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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν παραδοτέο αφορά στο τελικό προϊόν της ∆ράσης 9 «Ανάπτυξη πλαισίου
διαδικασιών Κοινωνικού ∆ιαλόγου για το διαρκή εκσυγχρονισµό και την επικαιροποίηση του
συστήµατος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο της ένδυσης» του έργου της Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ∆ΥΣΗ
µε τίτλο «∆ίκτυο προσαρµογής και αναδιάρθρωσης του συστήµατος παραγωγής και εργασίας
στον κλάδο της ένδυσης», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Κ.Π. EQUAL.
Η ∆ράση 9 αποσκοπούσε στα εξής:
-

να αναπτύξει τις απαραίτητες Προτάσεις θεσµικού χαρακτήρα των παρεµβάσεων
που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου

-

να διαµορφωθούν προτάσεις οριοθέτησης της οργάνωσης του Κοινωνικού
∆ιαλόγου

µεταξύ

φορέων

παροχής

εκπαιδευτικών

υπηρεσιών

και

των

παραγωγικών φορέων του κλάδου, µέσω πιλοτικής εφαρµογής
-

να διαµορφωθούν προτάσεις οριοθέτησης της οργάνωσης του Κοινωνικού
∆ιαλόγου σε Εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη αποτελεσµατικών
συνεργιών στη διαχείριση κρίσεων στο ανθρώπινο δυναµικό στον κλάδο, µέσω
πιλοτικής εφαρµογής

Απώτερος στόχος της ∆ράσης 9 και του παρόντος παραδοτέου αποτελεί η σύνθεση
προτάσεων µε σκοπό την αποτελεσµατική διαχείριση των κρίσεων στον κλάδο που σχετίζονται
µε το ανθρώπινο δυναµικό, την απασχόληση και τις σχέσεις εργασίας, µέσω του Κοινωνικού
∆ιαλόγου και µε γνώµονα τη διεθνή εµπειρία µέσω της εξέτασης καλών πρακτικών, ειδικά σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά µε τον κλάδο της ένδυσης.
Σκόπιµο λοιπόν, είναι να αναφερθεί καταρχήν η ιστορική εξέλιξη του Κοινωνικού
∆ιαλόγου στον κλάδο της ένδυσης στην Ελλάδα. Έπειτα επιχειρείται η οριοθέτηση των
µηχανισµών Κοινωνικού ∆ιαλόγου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, έτσι όπως αυτοί αποτυπώθηκαν
και στη σχετική µελέτη της εργασίας 9.1.
Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των πιλοτικών εφαρµογών που υλοποιήθηκαν
στο πλαίσιο των εργασιών 9.2 και 9.3.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Ο κοινωνικός ∆ιάλογος που αναπτύχθηκε µέχρι σήµερα στον κλάδο ένδυσης στην
Ελλάδα, πέραν των τυπικών µηχανισµών και διαδικασιών που άπτονται των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων κατά την κατάρτιση των Κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, δεν
έχει να επιδείξει αποτελέσµατα σχετικά µε τα ουσιαστικά και µεγάλα προβλήµατα που
αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει ο κλάδος από τις αρχές τις δεκαετίες του 1990 µέχρι και σήµερα.
Η απελευθέρωση των αγορών και η παγκοσµιοποίηση, που επιδρά και στην ελεύθερη
διακίνηση των πληροφοριών, της εργασίας και των υπηρεσιών βρίσκει έναν κυρίως εσωστρεφή
ελληνικό κλάδο ένδυσης, ο οποίος αποδυναµώνεται συνεχώς. Η έλλειψη στρατηγικού
σχεδιασµού προερχόµενου από τον κλαδικό Κοινωνικό ∆ιάλογο οδήγησε σε σηµαντική
µετακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας στις Βόρειες γειτονικές χώρες κυρίως, µε
αρνητικά αποτελέσµατα στην απασχόληση στον κλάδο. Παράλληλα όµως οδήγησε σε ανάπτυξη
της εµπορικής δραστηριότητας αυτού.
Οι επιπτώσεις των παγκόσµιων αλλαγών εµφανίζονται στην επιχειρηµατικότητα, αλλά
κυρίως, στο ανθρώπινο δυναµικό και την απασχόληση, καθώς ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας.
Η µεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας καθώς και η διακοπή της, από σηµαντικό αριθµό
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οδήγησε σε αποδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού. Και στην
περίπτωση αυτή παρατηρείται ότι η απουσία του κλαδικού Κοινωνικού ∆ιαλόγου είχε σαν
αποτέλεσµα τη µη ορθή και αποτελεσµατική αξιοποίηση του πλεονάζοντος ανθρώπινου
δυναµικού. Αποτέλεσµα αυτών είναι το παραγωγικό δυναµικό του κλάδου στην Ελλάδα να
βρίσκεται σε παρατεταµένη κρίση µε σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις.
Στα πλαίσια των διαφοροποιήσεων που προκάλεσε η παγκοσµιοποίηση των αγορών και
των αναγκών αναδιάρθρωσης, αναδείχθηκαν νέες εξειδικεύσεις προς τις οποίες θα πρέπει να
οδηγηθεί το νέο ή το πλεονάζον ανθρώπινο δυναµικό στον κλάδο ένδυσης.
Οι νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναµικό που απαιτεί η νέα οργάνωση εργασίας,
ουσιαστικά θα πρέπει να κατευθύνουν και τον κλαδικό Κοινωνικό ∆ιάλογο προς συναφή θέµατα
συζήτησης, διαπραγµατεύσεων και συµφωνιών. Οι κλαδικοί κοινωνικοί φορείς θα πρέπει µέσω
του Κοινωνικού ∆ιαλόγου να συµφωνήσουν τους τρόπους και τα µέσα που θα πρέπει να
αξιοποιηθούν, ούτως ώστε το ανθρώπινο δυναµικό να προσαρµοσθεί στις νέες συνθήκες της
αγοράς εργασίας και απασχόλησης, ακόµη και αν αυτό σηµατοδοτεί την αντικατάσταση των µη
απαραίτητων ειδικοτήτων µε ειδικότητες αιχµής.
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Επιπλέον, επειδή η ανάπτυξη του κλάδου δεν θα προέλθει µόνο από την αντιµετώπιση
της υπάρχουσας κρίσης, θα πρέπει να προτείνονται ενέργειες και συνεργασίες για την πρόληψη
µελλοντικών κρίσεων. Οι συνεργασίες αυτές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο πέραν του ότι θα
επιδιώκουν την πρόληψη κρίσεων θα επιτύχουν και την κλαδική αναπτυξιακή κατεύθυνση του
κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των κλαδικών κοινωνικών φορέων σε πολλαπλά επίπεδα.
Ο Κοινωνικός ∆ιάλογος στον κλάδο ένδυσης µέχρι σήµερα αναπτύχθηκε µεταξύ των
κοινωνικών φορέων κυρίως για τη σύναψη των Κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
Επειδή το περιεχόµενο των δύο Κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, δηλ. της
Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ιµατισµού και της Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας Πλεκτού Ενδύµατος, ακολουθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 την ίδια πορεία,
στα πλαίσια της παρούσης αντιµετωπίζονται µε την έννοια κλάδος ένδυσης, ο Ιµατισµός και το
Πλεκτό ένδυµα.
Οι κοινωνικοί φορείς του κλάδου, οι οποίοι συµµετείχαν στον κοινωνικό ∆ιάλογο µετά τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν κυρίως:


Για

την

εκπροσώπηση

των

εργαζοµένων

η

ΟΕΚΙ∆Ε

(Οµοσπονδία

Εργαζοµένων

Κλωστοϋφαντουργίας, Ιµατισµού και ∆έρµατος Ελλάδος).


