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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Η μελέτη αφορά το πρώτο παραδοτέο του έργου που 

υλοποιεί η ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και 

επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» και συγκεκριμένα στα πλαίσια του 

υποέργου 19 «Ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των κλαδικών και τοπικών 

ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ». Το έργο αφορά στην υποστήριξη κλαδικών και 

τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στον 

κοινωνικό διάλογο καθώς και την επιχειρησιακή και θεσμική τους ενδυνάμωση 

ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο της εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στο 

τοπικό και κλαδικό επίπεδο. 

 

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

στον κλάδο που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων 

Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων & Συναφών Επαγγελμάτων, με σκοπό την 

εκπόνηση σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας, αποβλέποντας 

στην ενίσχυση του ρόλου της, ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο της 

εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στην κοινωνία.  

 

Στη μελέτη πραγματοποιείται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και 

προοπτικών ανάπτυξης της Ομοσπονδίας εξεταζόμενη σε σχέση με το πεδίο 

δράσης της. Συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η ομοσπονδία και τα επαγγέλματα που 

εντάσσονται σε αυτή. Η ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος εξετάζει τους 

εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της Ομοσπονδίας.  

 

Συνδέεται με τη δημιουργία ευκαιριών και κινδύνων, για την ύπαρξη των οποίων 

η ομοσπονδία πρέπει να είναι ενήμερη και προετοιμασμένη, έτσι ώστε είτε να 
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εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες είτε να αποφύγει τους αντίστοιχους 

κινδύνους. Γίνεται αναλυτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει 

τους κλάδους, στους παράγοντες που προσδιορίζουν την ζήτηση και την 

προσφορά των υπηρεσιών, το μέγεθος της αγοράς και τον ανταγωνισμό και τις 

προοπτικές των επαγγελμάτων της Ομοσπονδίας.  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το εσωτερικό περιβάλλον της Ομοσπονδίας, όπου 

γίνεται μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας και των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει αλλά και των πλεονεκτημάτων που διαθέτει.  

 

Κατόπιν και σε συνδυασμό με την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος πραγματοποιείται η ανάλυση των ισχυρών και ασθενών σημείων 

της Ομοσπονδίας καθώς και η παρουσίαση των ευκαιριών και των απειλών που 

προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον.  

 

Η προσεκτική μελέτη και κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ομοσπονδία, αποτελούν μια πολύ 

σημαντική διαδικασία που συμβάλει στην επιτυχημένη παρουσία της. Η ανάλυση 

αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εργαλείου της οικονομικής επιστήμης, που 

ονομάζεται SWOT Analysis.  

 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτεραιότητες και οι δράσεις της 

Ομοσπονδίας, και τα πεδία παρέμβασης όπως αυτά προέκυψαν μέσα από τις 

συνεντεύξεις με αρμόδιους φορείς και εμπλεκομένους.  

 

Για την εκπόνηση της μελέτης συγκεντρώθηκαν δεδομένα αφενός μέσα από 

έρευνα γραφείου και βιβλιογραφικές αναφορές και αφετέρου μέσα από 

συνεντεύξεις με άμεσα εμπλεκόμενους με την ομοσπονδία και τους κλάδους που 

αυτή εκπροσωπεί. Έτσι υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις με :  

 

 Συνδικαλιστές μέλη Διοίκησης Ομοσπονδίας και των Σωματείων  

 Ειδικούς επιστήμονες 

 Στελέχη Επιχειρήσεων   
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Παρουσίαση των επαγγελμάτων που δυνητικά εντάσσονται στην 

Ομοσπονδία  

Τα επαγγέλματα που εντάσσονται στην Ομοσπονδία όπως αυτά περιγράφονται 

στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) παρουσιάζονται στον επόμενο 

πίνακα 1: 

Πίνακας 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

Τομείς  
κλάδοι 
NACE 

Τάξεις   
NACE 

Κατηγο-
ρίες 
CPA 

Υποκατη-
γορίες 
CPA 

Εθνικές 
δραστη-
ριότητες 

Περιγραφή δραστηριότητας 

96.0 
    

Άλλες δραστηριότητες παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών 

 
96.01 

   

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα 
κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 

  
96.01.1 

  

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα 

κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων 
προϊόντων 

   
96.01.11 

 
Υπηρεσίες πλυντηρίου με 
κερματοδέκτη 

   
96.01.12 

 

Υπηρεσίες στεγνού καθαρίσματος 

(περιλαμβανομένων των υπηρεσιών 
καθαρισμού γουνών) 

   
96.01.13 

 
Υπηρεσίες σιδερωτήριων 

    
96.01.13.01 Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων 

   
96.01.14 

 
Υπηρεσίες βαφής και χρωματισμού 

    
96.01.14.01 Υπηρεσίες βαφής ρούχων 

   
96.01.19 

 
Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού 
υφασμάτων 

    
96.01.19.01 

Υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και 

μοκετών 

    
96.01.19.02 Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων 

    
96.01.19.03 Υπηρεσίες πλυσίματος ρούχων 

    
96.01.19.04 Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών 

 Πηγή :Υπουργείο Οικονομικών -  Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008 
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Ουσιαστικά η Ομοσπονδία αποτελείται από δύο μεγάλες κατηγορίες 

επαγγελματιών : τα στεγνοκαθαριστήρια και τα ταπητοκαθαριστήρια.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις υπηρεσίες πλυσίματος και βαφής ρούχων 

προσφέρονται από στεγνοκαθαριστήρια. Η ύπαρξη επαγγελματιών που 

προσφέρουν αποκλειστικά υπηρεσίες βαφής ρούχων είναι πολύ μικρή. Αντίστοιχα 

υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών προσφέρονται στο σύνολό τους από 

ταπητοκαθαριστήρια.  

