξίσο ιατθά-

εξγαηηθά παπνχηζηα. 

ηελ ππνδεκαηνπνηία νη Έιιελεο θαη νη Ηζξαειίηεο είραλ ρσξηζηά ζσκαηεία. Ζ 

παιαηά ζπληερλία ησλ Διιήλσλ ππνδεκαηνπνηψλ ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1815, 

επαληδξχζεθε ζηηο 20-01-1917 απφ 21 άηνκα κε ζθνπνχο ηελ νξγάλσζε ησλ κειψλ 

θαη ηελ αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ηνπο. Ο ζχλδεζκνο ησλ ελ Θεζζαινλίθε Ηζξαειηηψλ 

ππνδεκαηνπνηψλ θαηαζηεκαηαξρψλ ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1919, απφ 51 

ηδξπηηθά κέιε,  κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ 

ηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαινλίθεο ππήξραλ ηα εμήο ζσκαηεία: 

Βηνκεραλίεο-βηνηερλίεο δέξκαηνο 

σκαηείνλ Πξννδεπηηθψλ Δξγνδνηψλ αλδαινπνηψλ Θεζζαινλίθεο, 25-02-1930 

χιινγνο Δξγνιάβσλ Τπνδεκαηνπνηίαο, 30-03-1930 

χλδεζκνο Τπνδεκαηνπνηψλ Θεζζαινλίθεο ε Έλσζηο, 01-02-1933 

σκαηείνλ Ηδηνθηεηψλ Βπξζνδεςείσλ Θεζζαινλίθεο, 16-04-1936 
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χλδεζκνο Βηνκεράλσλ Τπνδεκαηνπνηψλ Θεζζαινλίθεο, 25-04-1940 

Βηνκεραλία δέξκαηνο 

πληερλία Τπνδεκαηνπνηψλ Θεζζαινλίθεο, 25-02-1915 

Γηεζλέο πλδηθάην Τπνδεκαηεξγαηψλ 

χλδεζκνο Δξγαηψλ Τπνδεκαηνξαπηψλ Θεζζαινλίθεο, 29-04-1917 

χλδεζκνο Βπξζνδεςψλ Θεζζαινλίθεο, 14-03-1920 

χλδεζκνο Δξγαηψλ Μεραλεξγνζηαζίνπ Αξβπιψλ Θεζζαινλίθεο, 12-03-1921 

χλδεζκνο Δξγαηψλ ,εαραλεξγνζηαζίνπ Αξβπινπνηείαο Θεζζαινλίθεο, 20-09-1921 

χλδεζκνο Τπνδεκαηνθνπηψλ, 15-11-1935 

Οξγάλσζηο Τπνδεκαηεξγαηψλ Θεζζαινλίθεο ε Οκφλνηα, 30-06-1937 

4.5. Ζ παξαγωγή ππνδεκάηωλ κεηά ην 1980 

H παξαγσγή παπνπηζηψλ απφ δέξκα απνηεινχζε, σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 1980, έλα 

ζεκαληηθφ εμαγσγηθφ θιάδν. Μεηά ην 1986, ε δήηεζε απφ ην εμσηεξηθφ παξνπζίαζε 

ζεκαληηθή πηψζε, αθφκε θαη ζηηο  ¨παξαδνζηαθέο¨ αγνξέο ειιεληθνχ παπνπηζηνχ 

φπσο ε Ρσζία ε Γεξκαλία ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε ανπδηθή Αξαβία. ε γεληθφ 

επίπεδν ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε παξαγσγή 

παπνπηζηψλ εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν καθξνρξφληαο θξίζεο ε νπνία απνδίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηνλ αληαγσληζκφ απφ ρψξεο  ¨ρακεινχ θφζηνπο¨. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ην 1984 ππήξραλ 311 

κεγάιεο κνλάδεο θαηαζθεπήο δεξκάηηλσλ παπνπηζηψλ, πνπ απαζρνινχζαλ 8.065 

εξγαδφκελνπο ελψ ην 1988 νη αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ήηαλ 307 θαη νη εξγαδφκελνη 

7.437.  Δθηηκάηαη φηη ην 1993 ηα παξαπάλσ κεγέζε ήηαλ 302 κνλάδεο θαη 6.100 

εξγαδφκελνη.  

Οη  ¨κεγάιεο¨ κνλάδεο φκσο δελ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ππνδεκαηνπνηίαο. 

Αληίζεηα ν θιάδνο θπξηαξρείηαη απφ έλα πιήζνο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζνβαξέο 

νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο θαζψο θαη ρακειή παξαγσγηθφηεηα. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο νκνζπνλδίαο βηνηερλψλ ππνδεκαηνπνηψλ Διιάδνο 
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(ΟΒΤΔ), ην 1993 ν ζπλνιηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ήηαλ 1.700 θαη απαζρνινχζαλ 

14.000 άηνκα. Έηζη, νη  ¨κεγάιεο κνλάδεο¨  απνηεινχζαλ ην 17,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπγθεληξψλνπλ ην 43,6% ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν. 

Ο θιάδνο παξνπζηάδεη ηζρπξή γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ππνινγίδεηαη φηη ην 1996 ην 

56,5% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 65% ησλ εξγαδνκέλσλ βξίζθνληαλ ζην πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα Πεηξαηά ελψ ην 27,5% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 20% ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Αθνινπζεί ε Κξήηε κε ην 4,5% 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα εδξεχεη ζην λεζί. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο ΟΒΤΔ θαη ηεο ΔΛΔΒΒΤΔ (Διιεληθφο ζχλδεζκνο 

βηνηερλψλ βηνκήραλσλ ππνδεκάησλ & εμαγσγέσλ) ε παξαγσγή ην 1996 έθηαλε ηα 

14.000.000 δεχγε εηεζίσο. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε πηψζε ηεο δήηεζεο άγγηδε ην 10%  

κεηαμχ 1985-1995 ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 1975-1985. Σν 1985 ήηαλ κηα ρξνληά 

αηρκήο, κεηά απφ ηελ νπνία κεηψλεηαη θαη ζηαζεξνπνηείηαη ε θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε παπνπηζηψλ, αλάινγα κε ηελ πνιχ αξγή εμέιημε ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο θαη ηε κεγάιε άλνδν ησλ ηηκψλ. ε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο ηηο Δ.Δ., 

ζηελ Διιάδα, ην 1993, ε θαηαθεθαιήλ θαηαλάισζε παπνπηζηψλ ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ζηα 2,1 δεπγάξηα, ελψ ηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα 

άιιεο ρψξεο είλαη 6,0 δεπγάξηα ζηε Γαιιία, 5,2 ζηε Γαλία, 4,9 ζηε Μ.Βξεηαλία, 4,5 

ζηελ Πνξηνγαιία, 3,0 ζηελ Ηηαιία θαη 2,0 ζηελ Ηζπαλία.  

Μεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηηο ελψζεηο ησλ ππνδεκαηνπνηψλ 

(ΟΒΤΔ,ΔΛΔΒΒΤΔ)  πξνθχπηεη φηη ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο πνπ είλαη εληάζεσο 

εξγαζίαο, θπξίσο ηα θφληηα (ην επάλσ κέξνο ηνπ παπνπηζηνχ), δίλνληαη εθηφο 

επηρείξεζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Οη ηχπνη ππεξγνιαβίαο δηαθέξνπλ θαη 

κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1) ¨ Γηαρσξίδνπλ κέζα¨: ε θνπή, ηα θφληηα θαη κηα ζεηξά ¨βνεζεηηθψλ¨ εξγαζηψλ 

γίλνληαη κέζα ζην εξγνζηάζην, αιιά απφ ππεξγνιάβν (ή νκάδα), πνπ είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη πιεξψλεηαη κε ην 

θνκκάηη. Απηφ γίλεηαη θπξίσο ζε κεγάια εξγνζηάζηα, ηα νπνία έηζη δηαηεξνχλ 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα θάλνπλ νηθνλνκία, 

θαηαζθεπάδνληαο θαζφλ ηα ηκήκαηα εληάμεσο εξγαζίαο 

2) ¨Γίλνπλ έμσ¨, σπεργολαβίες βιομητανικού τύποσ: ζηελ πεξίπησζε απηή ηα 

αληηθείκελα πνπ παξάγεη ν ππεξγνιάβνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αιπζίδα 
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παξαγσγήο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Οη κεγάιεο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο 

¨δίλνπλ έμσ¨, ζε κηθξά εξγαζηήξηα ή θαη ζε εξγαδφκελεο/νπο ζε ζπίηηα, 

θπξίσο ηα θφληηα, αιιά θαη ην θνδξάξηζκα ησλ ηαθνπληψλ θαη ηα 

δηαθνζκεηηθά. χκθσλα κε έξεπλα ηεο ΔΛΔΒΒΤΔ, ην 50% ησλ θνληηψλ 

θαηαζθεπάδεηαη εθηφο εξγνζηαζίσλ. Σν βαζηθφ θέξδνο γηα ηελ επηρείξεζε 

πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ 

κηζζψλ, πνπ ζα έπξεπε λα πιεξψλεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ αθφκε θαη ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ε νηθνλνκία ζε 

ελνίθην θαη ζε ιεηηνπξγηθά έμνδα (ειεθηξηθφ ξεχκα, επηζθεπέο κεραλεκάησλ 

θ.ι.π.) έρνπλ επίζεο κεγάιε ζεκαζία. 