Για την εκπροσώπηση των εργοδοτών:
α) ο ΣΕΒ (Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών)
β) ο ΣΚΕΕ (Σύνδεσµος Κατασκευαστών Ετοίµων Ενδυµάτων)
γ) ο ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσµος επιχειρήσεων Πλεκτού Ενδύµατος Ελλάδος) και
δ) ο Π.Σ.ΒΒ.Π.Ε (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοτεχνιών και Βιοµηχανιών Πλεκτού
Ενδύµατος).

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο Κοινωνικός ∆ιάλογος διαχρονικά εξαντλήθηκε στις
συζητήσεις και τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας. Το περιεχόµενο του Κοινωνικού ∆ιαλόγου αφορούσε κυρίως τις µισθολογικές ετήσιες
αυξήσεις των εργαζοµένων του κλάδου και τη µεταφορά των θεσµικών ρυθµίσεων τις οποίες
προέβλεπε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Μέσα σε αυτό το κλίµα Κοινωνικού ∆ιαλόγου, δεν κατάφεραν οι Κοινωνικοί Φορείς, παρά
τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, να επιλύσουν σηµαντικά θέµατα του κλάδου, όπως πχ. Την
αναπροσαρµογή των µοντέλων οργάνωσης της παραγωγής και εργασίας, τη δια βίου µάθηση
και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων, κλπ.

5

Μεθοδολογία σύνθεσης ολοκληρωµένου συστήµατος
Κοινωνικού ∆ιαλόγου στον κλάδο της ένδυσης

3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΕΝ∆ΥΣΗΣ

3.1. Ανάγκη προσαρµογής του Κοινωνικού ∆ιαλόγου στις νέες συνθήκες
Ως κλαδικοί φορείς γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο σε
όλα τα επίπεδα και όλες τις δραστηριότητες. Οι εργοδοτικοί φορείς µε τη συµµετοχή τους σε
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς αλλά και σε ∆ιεθνείς, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και
να εντοπίσουν έγκαιρα τις τάσεις για την επιχειρηµατικότητα σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο
επίπεδο. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων οι οποίοι µε τη
συµµετοχή τους στα τριτοβάθµια Εθνικά Συνδικαλιστικά Όργανα αλλά και στα Ευρωπαϊκά και
∆ιεθνή Όργανα έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για τις επερχόµενες αλλαγές στην
απασχόληση και στους ανθρώπινους πόρους.
Αυτό όµως που λείπει από τον ∆ιµερή Κλαδικό ∆ιάλογο στη χώρα µας είναι η διεύρυνση
και ο εµπλουτισµός των θεµάτων ενδιαφέροντος του Κοινωνικού ∆ιαλόγου, ειδικότερα δε εκείνα
που άπτονται στην αναµφισβήτητη κρίση που έχει διέλθει η ένδυση την τελευταία δεκαετία και
τις αλλαγές που αυτή η κρίση έφερε.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα οποία δεν αντιµετωπίστηκαν από τον διµερή κλαδικό
∆ιάλογο, αποτελούν η µετακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας εκτός Ελλάδος, αφήνοντας
πίσω χιλιάδες ανέργους και η νέα µορφή που παίρνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου µε βαρύτητα
στο σχεδιασµό νέων προϊόντων, στην αναζήτηση νέων αγορών, στην προώθηση, προβολή και
διακίνηση των προϊόντων.
Οι κοινωνικοί φορείς θα πρέπει µε συναινετικές διαδικασίες να αξιοποιήσουν και να
κινητοποιήσουν τις υπάρχουσες δοµές και πόρους, για την προσαρµογή των επιχειρήσεων και
των εργαζοµένων στις νέες ανάγκες και συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. Στην
κατεύθυνση αυτή ο κλαδικός Κοινωνικός ∆ιάλογος πρέπει να προωθήσει δράσεις προς κρατικούς
φορείς και Οργανισµούς όπως το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
Υπουργείο Ανάπτυξης, ΟΑΕ∆ κλπ., αλλά και Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την
εκπόνηση συγκεκριµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων στις νέες γνώσεις και στις ειδικότητες
αιχµής που υπαγορεύουν οι νέες συνθήκες.
Πρόσθετη επιδίωξη του Κοινωνικού ∆ιαλόγου σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αποτελέσει η
εξασφάλιση οικονοµικών πόρων για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων αυτών, µέσω
πιθανότατα του ΛΑΕΚ, όπου η συνεισφορά των επιχειρήσεων ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας
είναι σηµαντική.
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Στο πλαίσιο αυτό, η κινητοποίηση των κλαδικών κοινωνικών φορέων για από κοινού
διαχείριση και αξιοποίηση των κλαδικών εισφορών υπέρ του ΛΑΕΚ, θα πρέπει να είναι άµεση
ούτως ώστε να κατευθύνουν τους πόρους αυτούς στις πραγµατικές ανάγκες προσαρµογής και
αντιµετώπισης της κρίσης στις επιχειρήσεις και εργαζόµενους του κλάδου ένδυσης.
Για να µπορέσουν οι Κλαδικοί Κοινωνικοί φορείς να προωθήσουν δράσεις όπως πιο πάνω,
πρέπει µέσα από τον µεταξύ τους Κοινωνικό διάλογο να συµφωνήσουν για θέµατα όπως:
•

η βαρύτητα που έχουν στον κλάδο οι παρωχηµένες ειδικότητες εργαζοµένων, σε
συσχετισµό µε τις απαιτούµενες ειδικότητες αιχµής,

•

η αναβάθµιση της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, µε
έµφαση στην πιστοποίηση γνώσεων

•

η συντονισµένη αντιµετώπιση της ανεργίας σε περιοχές ή ακόµη και επιχειρήσεις
που επλήγησαν από µαζικές απολύσεις.