 

Επάγγελμα του στεγνοκαθαριστή1 

Το επάγγελμα του στεγνοκαθαριστή ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων 

που περικλείουν τον πλήρη κύκλο καθαρισμού και φροντίδας ειδών ύφανσης 

(ενδεικτικά: ρουχισμός, παπλώματα, κουβέρτες, καλύμματα επίπλων). Ο 

στεγνοκαθαριστής αναγνωρίζει και προμηθεύεται από το εμπόριο τα διάφορα είδη 

διαλυτών και ουσιών καθαρισμού και συντήρησης. Για την εργασία του 

χρησιμοποιεί και χειρίζεται ειδικά μηχανήματα, όπως επαγγελματικά πλυντήρια, 

αυτόματες και χειροκίνητες πρέσες, μηχανές συσκευασίας και συστήματα 

ταξινόμησης και αποθήκευσης των ειδών ύφανσης. 

 

Διαχρονικά ο βασικός τύπος στεγνοκαθαριστηρίου στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, 

είναι η μικρή επιχείρηση με 3-5 εργαζόμενους και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων έχουμε οικογενειακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

αγοράς, στην Ελλάδα σήμερα, το 96% των στεγνοκαθαριστηρίων είναι 

επιχειρήσεις που απασχολούν 1-3 εργαζόμενους, που τις περισσότερες φορές είναι 

ιδιοκτήτες και συμβοηθούντα μέλη. Κατά τη δεκαετία του 1990 σημειώθηκε μια 

αύξηση του αριθμού των μεγαλύτερων σε μέγεθος επιχειρήσεων (επιχειρήσεις των 

15-20 εργαζομένων, με κεντρική δομή και πρατήρια, σε αρκετές περιπτώσεις), 

όμως σήμερα ο αριθμός αυτού του τύπου των επιχειρήσεων συρρικνώνεται και 

παρατηρείται επάνοδος στην κλασική οικογενειακή μορφή. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το κόστος του εξοπλισμού μιας επιχείρησης καθαρισμού είναι αρκετά 

υψηλό, γεγονός που λειτουργεί αποτρεπτικά για την είσοδο νέων επαγγελματιών 

στον κλάδο, ιδιαίτερα σε συνθήκες γενικότερης οικονομικής ύφεσης. 
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Επάγγελμα του ταπητοκαθαριστή2 

Το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / μοκετών ορίζεται ως το σύνολο 

των δραστηριοτήτων που περικλείουν τον καθαρισμό, την φύλαξη και τη 

συντήρηση υφάνσιμων επιφανειών.  

 

Ο καθαρισμός γίνεται σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους 

ταπητοκαθαριστηρίων ή στο χώρο του πελάτη. Το επάγγελμα του καθαριστή 

ταπήτων / μοκετών δεν καλύπτει δραστηριότητες ατόμων που αναλαμβάνουν τον 

καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και παράλληλα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό 

ταπήτων / μοκετών.  

 

Κατά την εργασία του ο καθαριστής ταπήτων / μοκετών χειρίζεται ειδικά 

μηχανήματα και εργαλεία, όπως επαγγελματικά πλυντήρια, ειδικές μηχανές 

καθαρισμού και μηχανές συσκευασίας. 

 

Ο καθαριστής ταπήτων / μοκετών παραδοσιακά απασχολείται σε μικρές κυρίως 

οικογενειακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς, 

ένα ποσοστό της τάξης του 75% των επιχειρήσεων απασχολούνται 1-5 

εργαζόμενοι. Η περιοδική ένταση της απασχόλησης δεν οδηγεί ικανοποιητικό 

αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με το επάγγελμα. Η ανάγκη για χρήση 

σωματικής δύναμης δεν οδηγεί ικανοποιητικό αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με 

το επάγγελμα.  

 

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η φύση του επαγγέλματος είναι εποχιακή αλλά 

το επάγγελμα δεν χαρακτηρίζεται ως εποχιακό από τον ΟΑΕΔ, με συνέπεια μεγάλο 

ποσοστό των εργαζομένων να προσλαμβάνονται στην αρχή της περιόδου και να 

απολύονται με το τέλος της. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά 

δικαιώματα δεν υπάρχουν για το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / μοκετών. 

 

 

 

                                                 
2
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2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

2.1 Θεσμικό πλαίσιο του κλάδου 

2.1.1 Νομοθεσία που διέπει τον κλάδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τη βασική νομοθεσία που αφορά στην ίδρυση και 

λειτουργία ταπητοκαθαριστηρίων : 

i. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11-3-2005) - Εγκατάσταση και λειτουργία 

βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, 

αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων- άρθρο 10 χορήγηση άδειας 

λειτουργίας δραστηριότητας 

ii. Κ.Υ.Α. ΗΠ. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 33213/20-3-2003) - Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων 

iii. Υ.Α. 13727/724(ΦΕΚ.1087Β/5-8-2003) - Κατάταξη δραστηριοτήτων σε βαθμό 

όχλησης 

iv. Κ.Υ.Α. Φ.15/ΟΙΚ.1589/104(ΦΕΚ 90Β/30-1-2006) - Μέτρα πυροπροστασίας 

στις δραστηριότητες του Ν.3325/2005 

 

Αντίστοιχα παρουσιάζεται και η βασική νομοθεσία που αφορά στην ίδρυση και 

λειτουργία στεγνοκαθαριστηρίων : 

i. Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11-3-2005) - Εγκατάσταση και λειτουργία 

βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, 

αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων-άρθρο 10 χορήγηση άδειας 