3) ¨Γίλνπλ έμσ¨, σπεργολαβίες εμπορικού τύποσ: ζηελ πεξίπησζε απηή νη 

ππεξγνιάβνη παξάγνπλ ηειηθφ πξντφλ γηα ηελ αγνξά. Σέηνηα ζρέζε ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ παξαγσγψλ, θαζψο θαη κεηαμχ 

μέλσλ θαη ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ππεξγνιάβνη 

παίξλνπλ παξαγγειίεο γηα έηνηκν παπνχηζη – κε θαζνξηζκέλα ζρέδηα, κεγέζε 

θαη πνζφηεηεο- ηα νπνία θαηαζθεπάδνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εληνιέα. Οη ππεξγνιάβνη, άιινηε εθηεινχλ ην ζχλνιν ηεο παξαγγειίαο κέζα 

ζηελ επηρείξεζή ηνπο θαη άιινηε, πνιχ ζπρλά, δίλνπλ ηκήκαηα ηνπ θαζφλ ζε 

κηθξφηεξα εξγαζηήξηα ή ζε εξγαδφκελεο/νπο ζε ζπίηηα. 

χκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, κεγάιν κέξνο ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ παπνπηζηψλ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππεξγνιαβίεο εκπνξηθνχ 

ηχπνπ. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππνδεκαηνπνηίαο, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο δελ 

έρνπλ δηεζλή παξνπζία κε δηθή ηνπο εκπνξηθή νλνκαζία θαη δελ είλαη γλσζηέο 

ζηνπο μέλνπο θαηαλαισηέο. Έηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 

θιάδνπ δηεζλψο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, αληηκεηψπηζαλ 

νμχηαηα πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο ρσξψλ κε ρακειφ 

θφζηνο παξαγσγήο. 
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4.6. Ζ δήηεζε ηωλ αλδξηθώλ θαη ηωλ γπλαηθείωλ ππνδεκάηωλ 

Ζ δήηεζε ησλ αλδξηθψλ θαη ησλ γπλαηθείσλ ππνδεκάησλ θαζνξίδεηαη άκεζα απφ ην 

κέγεζνο θαη ηελ δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη απφ ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο. Ζ 

κφδα επεξεάδεη ηε δήηεζε θπξίσο ζηα γπλαηθεία ππνδήκαηα, θαζψο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα ππνδήκαηα ππάξρνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα αιιαγήο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζρεδίσλ αλά πεξίνδν. Ζ δήηεζε επεξεάδεηαη, θπξίσο ζηηο 

αδχλακεο νηθνλνκηθά ηάμεηο, αλάινγα κε ηελ ζρέζε ζηε ηηκή ησλ δεξκάηηλσλ 

ππνδεκάησλ θαη ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ επνρηθφηεηα απνηειεί 

αθφκα έλαλ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δήηεζε ησλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ. Ζ 

δήηεζε ησλ παπνπηζηψλ απμάλεηαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ελψ κεηψλεηαη θαηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ ηνπ θιίκαηνο πνπ δηαζέηεη. Σέινο ε δηαθήκηζε 

απνηειεί κέζν πξνψζεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο δήηεζεο ησλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ. 

Σν 2006 ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ηα ππνδήκαηα αλήιζε ζηα 12 εθαηνκκχξηα επξψ 

θαη απνξξνθήζεθε θπξίσο απφ ηα πεξηνδηθά. 

ηελ Διιάδα ε παξαγσγή δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ κεηψλεηαη ζηαδηαθά, θαζψο ιφγσ 

ηνπ πςειφηεξνπ θφζηνπο παξαγσγήο αξθεηέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ζηξαθεί ζηηο εηζαγσγέο ππνδεκάησλ. Μεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηζαγσγηθέο 

εηαηξείεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηθέο ηνπο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο θάπνηεο δηαζέηνπλ 

ηα εκπνξεχκαηά ηνπο κφλν ιηαληθψο ή κφλν ρνλδξηθψο, ελψ θάπνηεο άιιεο 

πξαγκαηνπνηνχλ ηφζν ρνλδξηθέο φζν θαη ιηαληθέο πσιήζεηο. ηε ζεκεξηλή επνρή ε 

κέζνδνο ηνπ franchising αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ζηνλ θιάδν ησλ 

ππνδεκάησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ απφ εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα 

είλαη αλαγλσξίζηκα. Δπίζεο, αξθεηέο επηρεηξήζεηο ππνδεκάησλ ππνγξάθνπλ 

ζπκβφιαηα γηα ζπλεξγαζίεο κε πνιπθαηαζηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία corner ή shop in 

shop γηα ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 
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4.7. Ζ ειιεληθή παξαγωγή ππνδεκάηωλ 

Ζ παξαγσγή αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ ζηελ Διιάδα 

αθνινχζεζε θζίλνπζα πνξεία ηελ πεξίνδν 1996-2006, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

κεηαβνιήο -3.3%. Σν 2006 ε παξαγσγή ήηαλ 5.3 εθαηνκκχξηα δεχγε έλαληη 5.5 

εθαηνκκπξίσλ ην 2005, ζεκεηψλνληαο κείσζε 3.6%. Ζ αμία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο 

αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ππνδεκάησλ ην 2006 εθηηκάηαη φηη ήηαλ 185.5 εθαηνκκχξηα 

επξψ. 

Ζ παξαγσγή ππνδεκάησλ ζηελ Δπξψπε αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία, θαζψο αξθεηέο 

ππνδεκαηνπνηίεο έρνπλ κεηαθέξεη ηελ παξαγσγή ηνπο ζε ηξίηεο ρψξεο, φπνπ ην 

θφζηνο παξαγσγήο είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ φηη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Μεηαμχ ηεο πεξηφδνπ 2002-2005 ε παξαγσγή ππνδεκάησλ ζηελ Δπξψπε ησλ 25 

παξνπζίαζε κείσζε, κε ηνλ κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο λα είλαη ζην -10.7%. Σν 

2005 ε παξαγσγή αλήιζε ζηα 641.9 εθαηνκκχξηα δεχγε απφ 728.2 εθαηνκκχξηα 

δεχγε πνπ ήηαλ ην 2004 ζεκεηψλνληαο κείσζε 11.9%. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

παξαγσγή, νη εηζαγσγέο ππνδεκάησλ απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηέγξαςαλ 

αλνδηθή πνξεία. Σελ πεξίνδν 2002-2005 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ήηαλ 

16.3% . Σν 2005 νη εηζαγσγέο ήηαλ 1.9 δηζεθαηνκκχξηα δεχγε απφ 1.7 

δηζεθαηνκκχξηα δεχγε πνπ ήηαλ ην 2004, αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 13.4%. Οη εμαγσγέο 

ππνδεκάησλ ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνπζίαζαλ αχμεζε 

32.9% ην 2005 ζε ζρέζε κε ην 2004 θαη δηακνξθψζεθαλ ζηα 226 εθαηνκκχξηα δεχγε, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 35.2% ηεο αληίζηνηρεο παξαγσγήο. Σέινο ε θαηλνκεληθή 

θαηαλάισζε ππνδεκάησλ ζηα 25 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ήηαλ αλνδηθή ηελ πεξίνδν 

2002-2005, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλφδνπ 6.8%. Σν 2005 θαηαλαιψζεθαλ 2.36 

δηζεθαηνκκχξηα δεχγε έλαληη 2.27 δηζεθαηνκκπξίσλ δεπγαξηψλ ην 2004, αχμεζε 

3.9%. 