Επιτυγχάνοντας αυτό οι κοινωνικοί φορείς, µπορούν να συµβάλουν µε συγκεκριµένες
θέσεις και προτάσεις, οι οποίες θα προέρχονται από τους άµεσα εµπλεκόµενους και γνώστες των
αναγκών του κλάδου. Μπορούν επίσης να κατευθύνουν το εκπαιδευτικό σύστηµα και τα
εκπαιδευτικά

ιδρύµατα

στο

να

εντάξουν

στα

εκπαιδευτικά

προγράµµατα,

σπουδές

µε

µπορούν

να

εξειδικεύσεις που πραγµατικά έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις του κλάδου.
Οι

κλαδικοί

κοινωνικοί

φορείς

µέσω

του

Κοινωνικού

∆ιαλόγου

ενεργοποιήσουν φορείς συµβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίοι όµως µε την εµπειρία και
τεχνογνωσία που διαθέτουν, µπορούν να βοηθήσουν στο κοινό στόχο της αντιµετώπισης τω ν
κρίσεων και επιπτώσεών τους στον κλάδο. Τέτοιοι οργανισµοί είναι το Ι.Ν.Ε της ΓΣΕΕ, η ΟΚΕ και
το ΠΑΕΠ του ΟΑΕ∆.
Όπως στην αρχή του κεφαλαίου αυτού αναφέραµε, οι κοινωνικοί φορείς του κλάδου µε
τη δικτύωση που έχουν ή πρέπει να αναπτύξουν, έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για τα
συµβαίνοντα στον κλάδο σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο. Σηµαντικός παράγοντας
διασφάλισης των επιθυµητών αποτελεσµάτων αποτελεί η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για
τις νέες τάσεις και συνθήκες στον κλάδο, καθώς και η διάχυση της πληροφόρησης προς τους
άµεσα ενδιαφερόµενους, δηλαδή τους εργαζοµένους και τους εργοδότες.
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3.2. Αξιοποίηση µηχανισµού ΣΕΠΕΕ σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
Στην κατεύθυνση συµβολής των κλαδικών κοινωνικών φορέων για την πρόληψη και
αντιµετώπιση κρίσεων µέσω της άµεσης προσαρµογής των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων
στις νέες ανάγκες και συνθήκες, που επιβάλλουν οι αναδιαρθρώσεις στον κλάδο, κινείται ο
εργοδοτικός σύνδεσµος ΣΕΠΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο φορέας και µέσω της ευρύτερης διαδικτυακής δράσης του ανάπτυξε
βάση δεδοµένων για εργαζοµένους και επιχειρήσεις. Με την εφαρµογή αυτή ο ΣΕΠΕΕ επιδιώκει,
να δώσει µέσω της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και
εργαζοµένους να ενταχθούν σε µία βάση σύζευξης της ζήτησης και προσφοράς θέσεων εργασίας.
Σκοπός της εφαρµογής είναι να συµβάλει ποιοτικά στην αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και
της εργασιακής απασχόλησης στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Η εφαρµογή είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κλάδου και αποτυπώνει όλες τις
υφιστάµενες και νέες ειδικότητες. Οι εργαζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιούν το σύστηµα για να
προβάλλουν το εργασιακό τους προφίλ, περιγράφοντας τις γνώσεις, την εµπειρία τους, τα
κοινωνικά χαρακτηριστικά και τις επιδιώξεις τους. Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες θα
µπορούν να καταγράφουν τις κενές θέσεις εργασίας, προσδιορίζοντας ακριβώς τα ζητούµενα
προσόντα και δεξιότητες που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε θέση.
Η εφαρµογή χρησιµοποιεί ένα καινοτόµο σύστηµα αντιστοίχησης θέσεων εργασίας και
υποψηφίων, το οποίο επιτρέπει, στηριζόµενο στις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας, τον
ανώτατο εντοπισµό και ηλεκτρονική ειδοποίηση των καταλληλότερων υποψηφίων, λαµβάνοντας
υπόψη κριτήρια όπως η εκπαίδευση, η εµπειρία, οι δεξιότητες και οι επιδιώξεις. Το σύστηµα
χρησιµοποιεί διαφορετικές βαρύτητες για κάθε κριτήριο κατά την αντιστοίχηση προκειµένου να
βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσµα, ενώ λαµβάνει υπόψη τις έννοιες της υπέρ- κάλυψης και µηκάλυψης των προσόντων για να βαθµολογήσει και να κατατάξει τις θέσεις εργασίας και τους
υποψηφίους ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο ταιριάζουν µε τις απαιτήσεις κάθε θέσης,
προσοµοιάζοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό την ανθρώπινη διαδικασία κατάταξης.
Στόχος του συστήµατος ηλεκτρονικής στελέχωσης είναι να βοηθήσει την δικτύωση
µεταξύ επιχειρήσεων και εργαζοµένων του κλάδου ένδυσης στην Ελλάδα, µέσω µίας
προηγµένης διαδικασίας εισαγωγής παραµετροποιηµένων κριτηρίων απαίτησης από τους
υπεύθυνους προσωπικού των επιχειρήσεων, και

παραµετροποιηµένων κριτηρίων δεξιοτήτων

από τους εργαζοµένους. Οι δύο αυτές κατηγορίες χρηστών λαµβάνουν αντίστοιχα ταξινοµηµένα
τα βιογραφικά και τις θέσεις εργασίας, ως αποτέλεσµα καινοτόµου αντιστοίχησης µεταξύ
εισηγµένων κριτηρίων.
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Στην ιστοσελίδα www.fashionjobs.gr οι χρήστες µε πολύ εύκολο τρόπο αποκτούν
πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του συστήµατος για να

καρπωθούν τα αποτελέσµατα της

σηµαντικής αυτής εφαρµογής.
Η προώθηση και αξιοποίηση της δράσης του ΣΕΠΕΕ από τις επιχειρήσεις και τους
εργαζοµένους, θα πρέπει να είναι αντικείµενο συνεργασίας των κοινωνικών φορέων του κλάδου
(ΟΕΚΙ∆Ε-ΣΚΕΕ-ΣΕΠΕΕ) των τριτοβάθµιων εκπροσωπήσεων των κοινωνικών φορέων (ΓΣΕΕΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ) καθώς επίσης και κρατικών οργανισµών (ΟΑΕ∆) .
Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα της συνεργασίας όλων των ανωτέρω κοινωνικών φορέων
είναι η προβολή και η διάχυση της εν λόγω εφαρµογής στα εµπλεκόµενα κοινωνικά στρώµατα,
επιχειρήσεις και εργαζοµένους, του κλάδου ένδυσης στην Ελλάδα.
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4. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

∆ΙΑΛΟΓΟΥ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΕΝ∆ΥΣΗΣ

4.1. Πρόταση οργάνου Κοινωνικού ∆ιαλόγου σε τοπικό επίπεδο
Η πορεία του κλάδου Ένδυσης-Πλεκτικής την τελευταία 15ετία, κατά την οποία
συνέβησαν σηµαντικότατα γεγονότα κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα σε παγκόσµιο
επίπεδο, εµφανίζει συνεχόµενες διαφοροποιήσεις, οι οποίες είχαν και έχουν σηµαντικές
επιπτώσεις στην επιχειρηµατικότητα και στην απασχόληση στον κλάδο. Ο ενδοκλαδικός
Κοινωνικός ∆ιάλογος κατά την διάρκεια των αλλαγών αυτών δεν κατάφερε να βοηθήσει, γιατί
ουσιαστικά δεν στράφηκε στην πρόληψη ή στην αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων
γενικότερα στον κλάδο. Οι κοινωνικοί φορείς εγκλωβισµένοι σε ένα Κοινωνικό ∆ιάλογο
διεκδίκησης και αντιπαράθεσης, έχασαν πολύτιµο χρόνο χωρίς να αντιµετωπίσουν από κοινού
τα µεγάλα θέµατα που προέκυψαν και προκύπτουν από την απελευθέρωση των αγορών, του
εµπορίου και την παγκοσµιοποίηση.
Όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω, στα πλαίσια της δράσης αυτής, σχετικά µε την ανάγκη
προσαρµογής των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναµικού στις νέες συνθήκες της αγοράς,
µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο κλαδικός Κοινωνικός ∆ιάλογος θα πρέπει να αναπτυχθεί σε
πολλαπλά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό).