λειτουργίας δραστηριότητας 

ii. Κ.Υ.Α. ΗΠ. 11014/703/Φ104(ΦΕΚ 33213/20-3-2003) - Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων  

iii. Κ.Υ.Α. ΗΠ. 15393/2332/2002(ΦΕΚ Β 1022) - Κατάταξη δραστηριοτήτων-

έργων σε κατηγορίες 

iv. Υ.Α. 13727/724(ΦΕΚ.1087Β/5-8-2003) - Κατάταξη δραστηριοτήτων σε βαθμό 

όχλησης 

v. Υ.Α.Φ15/ΟΙΚ.7815/615(ΦΕΚ 542Β/22-4-2005) - Καθορισμός δικαιολογητικών 

και διαδικασιών χορήγησης αδειών και λειτουργίας 

vi. Κ.Υ.Α. Φ.15/ΟΙΚ.1589/104(ΦΕΚ 90Β/30-1-2006) - Μέτρα πυροπροστασίας 

στις δραστηριότητες του Ν.3325/2005 



 

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και 
Συναφών Επαγγελμάτων 

11 

 

 

2.1.2 Απαραίτητες αδειοδοτήσεις 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ίδρυση και 

λειτουργία των καταστημάτων : 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Όταν η μονάδα πρόκειται να 

εγκαταστήσει μηχανολογικό εξοπλισμό με ισχύ κάτω από 22 KW κινητήρια ή 

θερμική κάτω από 50 KW και είναι χαμηλής όχλησης τα δικαιολογητικά και οι 

απαραίτητες αδειοδοτήσεις είναι :  

 

1) Αίτηση 

2) Ειδική Δήλωση συμπληρωμένη 

3) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη 

4) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

5) Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία 

6) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά το νόμο μηχανικού, στην περίπτωση 

υφιστάμενων κτιρίων . 

7) Άδεια οικοδομής, θεωρημένη για το πέρας των εργασιών, στην περίπτωση νέου 

κτιρίου. 

8) Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας οικείας Π.Ε., σύμφωνα με την 

αρ.Α5α/5333/87 (ΦΕΚ 721/Β/87) Υγειονομικής Διάταξης 

9) Για πολυώροφα κτίρια, κανονισμός συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» 

ή Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της Πολυκατοικίας, έπειτα από απόφαση Γεν. 

Συνέλευσης. 

10) Εάν έχει ατμολέβητα τότε: Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας και 

Πιστοποιητικό Παραλαβής 

 

Όσον αφορά την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ταπητοκαθαριστηρίων αυτή 

γίνεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Χορήγησης Αδειών, βάση του 

Ν.3325/05 (ΦΕΚ 68/Α’/05), του Ν.3981/11 (ΦΕΚ 143/Α΄/11) και του Ν.4262/14 

(ΦΕΚ 114/Α’/14), όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν 

σήμερα και συγκεκριμένα την Υπουργική Απόφαση οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 

3181/Β’/14) .  
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Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, στα πλαίσια της 

απλούστευσης της αδειοδότησης επιχειρήσεων, καταργήθηκε η 

υποχρέωση από συγκεκριμένες δραστηριότητες, να εφοδιαστούν με 

άδεια λειτουργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας.    

 

Η κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης 

δήλωσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης και 

διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν 

σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση, όπως είναι στην περίπτωση 

μας, η βεβαίωση καταλληλότητας της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή η άδεια 

αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. 

 

Αναλυτικά, η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει, κατόπιν αίτησης, να ενημερώνει τον 

ενδιαφερόμενο για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις 

αναγκαίες εγκρίσεις, κάνοντας χρήση του προβλεπόμενου ερωτηματολογίου, 

καθώς και για τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητάς του, με βάση την 

προσκομιζόμενη βεβαίωση χρήσης γης, προσδιορίζοντας επιπλέον τις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος. 

 

Πριν από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και σε κάθε επέκταση, 

εκσυγχρονισμό, ανανέωση ή μεταβίβαση της, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει 

σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία και διενεργεί εκ των υστέρων τους κατά 

νόμο ελέγχους. 

 

Οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για έλλειψη άδειας 

λειτουργίας ή μη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, επιβάλλονται εφεξής για τη μη 

ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής.  

 

Συνεπώς η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης εξασφαλίζεται κατόπιν της 

ενημέρωσης τη Αδειοδοτούσας Αρχής και ολοκληρώνεται με την συγκέντρωση 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την αυτοψία στο χώρο της Υπηρεσίας. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 2 παρουσιάζεται η νομοθεσία για την αδειοδότηση 

ταπητοκαθαριστηρίων και στεγνοκαθαριστηρίων  
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Πίνακας 2 : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ - 

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

α/α Αριθμός ΦΕΚ Ν ή Υ.Α. ή εγκύκλιος Θέμα 

1 120/Α’/29-5-13 Ν4155/άρθρο44/13 Τροποποιήσεις του Ν.3982/2011 

2 86/Α’/11-4-12 Ν4072/άρθ.228-229 
Τροποποιήσεις του Ν.3982/2011 και του 

Ν3325/05  

3 
1275/Β’/11-4-

12 
Φ.15/4187/266/12 

Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών 

δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο 

δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- 

λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 

3982/11 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία 

του άρθρου 1 του Ν. 4014/11 

4 

1048/Β’/4-4-12 

3251/B’/6-12-12 

27/Β΄/13-1-14 

3137/191/Φ.15/12 

13234/800/Φ.15 

Φ15/48/5 

Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 

βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους 

βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα 

πολεοδομικά διατάγματα                         

Συμπλήρωση της οικ. 3137/191/Φ. 15/2012 

(1048/Β) Τροποποίηση-Συμπλήρωση της 

3137/191/Φ.15/2012(1048/Β) 

5 158/Β’/3-2-12 483/35/Φ.15/12 

Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και 

διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία των μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 

Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση 

των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά 

ή τεχνική ανασυγκρότηση. 