Σα πιηθά απφ ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα ππνδήκαηα επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

πνηφηεηα θαη ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ωο επί ην πιείζηνλ ζηνλ θιάδν ηεο 

ππνδεκαηνπνηίαο πξνκεζεπηέο ηεο είλαη νη επηρεηξήζεηο βπξζνδεςίαο. Ζ βπξζνδεςία 

είλαη ε ηερληθή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ αθαηέξγαζηνπ δέξκαηνο απφ δψα γηα ηελ 

παξαζθεπή θαηεξγαζκέλνπ δέξκαηνο ψζηε ην λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

θαηαζθεπή ππνδεκάησλ. Απφ ην 1990 ζηελ Διιάδα ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο βπξζνδεςίαο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, γεγνλφο 
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πνπ έρεη νδεγήζεη ζηε ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο βπξζνδεςηθψλ 

πξντφλησλ. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο κε ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο θαζψο θαη 

κε ηα θξάηε ηνπ πξψελ Αλαηνιηθνχ κπινθ δελ έρεη αθήζεη πεξηζψξηα γηα αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ. Σν ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θαιή 

πνηφηεηα έρνπλ θάλεη ηνπο ππνδεκαηνπνηνχο λα ζηξαθνχλ ζε απηέο ηηο ρψξεο. ηελ 

Διιάδα γίλνληαη πνιιέο εηζαγσγέο δεξκάησλ θαη ζνιψλ απφ ηελ Ηηαιία. 

Γηα ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ππνδεκάησλ ηνπο νη επηρεηξήζεηο 

ππνδεκαηνπνηίαο πξαγκαηνπνηνχλ δεηγκαηηζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ 

κελψλ γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο γηα ηελ ρεηκεξηλή 

πεξίνδν, ελψ πνιιέο απφ απηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Μέζσ απηψλ ησλ εθζέζεσλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα πξνβάινπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηε 

δνπιεηά ηνπο ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ λένπο πειάηεο αιιά θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

ηάζεηο ηεο κφδαο. 

Απφ ην 1999, ε Δπξσπατθή έλσζε επέβαιιε ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ππνδεκάησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο επξσδψλεο, ηελ ππνρξεσηηθή επηζήκαλζε ησλ 

παπνπηζηψλ κε εηδηθή εηηθέηα, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ζχλζεζε ησλ ηξηψλ κεξψλ ηνπ παπνπηζηνχ (πάλσ κέξνο, θφδξα, ζφια), πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα πιηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη (δέξκα, επηθαιπκκέλν δέξκα, 

χθαζκα, άιια πιηθά). Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη κε αληίζηνηρν εηθνλφγξακκα ή γξαπηέο 

ελδείμεηο, νη νπνίεο ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Ζ εηηθέηα απηή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη πάλσ ηεο πξέπεη λα 

είλαη επηθνιιεκέλε ζε έλα απφ ηα δχν ππνδήκαηα ηνπ δεπγαξηνχ. Δπίζεο κπνξεί λα 

είηε εθηππσκέλε, είηε κε αλάγιπθε απνηχπσζε επάλσ ζην θνπηί πνπ ηα πεξηέρεη. Ο 

θαηαζθεπαζηήο νθείιεη λα ηνπνζεηήζεη ηελ εηηθέηα ζε εκθαλέο ζεκείν θαη λα είλαη 

νξαηή θαη ζηέξεα ζπλδεδεκέλε. Οη δηαζηάζεηο ησλ εηθνλνγξακκάησλ πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά κεγάιεο ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη λα γίλνληαη εχθνια 

θαηαλνεηέο. 
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Κάζε θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο παπνπηζηψλ, είλαη ππνρξεσκέλν λα έρεη 

αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θαηαζηήκαηνο πηλαθίδα (ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ηζνδχλακν κέζν φπσο βίληεν, ειεθηξνληθά κέζα θ.α.) φπνπ λα απεηθνλίδνληαη φια ηα 

εηθνλνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ παπνπηζηψλ, θαζψο θαη 

νη αληίζηνηρεο γξαπηέο ελδείμεηο, πνπ ηα επεμεγνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα εηθνλνγξάκκαηα θαη νη αληίζηνηρεο γξαπηέο επεμεγήζεηο. 
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ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ επηζήκαλζε πάλσ ζην ππφδεκα πξέπεη λα 

νξίδεηαη ην πιηθφ απφ ην νπνίν απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ θαζελφο απφ ηα 

ηξία κέξε (πάλσ κέξνο, θφδξα, ζφια) ηνπ ππνδήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλα 

απφ ηα πιηθά δελ απνηειεί ην 80% ηνπ επηζεκαηλφκελνπ κέξνπο ηνπ ππνδήκαηνο, ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα δχν θπξηφηεξα πιηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη. 

4.8. Δηζαγωγέο ππνδεκάηωλ 

Σν 1998 νη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο Έιιελεο αγφξαδαλ εηζαγφκελα πξντφληα δέξκαηνο. 

Οη αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ε θαιχηεξε πνηφηεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαζψο 

θαη ε μελνκαλία ηνπ Έιιελα επέθεξαλ έλαλ θαηαθιπζκφ απφ εηζαγφκελα παπνχηζηα 

ζηελ ειιεληθή αγνξά πνπ αληηζηνηρνχζε ζην 74% ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ησλ 30 

εθαηνκκπξίσλ δεπγψλ. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ηελ θαηηνχζα είραλ πάξεη θαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξντφλησλ 

δέξκαηνο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ δεπγψλ πνπ εμήγαγε ε Διιάδα ην 

1994 κεηψζεθαλ ζηα 2.2 εθαηνκκχξηα ην 1998. Ζ πνιηηηθή ηεο ζθιεξήο δξαρκήο θαη 

ε επαθφινπζε ζπλερηδφκελε θαη παξαηεηακέλε χθεζε ζηνλ θιάδν, δελ επέηξεςαλ 

νχηε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ ησλ Αλαηνιηθψλ ρσξψλ, νη νπνίεο 

απνηεινχζαλ ηνλ βαζηθφ πειάηε εθείλε ηελ επνρή, κε θπξηφηεξν ηε Ρσζία. Οη 

εμαγσγέο ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ δεπγψλ πξνο ηελ πεξηνρή απηή κεηψζεθαλ ζην ήκηζπ 

ην δηάζηεκα εθείλν. 

Σν 1998 ν ηδίξνο ησλ επηρεηξήζεσλ δέξκαηνο είρε ζπξξηθλσζεί, απφ ηα 150 

δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο ηα κηζά αληηζηνηρνχζαλ ζηελ παξαγσγή ππνδεκάησλ, ε 

νπνία ήηαλ 10 εθαηνκκχξηα δεπγάξηα παπνχηζηα εθ ησλ νπνίσλ ην 1/3 

θαηαζθεπάδνληαλ ζηε βφξεηα Διιάδα. ηελ βφξεηα Διιάδα έθιεηζαλ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, κφλν ζε Μαθεδνλία θαη Θξάθε ηελ πεξίνδν 1993-1998 ν αξηζκφο ησλ 

350 επηρεηξήζεσλ δέξκαηνο κεηψζεθε θαηά 100 θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 

3.500 ζηνπο 1.800. 

ηελ έθζεζε ππνδεκάησλ, δεξκάηηλσλ εηδψλ θαη πιηθψλ ππνδεκαηνπνηίαο ζηε 

Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο (HELEXPO) ζηηο 4-6 Απξηιίνπ 1998 έιαβαλ κέξνο 80 

εθζέηεο εθ ησλ νπνίσλ ην 90% πξνέξρνληαλ απφ ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. 
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5. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 

5.1. E-commerce (ε-επηρεηξείλ):ην κέιινλ ζην εκπόξην ππνδεκάηωλ 

Ζ δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ αχμεζε ηελ ρξήζε ηνπ, πιένλ νη θαηαζθεπαζηέο 

ππνδεκάησλ θαη νη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζην 

δηαδίθηπν, ελψ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ παπνχηζηα ζε 

απεπζείαο ζχλδεζε (online) κε ηνπο δηθηπαθνχο απηνχο ηφπνπο. 

Γηάθνξνη παξάγνληεο βνεζνχλ ψζηε λα γίλνπλ νη δηαδηθηπαθέο αγνξέο πην 

δεκνθηιήο. Έλαο παξάγνληαο είλαη ηα αζθαιή ζπζηήκαηα αζθάιεηαο, έλαο άιινο ην 

ρακειφ θφζηνο ηνπ hardware θαη ε επθνιία ζηε ρξήζε. Πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, φπσο ηα εηθνληθά πνξηνθφιηα (έλα αζθαιέο αξρείν γηα ηελ ειεθηξνληθή 

πιεξσκή) θαη ηα εηθνληθά κνληέια (πξνγξάκκαηα ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ ηελ 

εηθνληθή ππφδεζε αιιά θαη έλδπζε ηνπ θαηαλαισηή) εληζρχνπλ ην Δ-Commerce. 