Για αυτό προτείνεται να προχωρήσει η ίδρυση ενός ∆ικτύου Κοινωνικού ∆ιαλόγου
κλάδου Ένδυσης-Πλεκτικής για Αντιµετώπιση Κρίσεων, αναδιαρθρώσεων και της απασχόλησης.

4.1.1 Οργανωτική δοµή
›

Η ονοµασία του προτείνεται να είναι «∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
ΕΝ∆ΥΣΗΣ-

ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΚΡΙΣΕΩΝ»

ή

οποιαδήποτε

άλλη

οι

κοινωνικοί φορείς συναποφασίσουν.
›

Η σύνθεση του για να µπορεί να αντιµετωπίζει δυναµικότερα τις περιπτώσεις κρίσεων
προτείνεται να αποτελείται από εκπροσώπους των πιο κάτω φορέων:
−

Γ.Σ.Ε.Ε 1 Εκπρόσωπος

−

ΟΕΚΙ∆Ε 1 Εκπρόσωπος
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−

ΣΕΒ 1 Εκπρόσωπος

−

ΣΕΠΕΕ/ ΣΚΕΕ 1 Εκπρόσωπος

−

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ (Συµµετοχή 2 εκπροσώπων (εργοδοτών 1- Εργαζοµένων 1)
τοπικού ενδιαφέροντος ανάλογα µε την υπό κρίση περιοχή)

›

Οι εκπρόσωποι των φορέων θα είναι άµισθοι.

›

Γραµµατειακή υποστήριξη µπορεί να διαθέτει ο ΣΕΠΕΕ.

›

Την οργάνωση των συνεδριάσεων συµφωνούν από κοινού η ΟΕΚΙ∆Ε µε τον ΣΕΠΕΕ/
ΣΚΕΕ και προεδρεύουν, για συντονιστικούς και µόνο λόγους, ανά εξάµηνο εναλλάξ, ο
εκπρόσωπος της ΟΕΚΙ∆Ε και τους ΣΕΠΕΕ/ΣΚΕΕ.

›

Υποστήριξη προσφέρεται από το υπό ίδρυση Κλαδικό Παρατηρητήριο.

›

Λαµβάνει υπόψη το θεσµικό πλαίσιο του δηµοσίου διαλόγου.

Προεδρείο
Τεχνική
Υποστήριξη
ΟΕΚΙ∆Ε

ΣΕΠΕΕ/ΣΚΕΕ

ΓΣΕΕ

ΣΕΒ

Τοπικός Παρατηρητής
Εργαζοµένων

Τοπικός Παρατηρητής
Εργοδοτών
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4.1.2 Σκοποί

Κύριος σκοπός του ∆ικτύου θα είναι η αντιµετώπιση µίας προβλεπόµενης η εν τη γενέσει της
κρίση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Επιπλέον στόχοι του δικτύου θα αφορούν σε ευρύτερα θέµατα ενδιαφέροντος και σχετικές
δραστηριότητες όπως:
›

Η προώθηση στα διοικητικά όργανα και Οργανισµούς των προτεινοµένων δράσεων για
αντιµετώπιση της κρίσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

›

Η ενηµέρωση και διάχυση µέσω των µηχανισµών των συµµετεχόντων συλλογικών οργάνων
προς τα µέλη τους και την κοινωνία των προτεινοµένων και εφαρµοζόµενων λύσεων.

›

Η προώθηση και ανάπτυξη του Κοινωνικού ∆ιαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων που
συµµετέχουν στο ∆ίκτυο και µέσω αυτών προς τα µέλη τους, για γρήγορη και έγκαιρη
παρέµβαση στην αντιµετώπιση κρίσεων.

›

Προώθηση προτάσεων ανάγκης αναδιάρθρωσης τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εµβέλειας
του κλάδου ένδυσης- Πλεκτικής σε περιπτώσεις αντιµετώπισης κρίσεων.

›

Αντιµετώπιση θεµάτων απασχόλησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων
και στήριξη της απασχόλησης στον κλάδο.

4.1.3 Τρόπος λειτουργίας
Με την εµφάνιση κρίσης σε οποιοδήποτε επίπεδο και της πληροφόρησης των συλλογικών
οργανώσεων εργαζοµένων ή εργοδοτών, το θέµα προωθείται προς την ΟΕΚΙ∆Ε ή ΣΕΠΕΕ/ ΣΚΕΕ.
Οι δύο εκπρόσωποι συναποφασίζουν για τη σύγκλιση του ∆ικτύου. Σε περίπτωση διαφωνίας
συµβάλλουν ως δικλίδα οι εκπρόσωποι της δεύτερης οργάνωσης (ΓΣΕΕ-ΣΕΒ).
Συνεδριάζει κατ’ ελάχιστο µία φορά το εξάµηνο.
Μέσω της γραµµατείας ρυθµίζονται τα διαδικαστικά της συνεδρίασης, όπως: τόπος,
χρόνος, συµµετέχοντες και θέµα. Τηρούνται πρακτικά από τη γραµµατέα κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
Για τις Γνώµες του ∆ικτύου καταβάλλεται προσπάθεια σύγκλισης θέσεων από όλα τα
µέλη και τους παρατηρητές, καταγράφονται οι µειοψηφικές θέσεις και προωθούνται στους
ενδιαφερόµενους φορείς. Για κάθε θέµα ορίζονται 2 µέλη, ένα από την Εργοδοτική πλευρά και
ένα από τη Συνδικαλιστική πλευρά των Εργαζοµένων για την εκπροσώπηση του δικτύου στους
διάφορους φορείς καθώς και για τις αναγκαίες παρεµβάσεις.
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Για τις Αποφάσεις του ∆ικτύου απαιτείται Οµοφωνία.
Αξιοποιεί και συνεργάζεται µε τους τοπικούς και εθνικούς φορείς του Κοινωνικού
∆ιαλόγου όπως ΝΟΚΕ, ΙΝΕ, ΠΑΕΠ, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το υπό ίδρυση Κοινωνικό
και Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Κέντρο του κλάδου Ένδυσης.