6 

21/Β’/13-1-12 

1565/Β’/8-5-12 

595/Β’/4-3-13 

3089/Β’/4-12-13 

Υ.Α.1958/12 

Αρ.20741/12 

Αρ.166476/13 

Αρ. 65150/1780/13 

 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1§4 

του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» 

 Τροποποιήσεις της ΥΑ 1958/12 

7 209/Α’/21-9-11 Ν4014/11 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 



 

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και 
Συναφών Επαγγελμάτων 

14 

 

Υπουργείου Περιβάλλοντος.» 

8 143/Α’/17-6-11 Υ.Α.3982/11 

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 

επαγγελματικών και μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 

και άλλες διατάξεις. 

9 
1908/Β’/18-9-

08 

Αριθμ. 

19249/891/Φ.15 

Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής 

απόφασης 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 

1026/Β) «Χορήγηση σύμφωνης γνώμης, από 

υγειονομική αποψη, σε δραστηριότητες του ν. 

3325/2005 (ΦΕΚ68 Α΄) «Ίδρυση και 

λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 

ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 

10 ΦΕΚ 90/Β’/06  
Υ.Α. Φ15/οικ. 

1589/104/2006 

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις 

βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, 

επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 

υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του 

ν. 3325/2005 (68/Α) και σε λοιπές 

δραστηριότητες 

11 68/Α΄/11-3-05 Ν.3325/05 

Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 

αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 
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2.1.3 Διαδρομές απόκτησης προσόντων για την άσκηση του 

επαγγέλματος / Επαγγελματικό περίγραμμα.         

2.1.3.1 Για το επάγγελμα του ταπητοκαθαριστή  

 

Το επάγγελμα του ταπητοκαθαριστή3 ορίζεται ως το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που περικλείουν τον καθαρισμό, την φύλαξη και τη συντήρηση 

υφάνσιμων επιφανειών. Ο καθαρισμός γίνεται σε οργανωμένους επαγγελματικούς 

χώρους ταπητοκαθαριστηρίων ή στο χώρο του πελάτη. Κατά την εργασία του ο 

καθαριστής ταπήτων / μοκετών χειρίζεται ειδικά μηχανήματα και εργαλεία, όπως 

επαγγελματικά πλυντήρια, ειδικές μηχανές καθαρισμού και μηχανές συσκευασίας. 

Στο επάγγελμα δεν εντοπίζονται ειδικότητες ή ειδικεύσεις. Σύμφωνα με το 

επαγγελματικό περίγραμμα του  «καθαριστή ταπήτων / ταπετσαριών που έχει 

εκπονηθεί για λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ το επαγγελματικό περίγραμμα  του 

ταπητοκαθαριστή περιλαμβάνει :  

 

ΚΕΛ 1: Παραλαμβάνει τους τάπητες και τους καθαρίζει στον 

επαγγελματικό του χώρο 

ΕΕΛ 1.1: Παραλαμβάνει τους τάπητες μετά από παραγγελία από το χώρο των 

πελατών και τους μεταφέρει στο χώρο εργασίας του 

ΕΕ 1.1.1: Μεταβαίνει μετά από πρόκληση στο χώρο του πελάτη και 

συνδιαλέγεται για τις απαιτήσεις του πελάτη και τις υποχρεώσεις του 

ΕΕ 1.1.2: Παραλαμβάνει τους τάπητες και τους μεταφέρει στον επαγγελματικό 

του χώρο 

ΕΕ 1.1.3: Διαχωρίζει τους τάπητες και τους καταχωρίζει στο αρχείο 

αποδίδοντάς τους μοναδικό κωδικό 

ΕΕΛ 1.2: Απομακρύνει σκόνη και λεκέδες από τους τάπητες και πλένει τα κρόσσια 

ΕΕ 1.2.1: Χρησιμοποιεί την ειδική μηχανή ξεσκονίσματος - τινάγματος 

ΕΕ 1.2.2: Μετράει τις διαστάσεις και τις καταχωρίζει στο αρχείο 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει τους τάπητες στον κατάλληλο χώρο, διαλύει τους 

εντοπισμένους λεκέδες χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες ξελεκιαστικές ουσίες 

και πλένει τα κρόσσια 

                                                 
3 Πάγκαλος Σπύρος, εγχειρίδιο επιμόρφωσης ταπητοκαθαριστών, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 2014 
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ΕΕΛ 1.3: Πλένει τους τάπητες που χρειάζονται υγρό καθαρισμό 

ΕΕ 1.3.1: Επιλέγει τους τάπητες που έχουν ανάγκη υγρού 

καθαρισμού και τους μεταφέρει στο χώρο πλύσης 

ΕΕ 1.3.2: Προσθέτει την απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού, πλένει και 

ξεβγάζει τους τάπητες 

ΕΕ 1.3.3: Στύβει και στεγνώνει τους τάπητες 

ΕΕΛ 1.4: Καθαρίζει τους τάπητες που χρειάζονται ειδικό καθαρισμό 

ΕΕ 1.4.1: Επιλέγει και μεταφέρει τους τάπητες στον κατάλληλο χώρο 

καθαρισμού 

ΕΕ 1.4.2: Καθαρίζει τους τάπητες χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μηχανή 

ΕΕ 1.4.3: Στεγνώνει και σκουπίζει τους τάπητες μετά τον ειδικό καθαρισμό 

 