Αλ θαη πνιινί θαηαζθεπαζηέο ππνδεκάησλ έρνπλ αλαπηχμεη ηζηνζειίδεο, θαίλεηαη λα 

είλαη δηαρσξηζκέλνη σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηαδηθηχνπ σο έλα βηψζηκν θαλάιη 

δηαλνκήο πξντφλησλ. Κάπνηνη έρνπλ αξρίζεη λα πσινχλ απεπζείαο ηα πξντφληα ηνπο 

ζηνπο θαηαλαισηέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα ιηαληθήο. Ωζηφζν, 

πνιινί θαηαζθεπαζηέο έρνπλ απνθαζίζεη λα κελ πσινχλ απεπζείαο κέζσ δηαδηθηχνπ, 

θνβνχκελνη ηπρφλ ζπαζκσδηθψλ αληηδξάζεσλ απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο πνπ 

απνηεινχλ ην πξσηαξρηθφ κέζν δηαλνκήο. Αθφκα θη αλ δελ πσινχλ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, νη θαηαζθεπαζηέο δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνζειίδα κε ην πξνθίι ηεο 

εηαηξείαο ψζηε λα δηαλέκνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ. 

Έζησ θαη αλ δελ πσινχλ απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα business-to-business εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ην ρακειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο 

θαη ηηο ρακειέο ηηκέο. 
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ηελ Δπξσπατθή έλσζε ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ην 2003 ν θιάδνο ηεο 

ππνδεκαηνπνηίαο είρε ηδίξν 26.7 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, αληηπξνζσπεχνληαο έηζη 

πεξίπνπ ην 0.5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ησλ βηνκεραληθψλ θαηαζθεπψλ. Ο θιάδνο ηεο 

ππνδεκαηνπνηίαο απνηειείηαη απφ κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ 

ζεσξείηαη πιενλέθηεκα γηα ηε βηνκεραλία ηεο Δ.Δ., θαζψο νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο είλαη πην επέιηθηεο θαη έρνπλ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε ξνή 

πιεξνθνξηψλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα γηαηί ζπρλά έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

επελδπηηθέο δπλαηφηεηεο.(ατηε,Α.) 

 

Ο Σνκέαο ηεο ππνδεκαηνπνηίαο έρεη παγθνζκηνπνηεζεί πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ. Ο 

αληαγσληζκφο πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη 

ειιηπέο θαλνληζηηθφ πιαίζην ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ζ Δπξσπατθή έλσζε έρεη εηζέιζεη 

ζε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ψζηε λα αλαδνκήζεη 

θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ψζηε λα θξαηήζεη ηελ παξαγσγή 

ππνδεκάησλ ζε πςειά επίπεδα. Δπίζεο αμηνζεκείσην είλαη φηη ε πξφζβαζε ηεο Δ.Δ. 

ζηε δηεζλή αγνξά έρεη επεξεαζηεί, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, φζν 

αλαθνξά ηηο πσιήζεηο, έλαληη ησλ αζηαηηθψλ ρσξψλ. 

 

Ζ Δπξσπατθή αγνξά ππνδεκάησλ είλαη κηα ψξηκε αγνξά, ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο 

ζπλαληνχλ δπζθνιία σο πξνο ην επίπεδν αλάπηπμεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αγνξά ιφγσ ηεο 

επνρηθφηεηαο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο κφδαο παξνπζηάδεη πςειέο δηαθπκάλζεηο. 

Δπηπιένλ, ην δίθηπν δηαλνκήο ππφθεηηαη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο, ην νπνίν δίλεη 

πεξηζζφηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ζηνπο δηαλνκείο θαη πηέδεη ηηο ηηκέο. 

 

Σέινο, νη ηερλνινγηθέο επελδχζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηηο 

επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνεγνπκέλσο ήηαλ ρεηξσλαθηηθέο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο, λα ελεκεξψζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην φθειφο ηνπο, λα 

ελεξγνπνηήζνπλ λένπο δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα παξάμνπλ λέα θαηλνηνκηθά 

πξντφληα θαη λα θάλνπλ ηαρχηεξε ηελ δηαλνκή ηνπο. 
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Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο είλαη λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη 

λα επηηεπρζεί έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ παξαγγειηψλ, 

ησλ απνζηνιψλ θαη ησλ απνζεκάησλ, δειαδή φιν ην θχθισκα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Ωζηφζν, απηή ε νξγάλσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη αξθεηά 

δχζθνιε γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο. Σν ρακειφ επίπεδν κεραλνξγάλσζεο θαη 

ηερλνγλσζίαο, ε θνπιηνχξα θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ πηνζέηεζε ηνπ E-Commerce. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξάγνπλ ππνδήκαηα εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδνληαη ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπλδένληαη κε απηά. Αθφκα θαη ζήκεξα νη ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ δελ νδεγεί ηελ θαηλνηνκία ζε 

αληίζεζε κε άιινπο θιάδνπο. 

Οη δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ππνδεκάησλ ζην δίθηπν δηαλνκήο αθνξά 

θαηά βάζε ζηε δηαζπνξά ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ξνψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζπλδένληαο ηελ παξαγσγή κε ηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο, 

ηελ απνζήθεπζε θαη ηηο πσιήζεηο. Παξφια απηά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο 

επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ζε ηδηφθηεηα δίθηπα δηαλνκήο. Ζ απεπζείαο 

ζχλδεζε, κε εμσηεξηθά δίθηπα θαη θπξίσο κε αλεμάξηεηνπο ρνλδξεκπφξνπο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε κεγάιν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ είλαη θάηη ην νπνίν δελ έρεη γίλεη 

αθφκα θνηλή πξαθηηθή. 

5.2. Σερλνινγία RFID ζηελ ππνδεκαηνπνηία 

 Ζ Radio-Frequency Identification (RFID), είλαη κηα ηερλνινγία επηθνηλσλίαο, 

κέζσ ξαδηνθπκάησλ, γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ελφο ηεξκαηηθνχ 

αλαγλψζηε (reader) θαη κηαο ειεθηξνληθήο εηηθέηαο (RFID tag) πνπ έρεη 

θνιιεζεί επάλσ ζε έλα αληηθείκελν-πξντφλ. θνπφο ηεο ηερλνινγίαο απηήο 

είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ. Οξηζκέλεο 

εηηθέηεο κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ απφ αξθεηά κέηξα καθξηά θαη πέξα απφ ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ ηεξκαηηθνχ αλαγλψζηε.(Wikipedia) 
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1. 2.   3.  

1. RFID reader, 2. ρξήζε RFID ζηα ππνδήκαηα, ε πνξηνθαιί εηηθέηα έρεη θνιιεκέλε 

επάλσ έλα  RFID tag, 3. RFID tag               

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο RFID αθνχγεηαη νινέλα θαη πην ζπρλά, νη πεξηζζφηεξνη 

πηζηεχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα λέα ηερλνινγία. Ζ ηερλνινγία RFID ππάξρεη απφ ην 

1970, ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ εμαπιψζεθε φια απηά ηα ρξφληα έρεη λα θάλεη κε ην 

πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ θαη ησλ αλαγλσζηψλ (readers) 

πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηηο ζπζθεπέο. 

ηηο κέξεο καο, ζηελ ηερλνινγία RFID νη θαηαζθεπαζηέο βιέπνπλ κηα ηερλνινγία πην 

απνηειεζκαηηθή θαη πην αλζεθηηθή απφ ηελ ηερλνινγία ησλ barcodes (γξακκσηφο 

θψδηθαο), ε νπνία παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ηελ αλάγλσζε ησλ 

πξντφλησλ. (γηα παξάδεηγκα φηαλ ην barcode δελ έρεη πεξάζεη αθξηβψο κπξνζηά απφ 

ην scanner, ή φηαλ ην barcode είλαη ζρηζκέλν ή θαηεζηξακκέλν θαη ν scanner 

αδπλαηεί λα ην δηαβάζεη). 