4.1.4 Αρχές λειτουργίας
Για να µπορέσει να λειτουργήσει το προτεινόµενο όργανο, αποτελούµενο µόνο από
εκπροσώπους εργαζοµένων και εργοδοτών, χρειάζεται να

επικρατήσουν στους φορείς πέντε

βασικές αρχές.
›

Εµπιστοσύνη

›

Αλληλεγγύη

›

∆ιαφάνεια

›

Σύγκλιση Απόψεων

›

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ουσιαστικά, σε όλο το φάσµα του Κοινωνικού ∆ιαλόγου, θα πρέπει
να επιδιώκουν να λειτουργούν βάση των παραπάνω αρχών.
Ιδιαίτερα όµως σε περιπτώσεις κρίσεων, κατά τις οποίες κατά κύριο λόγο προτείνεται να
λειτουργεί το εν λόγω ∆ίκτυο, ο ρόλος των Κοινωνικών Εταίρων θα πρέπει να διακατέχεται από
Κοινωνική Υπευθυνότητα, καθώς οι λύσεις που θα προταθούν θα έχουν επίπτωση στην Κοινωνία
και την Οικονοµία γενικότερα και όχι µόνο των συγκεκριµένων εργαζοµένων και εργοδοτών.
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5. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

∆ΙΑΛΟΓΟΥ

ΓΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΕΝ∆ΥΣΗΣ

Οι πιλοτικές εφαρµογές Κοινωνικού ∆ιαλόγου στον κλάδο ένδυσης υλοποίηθηκαν στο
πλαίσιο των εργασιών 9.2 και 9.3 και αφορούσαν µηχανισµούς µεταξύ εκπαιδευτικών και
παραγωγικών φορέων και µηχανισµούς σε τοπικό επίπεδο για την αντιµετώπιση τοπικών
κρίσεων.
Πιο συγκεκριµένα οι πιλοτικές εφαρµογές υλοποίηθηκαν στην ∆ράµα στις 5 ∆εκεµβριου
2007, υπό το συντονισµό του ΣΕΠΕΕ και του Επιµελητηρίου ∆ράµας µε τη συµµετοχή τοπικών
κλαδικών φορέων και κοινωνικών εταίρων, τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης, φορέων και
ιδρυµάτων εκπαίδευσης. Οι πιλοτικές εφαρµογές αφορούσαν ουσιαστικά σε διαδικασίες άτυπου
Κοινωνικού ∆ιαλόγου, µέσω συζητήσεων και συµφωνιών περαιτέρω συνεργασίας.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου ∆ράµας, κ. Χαρακίδης,
το οποίο αποτελεί έναν από τους εταίρους της Α.Σ., γεγονός το οποίο – όπως τόνισε ο κ.
Χαρακίδης – έδωσε την ευκαιρία στον φορέα να ασχοληθεί εκτενώς µε έναν κλάδο που
πλήττεται ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της ∆ράµας.
Στη συνέχεια ο κ. Παπαδηµητρίου, υπεύθυνος των διεθνών προγραµµάτων του
Επιµελητηρίου ∆ράµας, πέρασε σε συνοπτική παρουσίαση του έργου της Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ∆ΥΣΗ, µε
τίτλο «∆ίκτυο προσαρµογής και αναδιάρθρωσης του συστήµατος παραγωγής και εργασίας στον
κλάδο της ένδυσης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του β΄ κύκλου της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας EQUAL. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπήρξε η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και
των ευρηµάτων των πιλοτικών εφαρµογών που υλοποίησε το Επιµελητήριο ∆ράµας στο πλαίσιο
του έργου. Οι πιλοτικές εφαρµογές αφορούσαν στην εξοικείωση των επιχειρήσεων και των
εργαζοµένων µε νέες διαδικασίες αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης της παραγωγής και
κυρίως της εργασίας, µε απώτερο στόχο την πρόληψη ή και την αντιµετώπιση πιθανών κρίσεων.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδηµητρίου, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εξέφρασε ενδιαφέρον για
τα θέµατα που τους παρουσιάστηκαν, αν και δήλωσαν σχετική αδυναµία και δυσκολία να
υιοθετήσουν από µόνοι τους τα προτεινόµενα µέτρα, χωρίς δηλαδή τη συνδροµή κάποιου
εξωτερικού συµβούλου. Από την άλλη πλευρά, δήλωσαν αρχικά άγνοια και δισταγµό για τις
διαδικασίες της εξατοµικευµένης συµβουλευτικής, που αποτελεί µια καινοτόµα παρέµβαση σε
επίπεδο κλάδου. Τελικά διαβεβαίωσαν πως τέτοιες πρακτικές µπορούν να συµβάλλουν στην
υποβοήθησή τους για την αντιµετώπιση της ανεργίας που φαίνεται να τους απειλεί, καθώς ο
κλάδος της ένδυσης ακολουθεί φθίνουσα πορεία στην περιοχή.
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Στη συνέχεια ακολούθησαν οι κύριες εργασίες του 1ου Εργαστηρίου, το οποίο
αφορούσε σε Κοινωνικό ∆ιάλογο µεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και των
παραγωγικών φορέων του κλάδου ένδυσης για τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος
παραγωγής και εργασίας. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν µε την παρουσίαση του κ. Ασλανίδη
σχετικά µε κάποια ενδιαφέροντα παραδείγµατα µοντέλων Κοινωνικού ∆ιαλόγου µεταξύ
εκπαιδευτικών φορέων και παραγωγικών φορέων του κλάδου ένδυσης. Εκτενώς αναφέρθηκε
στο παράδειγµα του γαλλικού οργανισµού IFTH (Γαλλικό Ίδρυµα Κλωστοϋφαντουργικών
Προϊόντων & Ενδυµασίας), που ιδρύθηκε το 1986 κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Βιοµηχανίας της Γαλλίας και των επαγγελµάτων του κλωστοϋφαντουργίας.
Ο IFTH αποτελεί ένα από τα κυριότερα ερευνητικά κέντρα στην Ευρώπη και το επίσηµα
πιστοποιηµένο κέντρο ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας στη Γαλλία. Κύρια αποστολή του τα
τελευταία 50 χρόνια είναι η ανάπτυξη και διάδοση εφαρµογών νέων τεχνολογιών στον κλάδο
της ένδυσης, για την υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις του κλάδου, µε στόχο την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας τους.
Στη συνέχεια ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε στον FORTHAC ως καλή πρακτική. Το
FORTHAC δηµιουργήθηκε από τη συνένωση των δυνάµεων των κοινωνικών εταίρων στους
κλάδους ένδυσης, κλωστοϋφαντουργίας, υπόδυσης, δερµάτινων ειδών. Οι δραστηριότητες του
FORTHAC αφορούν στις εξής:
•

συλλογή και διαχείριση κεφαλαίων για την επαγγελµατική κατάρτιση στους παραπάνω
κλάδους

•

χάραξη και καθορισµός των πολιτικών για την αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική
κατάρτιση στους κλάδους αναφοράς

•

πληροφόρηση

και

συµβουλευτική

υποστήριξη

προς

τις

επιχειρήσεις

και

τους

εργαζοµένους.