ΚΕΛ 2: Αποθηκεύει τους τάπητες και τους επιστρέφει στον πελάτη 

ΕΕΛ 2.1: Προβαίνει στις απαιτούμενες μεταποιητικές και διορθωτικές παρεμβάσεις 

στους τάπητες 

ΕΕ 2.1.1: Ελέγχει το αρχείο του για τις απαιτήσεις πελατών και τους τάπητες 

για τυχόν ύπαρξη βλαβών και ατελειών 

ΕΕ 2.1.2: Επιδιορθώνει τους τάπητες 

ΕΕ 2.1.3: Προσθέτει στους τάπητες τα απαιτούμενα πρόσθετα για την επίτευξη 

ειδικών ιδιοτήτων 

ΕΕΛ 2.2: Προετοιμάζει τους τάπητες για αποθήκευση και τους τοποθετεί στην 

αποθήκη 

ΕΕ 2.2.1: Ελέγχει τους τάπητες για τυχόν ατέλειες κατά τον καθαρισμό 

ΕΕ 2.2.2: Βουρτσίζει τον τάπητα, χτενίζει τα κρόσσια και τον συσκευάζει σε 

κατάλληλο περιτύλιγμα 

ΕΕ 2.2.3: Σηματοδοτεί τον τάπητα και τον τοποθετεί στο χώρο αποθήκευσης 

με παράλληλη ενημέρωση του αρχείου 

ΕΕΛ 2.3: Μεταφέρει και παραδίδει τους τάπητες στον πελάτη 

ΕΕ 2.3.1: Συνεννοείται με τον πελάτη για το χρόνο παράδοσης και εκδίδει τα 

αναγκαία παραστατικά 

ΕΕ 2.3.2: Μεταφέρει τους τάπητες στο χώρο του πελάτη 

ΕΕ 2.3.3: Παραδίδει τους τάπητες στον πελάτη και δίνει τις απαραίτητες 

οδηγίες για συντήρηση και προφύλαξη ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή 
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ΚΕΛ 3: Εκτελεί καθαρισμούς ταπήτων και ταπετσαριών στο χώρο 

του πελάτη 

ΕΕΛ 3.1: Μεταβαίνει στο χώρο του πελάτη μετά από παραγγελία και 

συνεννόηση 

ΕΕ 3.1.1: Μεταβαίνει στο χώρο του πελάτη μετά από παραγγελία για 

καθαρισμό στο χώρο του 

ΕΕ 3.1.2: Προβαίνει σε εκτίμηση των εργασιών και των δυσκολιών 

καθαρισμού 

ΕΕ 3.1.3: Συμφωνεί με τον πελάτη για το είδος και την αμοιβή των εργασιών 

ΕΕΛ 3.2: Καθαρίζει τους τάπητες και τις ταπετσαρίες επίπλων στο χώρο του 

πελάτη 

ΕΕ 3.2.1: Σκουπίζει τους τάπητες και τις ταπετσαρίες για να απομακρυνθούν 

οι στερεοί ρύποι και διαλύει τους λεκέδες με τα κατάλληλα υλικά 

ΕΕ 3.2.2: Καθαρίζει τάπητες και ταπετσαρίες χρησιμοποιώντας την κατά 

περίπτωση κατάλληλη ειδική μηχανή καθαρισμού 

ΕΕ 3.2.3: Σκουπίζει τους τάπητες και τις ταπετσαρίες για να απομακρυνθούν 

τα υπολείμματα του καθαρισμού 

ΕΕΛ 3.3: Αποδίδει τους καθαρισμένους χώρους στον πελάτη 

ΕΕ 3.3.1: Απομακρύνει τις μηχανές καθαρισμού και επαναφέρει τον χώρο 

στην προηγούμενη κατάσταση 

ΕΕ 3.3.2: Δίνει οδηγίες στον πελάτη για τη συντήρηση και την καθαριότητα 

των ταπήτων και των ταπετσαριών 

ΕΕ 3.3.3: Δίνει τα αναγκαία παραστατικά και ολοκληρώνει τη συναλλαγή 

εισπράττοντας το Αντίτιμο 

 

ΚΕΛ 4: Συμβάλλει στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της υγιεινής 

και ασφάλειας του χώρου εργασίας του 

ΕΕΛ 4.1: Παρακολουθεί την κατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 

συμβάλλει στη συντήρησή του 

ΕΕ 4.1.1: Μεριμνά για τη συντήρηση των εργαλείων και των μηχανών σε 

συνεργασία με τους ειδικούς τεχνίτες συντήρησης 

ΕΕ 4.1.2: Μεριμνά για την συντήρηση των οχημάτων μεταφοράς από τα ειδικά 

συνεργεία 
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ΕΕ 4.1.3: Μεριμνά για τη συντήρηση και την ανανέωση του 

εξοπλισμού γραφείου και των αναλωσίμων 

ΕΕΛ 4.2: Μεριμνά και συμβάλλει στην προμήθεια νέων μηχανών και 

αναλωσίμων υλικών 

ΕΕ 4.2.1: Συμβάλλει στην έρευνα αγοράς για την προμήθεια κατάλληλων 

μηχανών και αναλωσίμων υλικών 

ΕΕ 4.2.2: Συμβάλλει στην αξιολόγηση τω προσφορών για μηχανές και 

αναλώσιμα υλικά 

ΕΕ 4.2.3: Συμβάλλει στην εισαγωγή των νέων μηχανημάτων και αναλωσίμων 

υλικών στην επιχείρηση 

ΕΕΛ 4.3: Μεριμνά και συμβάλλει στη διασφάλιση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

στο χώρο εργασίας 

ΕΕ 4.3.1: Συμβάλλει στη λήψη μέτρων βελτίωσης της εργονομίας του χώρου 

εργασίας 

ΕΕ 4.3.2: Μεριμνά για τη συντήρηση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων από τους ειδικούς τεχνίτες 