Οη εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο RFID ζηνλ θιάδν ηεο ππνδεκαηνπνηίαο εζηηάδνληαη 

ζήκεξα ζηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαθηλνχκελσλ πξντφλησλ 

ππνδεκαηνπνηίαο, ζηελ κείσζε ησλ ιαλζαζκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ή θαη θινπήο 

πξντφλησλ θαη ηέινο ζηελ δηαζθάιηζε ηεο απζεληηθφηεηαο, απνηειψληαο έηζη έλα 

είδνο πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο απνκηκήζεηο. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο RFID ζηελ παξνχζα θάζε γίλεηαη κε ηηο εηηθέηεο RFID, νη 

νπνίεο εηζάγνληαη ζηηο παιέηεο ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη φρη μερσξηζηά ζε θάζε 

παπνχηζη. Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο RFID ζα θαζνδεγεζεί απφ ηηο κεγάιεο 

αιπζίδεο ιηαληθήο θαη ζα ζπκπαξαζχξεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ππνδεκαηνπνηίαο λα πηνζεηήζνπλ κηα ζηξαηεγηθή RFID, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγάισλ ιηαλεκπφξσλ. 
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5.3. Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο ππνδεκάηωλ 

Ζ ππνδεκαηνπνηία σο ηέρλε ράλεηαη ζηα βαζχ ησλ ρξφλσλ. Ζ ρσξά καο αλέθαζελ 

είρε αξίζηνπο ηερλίηεο. Ζ βαζηά γλψζε θ ην κεξάθη ηνπο ζχληνκα εμάπισζε ηε θήκε 

ηνπο εθηφο ζπλφξσλ. Καζηεξψζεθαλ σο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ζηνλ θφζκν. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη ηα ζηάδηα θαη νη ηερληθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ππνδεκάησλ. 

 

 Οη θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ πνδηνχ έσο ην ηειηθφ θηλίξηζκα  

 

ΜΔΣΡΖΔΗ ΠΟΓΗΟΤ 

 

Παίξλνπκε ην απνηχπσκα ηνπ πνδηνχ. Μεηξάκε ζηελ πεξηνρή ησλ δαθηχισλ θαη ην  

θνπληεπηέ. Δπίζεο βξίζθνπκε ην αθξηβέο κήθνο ηνπ πνδηνχ. Καηά ηελ κέηξεζε 

ζεκεηψλνληαη ηπρφλ δπζκνξθίεο ζην πφδη. (θφηζηα, θαβάιεκα δαθηχισλ θηι) 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΛΑΠΟΓΗΟΤ 

 

Αθνχ έρνπκε ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ πξνρσξάκε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θαιαπνδηνχ. Πάλσ ζην θαιαπφδη ζα απνηππψζνπκε φιεο ηηο κεηξήζεηο θ ηπρφλ άιιεο 

παξαηεξήζεηο (π.ρ δεκηνπξγία ζήθεο γηα θφηζη, ή ¨αέξαο¨ γηα ην θνπληνππηέ) 

Έηζη ζα θαηαζθεπαζηεί ην επηζπκεηφ ππφδεκα. 

 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΔΓΗΟΤ Κ ΣΑΜΠΟΤ 

 

Πάλσ ζην θαιαπφδη ζα δεκηνπξγήζνπκε ην ζρέδην πνπ επηζπκνχκε. Έλαο  

έκπεηξνο ζρεδηαζηήο ζα αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ θνκκαηηψλ 

ηνπ ζηάκπνπ ψζηε κε ηα θνκκάηηα απηά λα πξνρσξήζνπκε ζηε θνπή ηνπ 

ππνδήκαηνο. 
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ΚΟΠΖ 

 

Καηά ηελ θνπή γίλεηαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δέξκαηνο, ν θφθηεο ζα δηαιέμεη 

αλάκεζα απφ πνιιά δέξκαηα θαη ζα επηιέμεη ηα θαιπηέξα θαη απηά πνπ παξήγγεηιε ν 

πειάηεο. Ο έκπεηξνο θφθηεο ζα επηιέμεη ην ζεκείν πνπ πξέπεη λα θφςεη ζπκθψλα κε 

ηα ¨λεξά¨ ηνπ δέξκαηνο, ην ππφδεκα έηζη αξγφηεξα θαηά ην θφξεκα δελ ζα 

μερεηιψζεη θαη δελ ζα ράζεη ηελ θφξκα ηνπ.   

 

ΡΑΦΖ 

 

Αθνχ θνπνχλ ηα θνκκάηηα ηνπ δέξκαηνο είλαη έηνηκα γηα ξαθή. Ζ ξαθή ησλ 

θνκκαηηψλ (θφληη) είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο. Σα φκνξθα θαη ζηξσηά 

γαδηά δίλνπλ έλα φκνξθν αηζζεηηθά απνηέιεζκα. 

 

KATAΚΔΤΖ-ΜΟΝΣΑΡΗΜΑ 

 

Αθνχ έρνπκε ην θαιαπφδη κε ην θφληη είκαζηε έηνηκνη λα θηηάμνπκε ην ρεηξνπνίεην 

ππφδεκα καο. Απφ ην πξνεγνχκελν βξάδπ έρνπκε βάιεη ζην λεξφ ηα θφξηηα.( 

ραξηνλφπεηζν πνπ είλαη θηηαγκέλν απφ πνιηφ πεηζηνχ). Δίλαη ην θνκκάηη πνπ κπαίλεη 

ζην πίζσ κέξνο ηνπ παπνπηζηνχ ψζηε απηφ λα δηαηεξεί ηελ θφξκα ηνπ. Αθνχ ην 

αθήζνπκε λα πηεί ην λεξφ ηνπ ην αιείθνπκε κε κηα εηδηθή θφια, θαη κεηά ην βάδνπκε 

κέζα ζην θνληη. Μηα ηερληθή πνπ εθάξκνδαλ ρξφληα πξηλ νη παιηνί ππνδεκαηνπνηνί. 

Μεηά ν έκπεηξνο ηερλίηεο κε ηελ ηαλάιηα ηνπ ην κνληάξεη κε ην ρέξη πάλσ ζην 

θαιαπφδη. Καηφπηλ ην ππφδεκα φπσο είλαη κνληαξηζκέλν επάλσ ζην θαιαπφδη 

θιείλεηαη κε θφια γχξσ απφ ηνλ πάην. Έπεηηα κπαίλεη ζηνλ θνχξλν γηα 20 ιεπηά. 

ηελ ζπλέρεηα μχλνληαη ηα εμνγθψκαηα κε εηδηθφ γπαιφραξην θαη πεγαίλνπλ γηα λα 

αιεηθζνχλ κε εηδηθή βελδηλφθνια ψζηε λα θνιιήζνπλ νη ζφιεο. Αθνχ πηεζηνχλ ζηελ 

πξέζα ηα ππνδήκαηα καδί κε ηα θαινπφδηα κπαίλνπλ ζηνλ θνχξλν γηα 1 ιεπηφ ζε 

ζεξκνθξαζία 80 βαζκψλ θειζίνπ. Αθνχ θξπψζνπλ ¨μεθαιαπνδηάδνληαη¨ (Απνρσξεί 

ην θαιαπφδη θαη κέλεη ην παπνχηζη). Έηζη ην παπνχηζη ζα δηαηεξήζεη ηελ θφξκα ηνπ 

θαη ζα θαίλεηαη  ζαλ θαηλνχξγην κεηά απφ πνιιά θνξέκαηα. 
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ΦΗΝΗΡΗΜΑ 

 

Σν ηειεπηαίν θαη επίζεο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ρεηξνπνίεηνπ ππνδήκαηνο είλαη ην 

θηλίξηζκα. Σα παπνχηζηα αιείθνληαη κε εηδηθέο θξέκεο απφ θεξί κέιηζζαο πνπ 

ζξέθνπλ θαη αλαδσνγνλνχλ ην δέξκα. Έπεηηα βνπξηζίδνληαη γηα λα δνζεί ιάκςε θαη 

γπαιάδα. Δπίζεο γίλεηαη ν θαζαξηζκφο απφ δηάθνξεο θφιεο θαη θισζηέο έηζη ψζηε ηα 

παπνχηζηα λα είλαη έηνηκα λα κπνπλ ζηα θνπηηά ηνπο.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

Όπσο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο έηζη θαη ζηελ Διιάδα ε ππνδεκαηνπνηία εηζήιζε ζε 

πεξίνδν χθεζεο, ε εγρψξηα παξαγσγή έρεη κεησζεί κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ λα θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε. Οη εηζαγσγέο ππνδεκάησλ απφ ηξίηεο 

ρψξεο είλαη απμεκέλεο θαη ε αγνξά έρεη θαηαθιπζηεί κε ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα. Οη 

ελαπνκείλαληεο επηρεηξήζεηο, κε ηελ βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πξνζπαζνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ εηζαγφκελσλ ππνδεκάησλ.  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε πξνθχπηεη φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

έρνπλ θαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά, είλαη  απηέο πνπ απαζρνινχλ θαη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαηαζθεπήο ππνδεκάησλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ εγθαηέζηεζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε ζηφρν 

ηελ κεραλνγξάθεζε ηνπο κεηά ην 1995 ελψ πξφζβαζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο είραλ κφλν νη ππάιιεινη γξαθείνπ θαη ε δηνίθεζε. 