Το κύριο σηµείο της δραστηριοποίησης του έγκειται στο γεγονός ότι είναι υπεύθυνος
φορέας για τη διαχείριση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης στον κλάδο της ένδυσης. Ο FORTHAC ως οργανισµός των κοινωνικών εταίρων της
ένδυσης, δραστηριοποιείται επίσης και στην εκπόνηση µελετών για τις εξελίξεις στον κλάδο,
ιδιαίτερα δε για ό,τι επιδρά στους ανθρώπινους πόρους. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργήσει
ένα Παρατηρητήριο (OBSERVATORY OF THE PROFESSIONAL PROFILES IN FACHION, TEXTILE
AND LEATHER INDUSTRIES).
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Τέλος, ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε στο νεοσύστατο Κοινωνικό και Επιχειρηµατικό
Αναπτυξιακό Κέντρο (ΚΕΑΚ), στο πλαίσιο του έργου PRO-CRISIS, το οποίο χρηµατοδοτείται από
τον Άρθρο 6 του ΕΚΤ. Το ΚΕΑΚ εκτός από τις άλλες δραστηριότητες, αναµένεται να
διαδραµατίσει στρατηγικό ρόλο σε θέµατα κατάρτισης
-

Επέκταση σε νέα πεδία δράσης και χρήση καινοτόµων εργαλείων (προγράµµατα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης)

-

Μελέτη – δηµιουργία- καταγραφή βάσης δεδοµένων ανθρώπινου δυναµικού των
κλάδων µόδας µε γεωγραφικό προσδιορισµό

-

∆ηµιουργία διµερών συνεργασιών µε φορείς από αντίστοιχους κλάδους σε χώρες του
εξωτερικού µε τη µορφή ανταλλαγών εκπαιδευτών και εργαζοµένων

-

∆ιευκόλυνση και ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των

φορέων σε εθνικό και

τοπικό επίπεδο για ανάδειξη συνεργιών στο πεδίο της κλαδικής επαγγελµατικής
κατάρτισης
-

Ενίσχυση της διακρατικότητας (συνεργασία µε οργανισµούς για την ανάπτυξη
ευρωπαϊκής

στρατηγικής

επαγγελµατικής

κατάρτισης,

σχεδιασµός

&

υποβολή

ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την απασχόληση και την κατάρτιση)

Στη συνέχεια του workshop, ο κ. Σταµπουλής πήρε το λόγο και αναφέρθηκε εν συντοµία
στο θεσµικό πλαίσιο ανάπτυξης µηχανισµών Κοινωνικού ∆ιαλόγου για τον κλάδο της ένδυσης
στην Ελλάδα. Επισηµάνθηκε η ανυπαρξία ανεπτυγµένων δοµών Κοινωνικού ∆ιαλόγου σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και η αδυναµία αποτίµησης της προσφορά των κλάδων
ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας στον ΛΑΕΚ.
Ακολούθησε διάλογος µεταξύ των συµµετεχόντων στο workshop, µε τοποθετήσεις
εκπροσώπων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Τµήµα Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων), του ΤΕΙ
Πειραιά (Τµήµα Κλωστοϋφαντουργίας), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και τοπικών
εκπαιδευτικών φορέων (όπως το Κ.Ε.Κ. ΕΥΒΟΥΛΟΣ, Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
∆ράµας, ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ K.E.K.). Ο διάλογος επικεντρώθηκε στον τύπο του ∆ικτύου Κοινωνικού
∆ιαλόγου και ειδικότερα τέθηκε το δίληµµα αν θα πρέπει να είναι διµερής ή τριµερής Κοινωνικός
∆ιάλογος, καθώς ακούστηκε η άποψη πως η εµπλοκή του κράτους δηµιουργεί κάποιες φορές
προβλήµατα. Επίσης, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων συµφώνησε ότι στο σύγχρονο
περιβάλλον λειτουργίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ένδυσης, η αγωνία για βιωσιµότητα
αλλά και το ασαφές πολλές φορές πλαίσιο εφαρµογής του ΛΑΕΚ, αποµακρύνουν τις επιχειρήσεις
από πρακτικές δια βίου µάθησης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να πειστούν και να
κινητοποιηθούν, ιδιαίτερα σε περιοχές µε έντονα προβλήµατα, όπως η ∆ράµα, όπου οι
ανθρώπινοι πόροι του κλάδου απειλούνται και πλήττονται από την ανεργία. Η ανάληψη
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πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της αρχικής αλλά και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής
κατάρτισης θα πρέπει να υποκινήσει διαδικασίες διαβούλευσης µεταξύ εκπαιδευτικών και
παραγωγικών

φορέων,

µε

στόχο

την

ανασύνταξη

των

προγραµµάτων

σπουδών,

τον

εµπλουτισµό µε νέες ειδικότητες αιχµής, τη διασύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης µε την
πρακτική άσκηση, και όλα αυτά στην οπτική σύζευξης των αναγκών των επιχειρήσεων µε τις
δεξιότητες και τα ταλέντα των διαθέσιµων ανθρωπίνων πόρων.
Στη συνέχεια, τέθηκε επί τάπητος η σηµερινή δοµή του ΛΑΕΚ µε την αδύναµη λειτουργία
του σε κλαδικό επίπεδο. Όλοι οι συµµετέχοντες συµφώνησαν ότι, ο κλάδος της ένδυσης είναι
υψηλής σηµαντικότητας στην Ελλάδα, γεγονός που δικαιολογεί τη δηµιουργία δοµής που να
διαχειρίζεται τα κονδύλια του ΛΑΕΚ που προέρχονται από επιχειρήσεις ένδυσης και συναφών
δραστηριοτήτων. Ακούστηκε επίσης η άποψη ότι, το προτεινόµενο ∆ίκτυο Κοινωνικού ∆ιαλόγου
πρέπει να δώσει έµφαση στο περιεχόµενο των συζητήσεων και διαβουλεύσεων, ενώ
µακροχρόνια µπορεί να αναπτυχθεί για ευρύτερα θέµατα λειτουργίας του κλάδου και όχι µόνο
την αντιµετώπιση κρίσεων.

Ο κ. Ασλανίδης έκλεισε τις εργασίες του workshop, µε την πεποίθηση ότι έγινε η αρχή
για τη δηµιουργία µιας δοµής Κοινωνικού ∆ιαλόγου µε ουσιαστική λειτουργία και φιλοδοξίες για
την ανάπτυξη του κλάδου ένδυσης, µέσα από τη ∆ιαβούλευση µε εκπαιδευτικούς φορείς και
εκφραστές των νέων ιδεών σε σχέση µε την αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική κλαδική
κατάρτιση. Η εµπλοκή φορέων του εκπαιδευτικού συστήµατος, της έρευνας, των οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κρατικών οργανισµών και του ίδιου του Κράτους, καθιστούν
αναγκαία την ύπαρξη Κοινωνικού ∆ιαλόγου των φορέων του κλάδου ένδυσης για δυναµική
εκπροσώπηση και προώθηση των πολύ σηµαντικών και αναγκαίων παρεµβάσεων στις πιο πάνω
δοµές, για αποτελεσµατικές και καινοτόµες λύσεις µε κατεύθυνση τις νέες συνθήκες οργάνωσης
των επιχειρήσεων και εργασίας.