ΕΕ 4.3.3: Συμβάλλει στην τήρηση διαδικασιών για τον περιορισμό των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργασιών του και την υγιεινή και ασφάλεια 

του χώρου εργασίας 

 

Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων 

προσόντων σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα του  «καθαριστή 

ταπήτων / ταπετσαριών που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ :  

 

Προτείνονται τέσσερις εναλλακτικές διαδρομές για την απόκτηση των 

απαιτούμενων προσόντων: 

(α) Απόφοιτοι γυμνασιακής εκπαίδευσης – Επαγγελματική εμπειρία είκοσι 

τεσσάρων μηνών – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση 

(β) Απόφοιτοι Γυμνασιακή εκπαίδευσης – Αρχική επαγγελματική κατάρτιση 

(μεταγυμνασιακή) – Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους 

(γ) Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Επαγγελματική εμπειρία έξι μηνών – 

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 

(δ) Στοιχειώδης εκπαίδευση – Επαγγελματική εμπειρία τριάντα έξι μηνών – 

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
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Σημειώνεται, ότι η τέταρτη διαδρομή αφορά αποκλειστικά τους ήδη 

εργαζόμενους του κλάδου, ενώ τις παραπάνω τέσσερις προτεινόμενες 

διαδρομές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα συμβοηθούντα μέλη των 

οικογενειών των ιδιοκτητών ταπητοκαθαριστηρίων. Επίσης, σε όλες τις προτεινόμενες 

διαδρομές το περιεχόμενο της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής αφορά στις 

γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στις τέσσερις ΚΕΛ του επαγγέλματος. 
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2.1.3.2 Για το επάγγελμα του στεγνοκαθαριστή  

 

Το επάγγελμα του στεγνοκαθαριστή4 ορίζεται ως το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που περικλείουν τον πλήρη κύκλο καθαρισμού και φροντίδας 

ειδών ύφανσης (ενδεικτικά: ρουχισμός, παπλώματα, κουβέρτες, καλύμματα 

επίπλων). Ο στεγνοκαθαριστής αναγνωρίζει και προμηθεύεται από το εμπόριο τα 

διάφορα είδη διαλυτών και ουσιών καθαρισμού και συντήρησης. Για την εργασία 

του χρησιμοποιεί και χειρίζεται ειδικά μηχανήματα, όπως επαγγελματικά 

πλυντήρια, αυτόματες και χειροκίνητες πρέσες, μηχανές συσκευασίας και 

συστήματα ταξινόμησης και αποθήκευσης των ειδών ύφανσης. Σύμφωνα με το 

επαγγελματικό περίγραμμα του  «καθαριστή ταπήτων / ταπετσαριών που έχει 

εκπονηθεί για λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ το επαγγελματικό περίγραμμα  του 

στεγνοκαθαριστή περιλαμβάνει : 

 

ΚΕΛ 1: Μεριμνά για την παραλαβή και παράδοση των προς καθαρισμό 

ειδών ύφανσης με σκοπό την εξυπηρέτηση του πελάτη 

ΕΕΛ 1.1: Υποδέχεται τον πελάτη, παραλαμβάνει τα είδη διενεργώντας τους κατά 

περίπτωση προβλεπόμενους ελέγχους και παραδίδει στον πελάτη την απόδειξη 

παραλαβής 

ΕΕ 1.1.1: Υποδέχεται τον πελάτη διαμορφώνοντας το κατάλληλο κλίμα και 

περιβάλλον προκειμένου να διευκολυνθεί η συναλλαγή 

ΕΕ 1.1.2: Παραλαμβάνει τα είδη ύφανσης, ελέγχει κηλίδες, ρύπους και τυχόν 

φθορές ώστε να ενημερώσει τον πελάτη για τις πιθανές δυσκολίες καθαρισμού 

ΕΕ 1.1.3: Συμπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη και την ημερομηνία 

παράδοσης, τιμολογεί τις εργασίες και συρράπτει τις ετικέτες ανά τεμάχιο ώστε 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής 

ΕΕΛ 1.2: Διαχωρίζει και προωθεί προς συντήρηση τα είδη ύφανσης, ανάλογα με 

την κατηγορία και την προβλεπόμενη διαδικασία συντήρησης με σκοπό να είναι 

έτοιμα για τον καθαρισμό 

ΕΕ 1.2.1: Διαχωρίζει τα είδη ύφανσης ανάλογα με τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης για κάθε είδος 

                                                 
4
 Πάγκαλος Σπύρος, εγχειρίδιο επιμόρφωσης στεγνοοκαθαριστών, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 2014 
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ΕΕ 1.2.2: Ελέγχει τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή και 

δοκιμάζει τα προς συντήρηση είδη ύφανσης με στόχο να επιλέξει τις 

κατάλληλες διαδικασίες καθαρισμού 

ΕΕ 1.2.3: Αποθηκεύει προσωρινά τα είδη ύφανσης, ανάλογα με την 

προτεραιότητα και την ημερομηνία παράδοσης ώστε να προετοιμάσει την 

κυρίως διαδικασία συντήρησης 

ΕΕΛ 1.3: Παραδίδει τα είδη ύφανσης στον πελάτη και ολοκληρώνει τη συναλλαγή 

με την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 

κύκλος εξυπηρέτησης του πελάτη 

ΕΕ 1.3.1: Αναζητά τα είδη με βάση την απόδειξη παραλαβής ώστε να 

διασφαλίσει την παράδοση των ειδών ύφανσης σε κάθε πελάτη 

ΕΕ 1.3.2: Συγκεντρώνει και παραδίδει τα είδη ύφανσης στον πελάτη 

επεξηγώντας τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που προέκυψαν ώστε να είναι 