Ζ δηάδνζε ηνπ internet ζηηο αξρέο ηεο θαηλνχξγηαο ρηιηεηίαο έθαλε επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε λα ηνπνζεηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο γξακκή internet ζηα γξαθεία ηνπο. Με ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηελ παγηνπνίεζε ηεο ζηαζεξήο ADSL 

γξακκήο φιεο νη επηρεηξήζεηο είραλ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο, φπσο επίζεο θαη γξεγνξφηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλαιιαγή κε 

δεκφζηνπο θνξείο. 

Με ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επξχηεξε δηάδνζε ηνπ internet, νη κεγάιεο ειιεληθέο 

ππνδεκαηνπνηίεο δεκηνχξγεζαλ ηζηφηνπνπο φπνπ δηαθεκίδνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη 

δηακνξθψλνπλ θαηά θάπνην ηξφπν θαη ηηο ηάζεηο ηεο κφδαο. Ζ θίλεζε απηή έθαλε 

γλσζηέο ηηο ππνδεκαηνπνηίεο απηέο θαη βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, αθνχ πιένλ ν πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα κε έλα θιηθ λα απνθηήζεη 

νπνηνδήπνηε πξντφλ επηζπκεί. 

Κιείλνληαο ηελ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο αλ θαη αληηκεηψπηζαλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα κε ηελ κεραλνγξάθεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ,   

ζεκείσζαλ ζην ζχλνιν ηνπο φηη ε κεραλνγξάθεζε είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1  

Διιεληθέο ππνδεκαηνβηνκεραλίεο 

Μία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ θφληξα ζηελ θξίζε ζε έλαλ θιάδν φπνπ ε 

εγρψξηα παξαγσγή ζπξξηθλψλεηαη θαη ππνθαζίζηαηαη κε εηζαγσγέο, φπσο απηφο ησλ 

ππνδεκάησλ, αθφκα θαη ησλ δεξκάηηλσλ, είλαη ε BOXER ΦΔΗΓΑ. Ζ εηαηξεία πξηλ 

απφ ιίγν θαηξφ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηλνχξηνπ ηεο εξγνζηαζίνπ παπνπηζηψλ 

ζηηο Αραξλέο, κηα επέλδπζε χςνπο 20 εθαηνκκπξίσλ επξψ. Απαζρνιεί πεξί ηνπο 250 

εξγαδφκελνπο ζε 3 γξακκέο παξαγσγήο ηνπ θιαζζηθνχ-κνληαξηζηνχ ππνδήκαηνο θαη 

κηα γξακκή πνπ ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγή ππνδεκάησλ ρπηήο ζφιαο απφ 

πνιπνπξεζάλε (DESMA, PU injection). χκθσλα κε ηελ εηαηξεία ηα δέξκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ παπνπηζηψλ είλαη θαη απηά ειιεληθά. Έηζη, έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη κέρξη θαη 8500 δεχγε δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ ηελ εκέξα. 

Σα επίζεκα εγθαίληα ηεο λέαο κνλάδαο έγηλαλ ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2010. Δμάγεη 

παπνχηζηα ζε Αγγιία, Ρσζία θαη ΖΠΑ. To website ηεο εηαηξείαο είλαη ην 

http://www.boxer.gr. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ελαπνκείλαληεο ειιεληθέο ππνδεκαηνπνηίεο, ππ'φςηλ φηη 

αλ ηα παπνχηζηα δελ έρνπλ ην ζήκα EU ή GR κέζα ζηα αζηέξηα ηεο ΔΔ κε 

αλαγξακκέλα πάλσ ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο, ζπλήζσο δελ είλαη ειιεληθήο 

θαηαζθεπήο, νχηε θαλ επξσπατθήο θαη πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηελ Κίλα. Αθφκα θη 

αλ ιέλε Made in Italy. Δπίζεο ηα ειιεληθά παπνχηζηα δελ είλαη θηελά (ηηκέο πάλσ 

απφ 45επξψ έσο θαη πεξίπνπ 150-200) θαζψο είλαη δεξκάηηλα (φρη απφ δεξκαηίλε) 

θαη ζπλήζσο πνιχ πςειήο πνηφηεηαο. Καηαζθεπαζηέο: 

 

ΑΜΔRICA ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΗΑ Α.Δ.Β.Δ http://www.america.gr Με εξγνζηάζην 

ζηνλ Ρέληε απαζρνιεί πεξί ηνπο 25 εξγαδφκελνπο παξάγνληαο αλδξηθά θαη γπλαηθεία 

παπνχηζηα. Πξαγκαηνπνηεί θαη εηζαγσγέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 40% ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

 

BOSS SHOES A.E Γελ έρεη ζρέζε κε ηνλ φκηιν Hugo Boss. Δίλαη ειιεληθή εηαηξεία 

παξαγσγήο δεξκάηηλσλ παπνπηζηψλ έρσ ηελ εληχπσζε φκσο φηη ε παξαγσγή 

ιακβάλεη ρψξα θάησ απφ δηθά ηεο ζρέδηα ζε εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Απαζρνιεί 

10 εξγαδφκελνπο κε έδξα ην Διιεληθφ. 

http://www.boxer.gr/
http://www.america.gr/
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COMMANCHERO ΑΦΟΗ ΓΗΑΜΑΝΣΖ Δ.Π.Δ Αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά µε ηελ 

θαηαζθεπή αλδξηθψλ δεξµάηηλσλ ππνδεµάησλ. Μηθξφ µέξνο ηεο παξαγσγήο 

εμάγεηαη ζηελ Κχπξν. Απαζρνιεί 14 εξγαδφκελνπο ζην Ρέληε. 

 

COVANTO A.E.B.E MOSCHOUTIS Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία δεξκάηηλα 

παπνχηζηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα Μνζρνχηεο Moschoutis ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηνλ 

Σαχξν απαζρνιψληαο 17 εξγαδφκελνπο ηα νπνία θαη δηαηίζεληαη κέζσ ησλ 

νκψλπκσλ θαηαζηεκάησλ. 

 

DONNA DI GIO http://www.donnadigio.com Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία δεξµάηηλα 

ππνδήµαηα απαζρνιψληαο 15 εξγαδφκελνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηνλ Πεηξαηά. 

 

ELITE A.B.E.E. http://www.eliteshoes.gr H εηαηξεία ζηακάηεζε ηελ παξαγσγή ηεο 

ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2009 εληνχηνηο δεκνζηεχκαηα θάλνπλ ιφγν γηα κηθξή επαλέλαξμε 

ηεο παξαγσγήο ζε πνιχ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. Ζ εηαηξεία καδί κε ηελ ΒOXER 

Φεηδάο ήηαλ ε κεγαιχηεξε ηνπ θιάδνπ απαζρνιψληαο πεξί ηνπο 250 εξγαδφκελνπο 

ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζην Κνισλφ. Σα θαηαζηήκαηα Elite εμαθνινπζνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ ελψ θαη ην website ηεο εηαηξείαο αλαλεψζεθε πξφζθαηα. 

 

JB ΜΠΟΤΡΝΑΕΟ Α.Β.Δ.Δ. http://www.bournazos.gr Παξάγεη γπλαηθεία 

ππνδήκαηα ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζην Πεξηζηέξη ελψ εηζάγεη ηα αλδξηθά απφ Ηηαιία θαη 

Ηζπαλία. Απαζρνιεί 160 εξγαδφκελνπο ελψ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο απφ ην επξχ 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ κε ηελ νλνκαζία ηεο. 

 

PELMA FASHION Α.Β.Δ.Δ. http://www.pelmafashion.gr Βηνηερλία γπλαηθείσλ 

ππνδεκάησλ ζην Νέν Ζξάθιεην. Απαζρνιεί 18 εξγαδφκελνπο. 

 

ΑΓΡΑΜΗΣΟΓΛΟΤ . & ΤΗΟΗ Ο.Δ. DODICI Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία ππνδήκαηα 

(75%) ελψ πξνβαίλεη θαη ζε εηζαγσγέο (25%) Απαζρνιεί 25 εξγαδφκελνπο ελψ ε 

παξαγσγή ιακβάλεη ρψξα ζην Πεξηζηέξη φπνπ βξίζθεηαη θαη ε έδξα ηεο εηαηξείαο. 

