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Περιγραφή σχεδίου
Η βασική ιδέα του σχεδίου είναι να υποστηρίξει τη γνώση της τεχνικής και πρακτικής
σηµασίας του care labelling (σήµατα φροντίδας) στην Ευρώπη, µέσω της δηµιουργίας ενός
ενοποιηµένου εκπαιδευτικού εργαλείου.
Ο κύριος σκοπός των συµβόλων που χρησιµοποιούνται στα ενδύµατα είναι η
επικοινωνία στην αλυσίδα παραγωγού – προµηθευτή – λιανέµπορου – καταναλωτή. Ο
παραγωγός οφείλει να γνωρίζει την τεχνική σηµασία των συµβόλων φροντίδας και να µπορεί να
ανταποκριθεί στην ανάγκη να παρουσιάσει τις ιδιότητες των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
(αντοχή στο χρώµα, µπάσιµο κλπ) κατά τη δήλωση της ποιότητάς τους. Από την άλλη πλευρά,
οι λιανοπωλητές πρέπει να αντιληφθούν το περιεχόµενο της προτεινόµενης ετικέτας και να είναι
προετοιµασµένοι να περιγράψουν την κατάλληλη φροντίδα για τα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα και τις ποιοτικές του συµπεριφορές.
Τα εργαλεία που θα εκπονηθούν από το σχέδιο θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν από
εκπαιδευτές ως καλά εναλλακτικά εργαλεία για τους µελλοντικούς παραγωγούς και
λιανοπωλητές.
Επιπρόσθετα, τα σύµβολα φροντίδας επιτρέπουν την επικοινωνία χωρίς τα εµπόδια των
διαφορετικών γλωσσών, καθώς σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν την ίδια σηµασία. Τα
εργαλεία Ε/Ι θα προετοιµαστούν για όλες τις προαναφερθείσες οµάδες – στόχους (target groups)
µε βάση τις ανάγκες τους (µπροσούρες, φυλλάδια, cd) και θα µεταφραστούν σε όλες τις
γλώσσες των συµµετεχόντων εταίρων.
Τα σύµβολα φροντίδας είναι αντικείµενο των διεθνών προτύπων στο ISO.
∆ηµιουργήθηκαν στην Ευρώπη και χρησιµοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσµο.
Ο ρόλος του ΣΕΠΕΕ
Ο ΣΕΠΕΕ, όπως και οι υπόλοιποι εταίροι στο σχέδιο, θα συµµετέχει σε όλες τις
δραστηριότητες πλην της διοίκησης και διαχείρισης που θα γίνει από τον συντονιστή εταίρο
SOTEX.
Ειδικότερα ο ΣΕΠΕΕ θα µετέχει:
α) Στην καταγραφή του υφιστάµενου εκπαιδευµένου υλικού στην Ελλάδα για τις οδηγίες
φροντίδας (care labelling).
β) Στη διαµόρφωση του περιεχοµένου του νέου εκπαιδευτικού υλικού που θα
δηµιουργηθεί και το οποίο θα επιλεγεί από υφιστάµενο υλικό στις διάφορες χώρες της εταιρικής
σύµπραξης.
γ) Στη µετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική γλώσσα και
δ) Σε δράσεις διάδοσης – δηµοσιοποίησης στην Ελλάδα.
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Περιγραφή των παραδοτέων του σχεδίου και η συµβολή του ΣΕΠΕΕ σε αυτά

Περιγραφή παραδοτέων σχεδίου

Ο ρόλος του ΣΕΠΕΕ
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Συγκέντρωση του υφιστάµενου εκπαιδευτικού
υλικού για τα σήµατα φροντίδας στις χώρες
που µετέχουν στο σχέδιο.

Συγκέντρωση του υφιστάµενου
εκπαιδευτικού υλικού για τα σήµατα
φροντίδας στην Ελλάδα.
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Επιλογή του καταλληλότερου εκπαιδευτικού
υλικού από το διαθέσιµο υλικό που θα
συγκεντρωθεί.
∆ιαµόρφωση του περιεχοµένου του νέου
εκπαιδευτικού υλικού.

Συµµετοχή στην επιλογή και σύνθεση του
νέου εκπαιδευτικού υλικού.
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∆ηµιουργία της αγγλικής έκδοσης του
εκπαιδευτικού υλικού και µετάφρασή του στις
γλώσσες των συµµετεχουσών χωρών.

Μετάφραση του αγγλικού εκπαιδευτικού
υλικού στα ελληνικά.
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Παρουσίαση του σχεδίου.
Ενέργειες προβολής – δηµοσιοποίησης σε
κάθε χώρα.

Προώθηση του εκπαιδευτικού υλικού στην
Ελλάδα, στις οµάδες – στόχους αλλά και
γενικά.

Πίνακας µε τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες κινητικότητας
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SOTEX GINETEX CZ – Vaclavska 6, 658 41, Brno, CZ – Czech Republic
ETITEX / GINETEX BELGIUM Vzw Comite Belge de l’Etiquetage d’Entretien
des Textiles – Montoyerstraat 24 bus 14, 1000 BRUSSELS, BE-Belgium
COFREET – Comite Francais de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles –
37 rue de Neuilly, 92581 Clichy, FR-France
Clothing Association – Gran Via de les Corts Catalanes 670 4a planta, 08010
BARCELONA, ES-Spain
Hellenic Fashion Industry Association – 18A ERMOU Str, 54624
THESSALONIKI, GR-Greece
National Association of Clothing Manufacturers – AV da Boavista 3523, 7o,
4100-139 Porto, PT-Portugal
Textile testing institute – Vaclavska 6, 658 41 Brno, CZ-Czech Republic
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