ενήμερος 

ΕΕ 1.3.3: Υπολογίζει το αντίτιμο και εκδίδει τα κατά περίπτωση νόμιμα 

παραστατικά ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος συναλλαγής με τον πελάτη 

 

ΚΕΛ 2: Χειρίζεται τα μηχανήματα και εκτελεί τις εργασίες καθαρισμού των 

ειδών ύφανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές προκειμένου να 

ολοκληρώσει τον κύκλο καθαρισμού και συντήρησης των ειδών ύφανσης 

ΕΕΛ 2.1: Προετοιμάζει τη λειτουργία των κατάλληλων κατά περίπτωση 

μηχανημάτων και τα προς καθαρισμό είδη ύφανσης ώστε να μπορεί να εκκινήσει 

τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης 

ΕΕ 2.1.1: Ελέγχει τα είδη ύφανσης για ιδιαίτερες κηλίδες και ρύπους, 

διενεργεί ελέγχους για συγκεκριμένα είδη ύφανσης πριν επιλέξει τον τρόπο 

καθαρισμού και εφαρμόζει μηχανική αναμόχλευση αν το κρίνει αναγκαίο 

ΕΕ 2.1.2: Καθαρίζει τα μηχανήματα και απομακρύνει κατάλοιπα 

προηγούμενων καθαρισμών με στόχο να είναι πάντοτε σε καλή κατάσταση 

όλα τα μηχανήματα του κύκλου καθαρισμού και συντήρησης 

ΕΕ 2.1.3: Τροφοδοτεί τα μηχανήματα καθαρισμού με τους κατάλληλους 

διαλύτες και υλικά καθαρισμού ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της 

διαδικασίας καθαρισμού 
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ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες επιμέρους διαδικασίες 

καθαρισμού και συντήρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

μηχανημάτων και των ειδών ύφανσης, με στόχο την ολοκλήρωση του 

καθαρισμού 

ΕΕ 2.2.1: Χρησιμοποιεί το μηχάνημα στεγνού καθαρισμού, για τα είδη που 

ενδείκνυται να καθαριστούν με αυτό τον τρόπο, επιλέγοντας το κατά 

περίπτωση κατάλληλο πρόγραμμα 

ΕΕ 2.2.2: Χρησιμοποιεί τα μηχανήματα υγρού καθαρισμού για τα είδη που 

καθαρίζονται με πλύση 

ΕΕ 2.2.3: Εφαρμόζει καθαρισμό με νερό (wet clean) για εκείνες τις κατηγορίες 

ειδών ύφανσης που δεν ενδείκνυται στεγνό καθάρισμα ή πλύση 

ΕΕΛ 2.3: Ελέγχει την ολοκλήρωση του καθαρισμού και ταξινομεί τα είδη ύφανσης 

ώστε να είναι έτοιμα για σιδέρωμα 

ΕΕ 2.3.1: Ελέγχει τα είδη μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και 

επαναλαμβάνει τη διαδικασία αν το κρίνει απαραίτητο 

ΕΕ 2.3.2: Ολοκληρώνει τη διαδικασία καθαρισμού με επιπλέον μηχανήματα 

(στεγνωτήριο, μηχάνημα καθαρισμού κηλίδων), στις περιπτώσεις που κρίνει 

απαραίτητο με βάση τις προδιαγραφές καθαρισμού 

ΕΕ 2.3.3: Τοποθετεί και ταξινομεί τα είδη ύφανσης ώστε να είναι έτοιμα για 

σιδέρωμα 

 

ΚΕΛ 3: Χειρίζεται τα μηχανήματα και εκτελεί τις εργασίες σιδερώματος 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

συντήρησης των ειδών ύφανσης 

ΕΕΛ 3.1: Σιδερώνει με μηχανήματα σιδερώματος όσα εκ των ειδών ύφανσης 

επιδέχονται σιδέρωμα αυτού του τύπου 

ΕΕ 3.1.1: Καθαρίζει, προετοιμάζει και ρυθμίζει τα μηχανήματα σιδερώματος 

σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές λειτουργίας τους 

ΕΕ 3.1.2: Χειρίζεται την πρέσα σιδερώματος και σιδερώνει με τον ατμό τις 

βασικές κατηγορίες ειδών ύφανσης 

ΕΕ 3.1.3: Χρησιμοποιεί ειδικά μηχανήματα (καμπίνα, μανιτάρι, πουκαμισιέρα) 

ώστε να ολοκληρώσει το σιδέρωμα 

ΕΕΛ 3.2: Σιδερώνει με σίδερο χειρός ή σιδερωτήριο με θερμαινόμενη πλάκα 

αναρρόφησης και εμφύσησης αέρα ώστε να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
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συντήρησης για εκείνα τα είδη ύφανσης που δεν ενδείκνυται να 

σιδερωθούν με μηχανήματα 

ΕΕ 3.2.1: Επιλέγει τα είδη που δεν σιδερώθηκαν επαρκώς και τα είδη 

για τα οποία δεν ενδείκνυται σιδέρωμα με μηχανήματα 

ΕΕ 3.2.2: Σιδερώνει στο χέρι τα είδη που δεν σιδερώθηκαν επαρκώς και τα 

είδη για τα οποία δεν ενδείκνυται σιδέρωμα με μηχανήματα 

ΕΕ 3.2.3: Εκτελεί τις ειδικές διαδικασίες σιδερώματος με στόχο την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας συντήρησης όλων των ειδών ύφανσης 