 

ΑΝΣΩΝΔΛΟ Υ. & ΗΑ Ο.Δ � GIANNA KAZAKOU MOCCASSINO� 

http://www.giannakazakou.gr Δκπνξηθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ε νπνία φκσο 

παξάγεη θαη αλδξηθά θαη γπλαηθεία ππνδήκαηα κε ην δηθφ ηεο εκπνξηθφ ζήκα ζην 

εξγνζηάζηφ ηεο ζηελ Αζήλα. Απαζρνιεί 47 εξγαδφκελνπο. 

 

ΒΑΒΟΤΛΑ Γ. & ΗΑ Ο.Δ Παξάγεη δεξκάηηλα παπνχηζηα ηα νπνία θαη δηαζέηεη 

κφλν ρνλδξηθψο. 

 

ΒΗΟΓΗΑΝ Α.Δ. Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία ππνδήκαηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα NESS ζην 

εξγνζηάζηφ ηεο ζηνλ Ρέληε (Γηνλχζνπ 13)απαζρνιψληαο 40 εξγαδφκελνπο. 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΝΑΚΖ Μ. & ΗΑ Ο.Δ Παξάγεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Rollini νξηζκέλα 

εθ ησλ ππνδεκάησλ ηεο απαζρνιψληαο 37 εξγαδφκελνπο ζηε Γάθλε. 

 

ΓΤΝΑΜΗΓΖ Α. Α.Δ.Β.Δ Βηνηερλία δεξκάηηλσλ αλδξηθψλ ππνδεκάησλ κε ηα 

εκπνξηθά ζήκαηα Fiorentino, Wilder, Parker πνπ απαζρνιεί 10 εξγαδνκέλνπο 

(Πφληνπ 24, Σαχξνο) 

http://www.donnadigio.com/
http://www.eliteshoes.gr/
http://www.bournazos.gr/
http://www.pelmafashion.gr/
http://www.giannakazakou.gr/


65 
 

 

ΔΦ ΣΑΗΜ Α.Δ. Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία δεξκάηηλα ππνδήκαηα ζην εξγνζηάζηφ ηεο 

ζην Μνζράην απαζρνιψληαο 35 εξγαδφκελνπο. 

 

ΕΟΡΜΠΑ Γ. ΑΦΟΗ Ο.Δ «ZORBAS» Βηνηερλία δεξκάηηλσλ γπλαηθείσλ ππνδεκάησλ 

(Αηζρχινπ 54, Αζήλα). Απαζρνιεί 11 εξγαδφκελνπο. 

 

ΘΔΜΑΓΗ Α.Β.Δ.Δ AEROPELMA Βηνηερλία αλδξηθψλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ κε 

ηα εκπνξηθά ζήκαηα AEROPELMA θαη DUETTO. Απαζρνιεί 9 εξγαδφκελνπο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηνλ Ρέληε (Νηθεηαξά 31). 

 

ΚΑΡΑΒΑΗΛΖ Γ. Α.Δ. MILANEZA Βηνηερλία γπλαηθείσλ δεξκάηηλσλ 

ππνδεκάησλ ζηε Γάθλε (Αξκαησιψλ 46). Απαζρνιεί 16 εξγαδφκελνπο. 

 

ΚΑΡΒΟΤΝΖ Ν. & ΗΑ Ο.Δ Βηνηερλία δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ ζηνλ Σαχξν θνληά 

ζην ζηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ "Καιιηζέα". Απαζρνιεί 14 εξγαδφκελνπο θαη παξάγεη 

κεηαμχ άιισλ θαη παπνχηζηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα "ΠΑΠΠΑ" 

 

ΚΡΗΚΔΣ Α.Δ http://www.kricketshoes.com http://www.kricketshop.com 

Καηαζθεπάδεη απνθιεηζηηθά αλδξηθά δεξκάηηλα παπνχηζηα ζε sport γξακκέο ζην 

εξγνζηάζηφ ηεο ζηε Θεζζαινλίθε. Απαζρνιεί 45 εξγαδφκελνπο ελψ παξάγεη θαη 

παπνχηζηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα "Makis Tselios" θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ην γλσζηφ 

ζρεδηαζηή. Πξαγµαηνπνηεί εμαγσγέο ζε πνζνζηφ 30% επί ησλ πσιήζεσλ, πξνο ηελ 

Αγγιία, ηε Ρσζία, ηε εξβία,ηε Βνπιγαξία, ηελ Σνπξθία, ηελ Κχπξν, ηελ Απζηξαιία 

θαη ηηο ΖΠΑ. Σα παπνχηζηα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο είλαη δηαζέζηκα ζε πιεηάδα 

θαηαζηεκάησλ αλά ηελ Διιάδα ζηα νπνία δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ρνλδξηθψο αιιά 

κπνξείηε λα ηα παξαγγείιεηε θαη online απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο 

http://www.kricketshop.gr . Σα παπνχηζηα ηεο πσινχληαη ππφ ην εκπνξηθφ ζήκα 

"Kricket" κε ινγφηππν ηελ ηηαιηθή ζεκαία νξηδφληηα παξά ην γεγνλφο φηη ηα 

παπνχηζηα ηεο παξάγνληαη ζηελ Διιάδα. 

 

ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Δ.Δ Παξάγεη δψλεο θαη αλδξηθά δεξκάηηλα παπνχηζηα ζην 

Μνζράην (Ύδξαο 4). Απαζρνιεί 40 εξγαδφκελνπο. 

 

ΜΔΝΣΕΔΛΟ Α.Δ http://www.mentzelos.gr Kαηαζθεπάδεη θαη εηζάγεη γπλαηθεία 

δεξκάηηλα ππνδήκαηα απαζρνιψληαο 25 εξγαδφκελνπο ζηνλ Σαχξν. 

 

ΜΠΑΚΑΛΖ ΑΦΟΗ Ο.Δ Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία δεξκάηηλα ππνδήκαηα κε ην 

εκπνξηθφ ζήκα Technoshoes ζηε Θεζζαινλίθε απαζρνιψληαο 12 εξγαδφκελνπο. 

 

ΜΠΟΤΡΝΑΕΟΤ Γ. ΑΦΟΗ Α.Β.Δ.Δ Anastazi Bournazos Παξάγεη γπλαηθεία 

δεξκάηηλα ππνδήκαηα ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζηνλ Σαχξν απαζρνιψληαο 28 

εξγαδφκελνπο. Δίλαη δηαθνξεηηθή εηαηξεία απφ ηελ JB... Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη. 

 

ΝΑΟΤΜΖ Γ. & ΗΑ Ο.Δ. �CORONET� Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία παπνχηζηα 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζηνλ Κεθηζφ απαζρνιψληαο 10 εξγαδφκελνπο. 

 

 

http://www.kricketshoes.com/
http://www.kricketshop.com/
http://www.kricketshop.gr/
http://www.mentzelos.gr/
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ΠΑΛΖΟΚΧΣΑ ΑΦΟΗ Α.Β.Δ Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία δεξκάηηλα ππνδήκαηα ζην 

εξγνζηάζηφ ηεο ζηα Άλσ Ληφζηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα LAST. Ο πξφεδξφο ηεο είλαη 

θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΔΛΔΒΒΤΔ (Διιεληθφο χλδεζκνο Βηνηερλψλ Βηνκεράλσλ 

Τπνδεκάησλ θαη Δμαγσγέσλ) www.elsevie.gr 

 

ΠΑΡΔΣΕΟΓΛΟΤ Δ. & ΗΑ Ο.Δ. Nilo Shoes http://www.nilo-shoes.gr/ 

Καηαζθεπάδεη γπλαηθεία ππνδήκαηα ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζην Πεξηζηέξη 

απαζρνιψληαο 14 εξγαδφκελνπο. 

 

ΠΗΝΑΚΔΛΛΖ Α. � . ΚΟΚΟΒΗΣΖ Ο.Δ «STERN» Stern Καηαζθεπάδεη 

αλδξηθά δεξκάηηλα παπνχηζηα ζηελ Αζήλα (Βίσλνο 25) απαζρνιψληαο 11 

εξγαδφκελνπο. 

 

ΠΟΓΗΑ POGIAS http://www.pogias.gr Παξάγεη ππνδήκαηα αζθαιείαο 

απαζρνιψληαο 9 εξγαδφκελνπο 

 

ΑΛΟΤΣΡΟΤ ΑΦΟΗ Ο.Δ �GIORGIO SALUSTRO� Παξάγεη θαη εηζάγεη 

γπλαηθεία δεξκάηηλα ππνδήκαηα ζηε Νέα Ησλία. Απαζρνιεί 10 εξγαδφκελνπο. 