Ακολούθησαν οι εργασίες του 2ου Εργαστηρίου σχετικά µε τον Κοινωνικό ∆ιάλογο
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη αποτελεσµατικών συνεργιών στη
διαχείριση κρίσεων στο ανθρώπινο δυναµικό. Κατά την έναρξη του Εργαστηρίου, ο κ.
Σταµπουλής

αναφέρθηκε

στην

εννοιολογική

προσέγγιση

του

Κοινωνικού

διαλόγου,

αναφέροντας τους µηχανισµούς, αλλά και τα είδη του Κοινωνικού ∆ιαλόγου. Στη συνέχεια,
παρουσιάστηκε συνοπτικά ο κλαδικός κοινωνικός διάλογος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενώ
δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ισχνή παρουσία κοινωνικού διαλόγου σε περιφερειακό και σε
τοπικό επίπεδο. Ο κ. Σταµπουλής στο σηµείο αυτό έθεσε τις προϋποθέσεις για την
αποτελεσµατική ανάπτυξη του τοπικού και περιφερειακού κοινωνικού διαλόγου για τον κλάδο
ένδυσης.
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Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόταση δηµιουργίας ∆ικτύου Κοινωνικού ∆ιαλόγου, έτσι
όπως αυτή διαµορφώθηκε στο πλαίσιο του έργου της Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ∆ΥΣΗ. Ειδικότερα, τέθηκε επί
τάπητος η ονοµασία του ∆ικτύου και επικράτησε η άποψη να λέγεται «∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΝ∆ΥΣΗΣ- ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ».
Όσον αφορά στη σύνθεση του ∆ικτύου, συµφωνήθηκε να συµµετέχουν εκπρόσωποι
τουλάχιστον από τους εξής φορείς:
1. Γ.Σ.Ε.Ε
2. ΟΕΚΙ∆Ε
3. ΣΕΒ
4. ΣΕΠΕΕ
5. ΣΚΕΕ
6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ (Συµµετοχή εκπροσώπων των εργοδοτών και εργαζοµένων σε
τοπικό επίπεδο ανάλογα µε την υπό κρίση περιοχή)
Οι εκπρόσωποι των φορέων θα είναι άµισθοι, ενώ ο ΣΕΠΕΕ µπορεί να αναλάβει τη
γραµµατειακή υποστήριξη.
Κύριος σκοπός του ∆ικτύου θα είναι η αντιµετώπιση µίας προβλεπόµενης η εν τη γενέσει
της κρίση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον στόχοι του ∆ικτύου είναι οι εξής:
•

Η προώθηση στα διοικητικά όργανα και Οργανισµούς των προτεινοµένων δράσεων για
αντιµετώπιση της κρίσης σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

•

Η ενηµέρωση και διάχυση µέσω των µηχανισµών των συµµετεχόντων συλλογικών
οργάνων προς τα µέλη τους και την κοινωνία των προτεινοµένων και εφαρµοζόµενων
λύσεων.

•

Η προώθηση και ανάπτυξη του Κοινωνικού ∆ιαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων
που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο και µέσω αυτών προς τα µέλη τους, για γρήγορη και
έγκαιρη παρέµβαση στην αντιµετώπιση κρίσεων.

•

Προώθηση προτάσεων ανάγκης αναδιάρθρωσης τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής
εµβέλειας του κλάδου ένδυσης- Πλεκτικής σε περιπτώσεις αντιµετώπισης κρίσεων .

•

Αντιµετώπιση θεµάτων απασχόλησης και ανάπτυξης στο πλαίσιο των εργασιακών
σχέσεων και στήριξη της απασχόλησης στον κλάδο.

Στο σηµείο αυτό, ο κ. Σταµπουλής, τόνισε την ανάγκη το ∆ίκτυο να αξιοποιεί και
συνεργάζεται µε τους τοπικούς και εθνικούς φορείς του Κοινωνικού ∆ιαλόγου όπως ΝΟΚΕ, ΙΝΕ,
ΠΑΕΠ, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για συνεργασία µε το
Κοινωνικό και Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Κέντρο του κλάδου Ένδυσης.
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Λαφτσίδης, εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου ∆ράµας, ο οποίος επισήµανε ότι αυτό που λείπει από το ∆ιµερή Κλαδικό ∆ιάλογο είναι
οι κλαδικοί κοινωνικοί φορείς να τοποθετήσουν πάνω στο τραπέζι των διαβουλεύσεων τους και
να θελήσουν να αντιµετωπίσουν από κοινού την κρίση και τις αλλαγές που έγιναν και γίνονται
στον Ελληνικό Κλάδο Ένδυσης.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τα οποία δεν αντιµετωπίστηκαν από τον διµερή κλαδικό
∆ιάλογο, αποτελούν η µετακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας εκτός Ελλάδος, αφήνοντας
πίσω χιλιάδες εργαζοµένους χωρίς εργασία και η νέα µορφή που παίρνουν οι επιχειρήσεις του
κλάδου µε βαρύτητα στο σχεδιασµό νέων προϊόντων, στην αναζήτηση νέων αγορών, στη
διακίνησης των προϊόντων, στη προώθηση και τη τεχνολογία της γνώσης και διακίνησης των
πληροφοριών.
Προς αυτή την κατεύθυνση, τοποθετήθηκε και εκπρόσωποι τουθ Επιµελητηρίου ∆ράµας
και του Συνδικάτου Ιµατισµού Κλωστοϋφαντουργίας και Πλεκτικής

Νοµού Θεσσαλονίκης,

λέγοντας πως οι κοινωνικοί φορείς θα πρέπει µε συναινετικές διαδικασίες και µία φωνή, να
προσπαθήσουν σε να αξιοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τις υπάρχουσες δοµές και πόρους,
για την προσαρµογή στις νέες ανάγκες και συνθήκες των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων.

Στο σηµείο αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Λύτρας, συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρίας
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ο οποίος τόνισε την ανάγκη, οι κλαδικοί κοινωνικοί φορείς µέσω του
Κοινωνικού ∆ιαλόγου να ενεργοποιήσουν φορείς συµβουλευτικού χαρακτήρα, οι οποίοι όµως µε
την εµπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν, µπορούν να βοηθήσουν στο κοινό στόχο της
αντιµετώπισης κρίσεων στο κλάδο. Τέτοιοι οργανισµοί είναι το Ι.Ν.Ε της ΓΣΕΕ, η ΟΚΕ και το
ΠΑΕΠ του ΟΑΕ∆.

Ο κ. Παπαδηµητρίου από την πλευρά του, πρότεινε το ∆ίκτυο Κοινωνικού ∆ιαλόγου να
έρθει σε επικοινωνία για µελλοντική δικτύωση µε τα 6 κλαδικών Παρατηρητηρίων που
λειτουργούν στην Ε.Ε., µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και τη µεταφορά τεχνογνωσίας από
κράτη – µέλη όπου ο κοινωνικός διάλογος στον κλάδο ένδυσης είναι περισσότερο ανεπτυγµένος.