 

ΑΜΑΝΘΑ Α.Δ SAMANTHA Παξάγεη γπλαηθεία παπνχηζηα ζην Πεξηζηέξη 

(Αλαπαχζεσο 36) απαζρνιψληαο 20 εξγαδφκελνπο. 

 

 

ΑΜΑΡΣΕΗΓΖ Κ. & ΗΑ Ο.Δ «ADVENTURE», New Matic Καηαζθεπάδεη 

γπλαηθεία δεξκάηηλα ππνδήκαηα ζηελ Δπθαξπία Θεζζαινλίθεο απαζρνιψληαο 20 

εξγαδφκελνπο. 

 

ΣΑΜΠΟΛΗΓΖ Ζ. Π. Ο.Δ �ANTΔOS SHOES� Καηαζθεπάδεη αλδξηθά 

δεξκάηηλα παπνχηζηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα Anteos. Ζ εηαηξεία έρεη θαηαθέξεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα λα δηαζέζεη ηα παπνχηζηα πνπ παξάγεη ζε πνιιά θαηαζηήκαηα 

πςειήο εκπνξηθήο θίλεζεο. Απαζρνιεί 3 εξγαδφκελνπο. 

 

ΣΑΚΗΡΖ ΑΝΓ. - Γ. ΜΑΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ TSAKIRIS MALLAS 

http://www.tsakirismallas.gr Παξάγεη δεξκάηηλα παπνχηζηα θαη ζφιεο ζην 

εξγνζηάζηφ ηεο ζηνλ Άγην Γεκήηξην απαζρνιψληαο 60 εξγαδφκελνπο. Γηαζέηεη ηα 

πξντφληα ηεο κέζα απφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ κε ην δηθφ ηεο ζήκα. 

 

ΣΑΛΖ Ν. � Γ. ΣΑΛΖ Ο.Δ «NIKOLAS» Καηαζθεπάδεη θαη εηζάγεη γπλαηθεία 

δεξκάηηλα ππνδήκαηα κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Σν εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθεηαη ζηε 

ΒΗΠΔ ίλδνπ. Απαζρνιεί 15 εξγαδφκελνπο. 

 

TSITSIVAS http://www.tsitsivas.gr/ Βηνηερλία γπλαηθείσλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ 

κε έδξα ηε Λάξηζα. Απαζρνιεί 30 εξγαδφκελνπο. 

 

ΦΔΗΓΑ Γ. Η. Α.Δ BOXER FIDAS http://www.boxer.gr Βηνκεραλία δεξκάηηλσλ 

αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ππνδεκάησλ κε ηα εκπνξηθά ζήκαηα Boxer, Boxer Soft θαη 

Fidas. Aπαζρνιεί 250 εξγαδφκελνπο ελψ φια ηα παπνχηζηα πνπ δηαζέηεη είλαη δηθήο 

ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο. Πξφζθαηα ιεηηνχξγεζε ην λέν ηεο εξγνζηάζην ζην 

Μελίδη, επέλδπζε 20εθ. επξψ. 

http://www.elsevie.gr/
http://www.nilo-shoes.gr/
http://www.pogias.gr/
http://www.tsakirismallas.gr/
http://www.tsitsivas.gr/
http://www.boxer.gr/
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ΥΑΝΗΧΣΑΚΖ ΑΔ http://www.chaniotakis.gr Παξάγεη θαη εηζάγεη σο επί ην 

πιείζηνλ γπλαηθεία δεξκάηηλα ππνδήκαηα. Παξάγεη ππνδήκαηα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

εηαηξείαο ηνπ γλσζηνχ ζρεδηαζηή Βαζίιε Ενχιηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα Vasilis 

Emmanouil Zoulias Old Athens. 

 

Υαηδή Α. Τηνί ΟΔ Βηνηερλία γπλαηθείσλ δεξκάηηλσλ ππνδεκάησλ ζηελ Ζξάθιεηα 

εξξψλ πνπ απαζρνιεί 20 εξγαδφκελνπο. 

 

Υηώηε Μ. Τηνί ΑΔ Βηνηερλία δεξκάηηλσλ γπλαηθείσλ ππνδεκάησλ ζην Αηγάιεσ θαη 

απαζρνιεί 65 εξγαδφκελνπο. 

 

ΥΡΤΟΒΔΛΗΓΖ Η. & ΗΑ Δ.Π.Δ DANOS Παξάγεη γπλαηθεία δεξκάηηλα 

ππνδήκαηα κε ην εκπνξηθφ ζήκα Danos απαζρνιψληαο 50 εξγαδφκελνπο. 

Γεκνζηεχκαηα θέξνπλ ηελ εηαηξεία λα έρεη ζηακαηήζεη πξφζθαηα ηελ παξαγσγή 

κεηαθέξνληαο ηα κεραλήκαηα απφ ην εξγνζηάζην ηνπ Μνζράηνπ ζηε Βνπιγαξία, 

απνιχνληαο 20 εξγάηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chaniotakis.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

Δξωηεκαηνιόγην 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: 

1. θνπφο ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζε ειιεληθέο ππνδεκαηνβηνκεραλίεο. 

2. Ζ πεξίνδνο έξεπλαο δηήξθεζε 2 κήλεο, ηνλ Οθηψβξην θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2010 θαη έγηλε ζε 8 επηρεηξήζεηο. 

 

ΜΔΡΟ Α  ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ 

 

1) Πφζα άηνκα απαζρνιείηε ζηελ επηρείξεζή ζαο; 

………………………………………………. 

 

2) Πφηε εγθαηαζηήζαηε H/Y ζηελ επηρείξεζή ζαο; 

………………………………………………. 

 

3) Πφζνη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζή ζαο έρνπλ πξφζβαζε ζε H/Y; 

………………………………………………. 

 

4) Πφζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

H/Y; 

………………………………………………. 

 

5) Πφζνη εξγαδφκελνη έρνπλ γλψζε θαη κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ H/Y; 

………………………………………………. 

 

            ΜΔΡΟ Β  ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

 

1) Πφηε απέθηεζε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ε επηρείξεζή ζαο; 

………………………………………………… 

 

2) Πφζνη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ H/Y κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν; 

………………………………………………… 
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3) Πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο εμσηεξηθήο ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν 

είρε ε επηρείξεζή ζαο: 

 

Α. ISDN  

 

B. DSL (xDSL, ADSL, SDSL)  

 

Γ. Άιιε ζηαζεξή ζχλδεζε 

 

Γ. χλδεζε κε θηλεηφ ηειέθσλν (GSM, GPRS, UMTS, EDGE) 

 

4) Ζ επηρείξεζή ζαο ρξεζηκνπνίεζε ην δηαδίθηπν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

απφ ηηο δεκφζηεο ή ηνπηθέο αξρέο; 

…………………………………………...... 

5) Γηαζέηεη ε επηρείξεζή ζαο ηζηφηνπν; Αλ λαη πφηε δεκηνπξγήζεθε; 

……………………………………………. 

             

             ΜΔΡΟ Γ  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

1) Ζ επηρείξεζή ζαο έθαλε ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ; (π.ρ. 

παξαγγειίεο απφ πειάηεο, παξαγγειίεο απφ πξνκεζεπηέο, πσιήζεηο, 

ηηκνιφγηα) 

………………………………………….. 

 

2) Ζ επηρείξεζή ζαο έρεη ή είρε ζε ιεηηνπξγία ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (Enterprice Resource Planning-ERP); 

………………………………………….. 

 

3) Ζ επηρείξεζή ζαο έρεη ή είρε ζε ιεηηνπξγία νπνηαδήπνηε εθαξκνγή 

ινγηζκηθνχ (Customer Relationship Management-CRM); 

………………………………………….. 
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             ΜΔΡΟ Γ  ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ 

 

1) Ζ επηρείξεζή ζαο αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα ή εκπφδηα ζηηο ειεθηξνληθέο 

πσιήζεηο θαη αλ λαη πνηα ήηαλ απηά; 

…………………………………………. 

 

2) Οη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζή ζαο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο-ινγηζκηθνχ θαη γεληθψο θάπνην πξφβιεκα 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε H/Y; Αλ λαη πεξηγξάςηε ην πξφβιεκα. 

…………………………………………. 

 

3) Ση επίδξαζε είρε ε κεραλνγξάθεζε ζηελ επηρείξεζή ζαο;    

(ΘΔΣΗΚΖ,ΑΡΝΖΣΗΚΖ) 

…………………………………………. 
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