Ακολούθως ο κ. Ασλανίδης ανέφερε ότι ο ΣΕΠΕΕ µε στόχο την ενεργοποίησή του για την
πρόληψη και αντιµετώπιση κρίσεων µε γρήγορη προσαρµογή των επιχειρήσεων και των
εργαζοµένων στις νέες ανάγκες και συνθήκες, που επιβάλλουν οι αναδιαρθρώσεις στον κλάδο,
ανέπτυξε διαδικτυακή δράση, µέσω δηµιουργίας βάσης δεδοµένων για εργαζοµένους και
επιχειρήσεις.
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Συνέχισε λέγοντας πως µε την εφαρµογή αυτή ο ΣΕΠΕΕ επιδιώκει, να δώσει µέσω της
πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργαζοµένους να
ενταχθούν σε µία βάση ζήτησης και προσφοράς εξειδικευµένων στο κλάδο ειδικοτήτων
εργαζοµένων.

Σκοπός

της

εφαρµογής

είναι

να

συµβάλει

ποιοτικά

στην

αύξηση

της

παραγωγικότητας καθώς και της εργασιακής απασχόλησης στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Η εφαρµογή χρησιµοποιεί ένα καινοτόµο σύστηµα αντιστοίχησης θέσεων εργασίας και
υποψηφίων, το οποίο επιτρέπει, στηριζόµενο στις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας, τον
ανώτατο εντοπισµό και ειδοποίηση των καταλληλότερων υποψηφίων, λαµβάνοντας υπόψη
κριτήρια όπως η εκπαίδευση , η εµπειρία, οι δεξιότητες και οι επιθυµίες.

Ο εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου ∆ράµας, εξέφρασε την ικανοποίησή του
από την εφαρµογή, καθώς την αξιοποίησαν πιλοτικά µε κάποιους ανέργους. Επισήµανε ότι, η
εφαρµογή είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες του κλάδου και αποτυπώνει όλες τις υφιστάµενες
και νέες ειδικότητες. Οι εργαζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιούν το σύστηµα για να αναπτύξουν
το εργασιακό τους προφίλ, περιγράφοντας τις γνώσεις και την εµπειρία τους, ενώ οι εργοδότες
µπορούν να τοποθετούν τις απαιτήσεις που επιθυµούν να καλύψουν. Επίσης, µετέφερε την
άποψη των ανέργων που χρησιµοποίησαν τη βάση δεδοµένων και έµειναν ικανοποιηµένοι από
την ευκολία στη χρήση της.

Ο κ. Σταµπουλής έκλεισε τις εργασίες του workshop, µε την πεποίθηση ότι έγινε η αρχή
για την περαιτέρω κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των κλαδικών φορέων ένδυσης, αλλά και
των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνικών εταίρων. Ευχήθηκε να
ευοδωθεί η πρόταση για την ίδρυση του ∆ικτύου Κλαδικού Κοινωνικού ∆ιαλόγου για
αντιµετώπιση κρίσεων στο κλάδο και κυρίως να εδραιωθούν µηχανισµοί που να οδηγήσουν σε
τυπικές και θεσµοθετηµένες διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου, όπως η διαβούλευση σε τριµερές
επίπεδο.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ένας από τους µεγαλύτερους κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας ο κλάδος ένδυσης, µε
σηµαντική προσφορά στην ανάπτυξη της, τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε απροετοίµαστος να
µπορεί να αντιµετωπίσει την απελευθέρωση των αγορών, των υπηρεσιών, του εµπορίου και την
παγκοσµιοποίηση.
Οι διαφοροποιήσεις που προκάλεσαν τα πιο πάνω στον κλάδο Ένδυσης- Πλεκτικής ήταν
και

είναι

τόσο

σηµαντικές

που

οδήγησαν

τις

επιχειρήσεις

σε

αναδιοργανώσεις

και

αναδιαρθρώσεις µεγάλου µεγέθους για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθήκες.
Παράλληλα

προκάλεσαν

απαξίωση

του

προσανατολισµένου

στην

παραγωγική

δραστηριότητα Ανθρώπινου ∆υναµικού, το οποίο βρέθηκε σε αδυναµία προσαρµογής στις
ανάγκες των νέων συνθηκών.
Μέσα

σε

αυτό

το

περιβάλλον

των

διαφοροποιήσεων,

αναδείχθηκαν

νέοι

τύποι

επιχειρήσεων µε ανάγκες νέων εξειδικεύσεων για τους εργαζοµένους. Οι τοµείς του σχεδιασµού,
της προώθησης, της διακίνησης, των νέων τεχνολογιών και της γνώσης αποτελούν πλέον το
χώρο που πρέπει να προσαρµοστεί το υφιστάµενο ή το νέο δυναµικό του κλάδου.
Ο κλαδικός Κοινωνικός ∆ιάλογος δεν πρέπει να µείνει εκτός των νέων συνθηκών που
δηµιουργήθηκαν στον κλάδο. Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να αξιοποιήσουν και να αναζητήσουν
νέα όρια συνεργασίας, ούτως ώστε να πετύχουν την πρόληψη κρίσεων, καθώς και να
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που δηµιουργεί η παγκόσµια αγορά του κλάδου ΈνδυσηςΠλεκτικής.
Τέλος προτείνεται στους κοινωνικούς φορείς να αξιοποιήσουν όλους τους νέους
µηχανισµούς που δηµιουργούνται για την προσαρµογή του κλάδου στις νέες συνθήκες, όπως
την διαδικτυακή εφαρµογή του ΣΕΠΕΕ για την κλαδική προσφορά και ζήτηση εργασίας. Επίσης
η πρόταση για την ίδρυση του ∆ικτύου Κλαδικού Κοινωνικού ∆ιαλόγου για αντιµετώπιση
κρίσεων στον κλάδο, µε την συµµετοχή των κοινωνικών φορέων του κλάδου, αλλά και των
υπερκείµενων οργανώσεων ΓΣΕΕ και ΣΕΒ, δίνοντας µε αυτή την συνεργασία µία δυναµικότερη
έµφαση στον Κοινωνικό ∆ιάλογο για την διαχείριση των κρίσεων σε εθνικό αλλά ιδιαίτερα σε
τοπικό επίπεδο.
Από την αλλη πλευρά όλοι οι εµπλεκόµενοι εταίροι σε διαδικασίες Κοινωνικού ∆ιαλόγου,
δέχθηκαν µε χαρά την πρόσκληση να συµµετέχουν σε άτυπες και πιλοτικές διαδικασίες που να
αφορούν την ενεργοποίηση για πρόληψη και διαχείριση κρίσεων σε τοπικό επίπεδο αλλά και την
αναβάθµιση της αρχικής και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε στόχο την
προσαρµογή των ανθρωπίνων πόρων του κλάδου ένδυσης.
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Οι

διαδικασίες

του

πιλοτικού

Κοινωνικού

∆ιαλόγου

ευόδωσαν

τα

επιθυµητά

αποτελέσµατα αλλά κυρίως έθεσαν τις βάσεις για περαιτέρω συνεργασία και ανάπτυξη
θεσµοθετηµένων µηχανισµών.
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