ΕΕΛ 3.3: Συσκευάζει και ταξινομεί τα είδη ύφανσης με στόχο να είναι έτοιμα για 

παράδοση στον πελάτη 

ΕΕ 3.3.1: Εκτελεί τους τελικούς ελέγχους στα είδη ύφανσης ώστε να είναι 

βέβαιο ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης 

ΕΕ 3.3.2: Χρησιμοποιεί το μηχάνημα συσκευασίας και συσκευάζει τα προς 

παράδοση είδη ύφανσης με στόχο να διατηρηθούν στην κατάσταση αυτή έως 

την παράδοση στον πελάτη 

ΕΕ 3.3.3: Τοποθετεί τα είδη ύφανσης στο χώρο αποθήκευσης με στόχο να 

είναι έτοιμα για άμεση παράδοση στον πελάτη 

 

Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτουμενων 

προσόντων, σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα του  «καθαριστή 

ταπήτων / ταπετσαριών που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 

προτείνονται τρεις εναλλακτικές διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων 

προσόντων: 

(α) Γυμνασιακή Εκπαίδευση – Επαγγελματική εμπειρία δύο ετών – Συνεχιζόμενη 

Επαγγελματική Κατάρτιση 

(β) Γυμνασιακή Εκπαίδευση – Αρχική επαγγελματική κατάρτιση (μεταγυμνασιακή) 

– Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους (προτείνεται η δημιουργία ειδικότητας 

«Στεγνοκαθαριστής» σε επίπεδο μεταγυμνασιακού Ι.Ε.Κ.) 

(γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Επαγγελματική Εμπειρία έξι μηνών – 

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση 
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2.1.4 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

2.1.4.1 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία του ταπητοκαθαριστή 

 

Τα παρακάτω νομοθετήματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια της 

εργασίας εφαρμόζονται και για τη λειτουργία των ταπητοκαθαριστηρίων: 

i. Π.δ. 14/3/1934 (ΦΕΚ Α-112/1934) -Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών 

και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 

εργαστηρίων κλπ 

ii. Π.δ. 377/1993 (ΦΕΚ Α-160/1993) (τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/96) - 

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 

91/386/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές 

iii. Π.δ. 395/1994 (ΦΕΚ Α-220/1994)- Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά 

την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ 

iv. Π.δ. 16/1996 (ΦΕΚ Α-10/1995) – Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ 

v. Δ.Ε.Η. - Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

 

Το ταπητοκαθαριστήριο είναι ένας βιοτεχνικός χώρος με πολλά ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει ιδιαίτερα να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και 

στην εφαρμογή της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να ακολουθεί. 

 

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν σε επιχειρήσεις ταπητοκαθαραστηρίων 

αποτελούν κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με το κτίριο, με το τεχνικό 

εξοπλισμό, το ηλεκτρικό ρεύμα, με χημικούς παράγοντες, με φυσικούς 

παράγοντες και με την εργονομία. 

 

Μέρος της δουλειάς του προσωπικού του ταπητοκαθαριστηρίου είναι η μετακίνησή 

του εκτός βιοτεχνικού εργαστηρίου για την παραλαβή ή παράδοση των χαλιών ή 

για την πραγματοποίηση  κατ’ οίκον καθαρισμών. Η μετακίνηση αυτή, που γίνεται 

με οχήματα της επιχείρησης  και περιέχει όλους τους κινδύνους της κυκλοφορίας. 

Σε περιόδους εντατικής εργασίας, όπως τις περιόδους παραλαβής και παράδοσης η 

κατάσταση επιδεινώνεται. Η κούραση, το άγχος για την περαίωση των 
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αποστολών, οι δυσκολίες στο παρκάρισμα δημιουργούν ψυχικές 

καταπονήσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστες 

καταστάσεις. 

 

Κίνδυνοι επιφυλάσσονται και στις επισκέψεις σε σπίτια των πελατών για 

πραγματοποίηση κατ’ οίκον καθαρισμών. Κίνδυνοι εγκυμονούν στην μεταφορά 

από το αυτοκίνητο στο σπίτι των μηχανών καθαρισμού καθώς και η υποχρέωση να 

εργαστεί ο ταπητοκαθαριστής σε άγνωστο χώρο ο οποίος μπορεί να κρύβει πλήθος 

παγίδων. 

 

2.1.4.2 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία του στεγνοκαθαριστή 

Το στεγνοκαθαριστήριο είναι ένας επαγγελματικός χώρος με πολλά ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει ιδιαίτερα να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και 

στην εφαρμογή της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας που θα πρέπει να ακολουθεί. 

 

Παράγοντες κινδύνου αποτελούν σε επιχειρήσεις στεγνοκαθαριστηρίων αποτελούν 

κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με το κτίριο, με το τεχνικό εξοπλισμό, το 

ηλεκτρικό ρεύμα, με χημικούς παράγοντες, με φυσικούς παράγοντες και με την 

εργονομία. 

 

Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι που εμφανίζονται στην εργασία μπορούν να 

προκαλέσουν ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες. Τα ατυχήματα οφείλονται 

στις μηχανές και τα υλικά, στο περιβάλλον εργασίας και στους εργαζόμενους.  

 

Κάθε μικρή επιχείρηση, όπως τα στεγνοκαθαριστήρια υποχρεούνται να έχουν 

τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να είναι ο ίδιος ο 

εργοδότης. Σαν γενική αρχή ισχύει ότι «Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του». Οι ιδιαιτερότητες του 

χώρου του στεγνοκαθαριστηρίου δημιουργούν πρόσθετους παράγοντες κινδύνου, 

οι οποίες πρέπει να προλαμβάνονται υπόψη. Παράγοντες κινδύνου σε  

επιχειρήσεις στεγνοκαθαριστηρίων αποτελούν κυρίως θέματα που έχουν να 

κάνουν με το κτίριο, με το τεχνικό εξοπλισμό, το ηλεκτρικό ρεύμα, με χημικούς 

παράγοντες, με φυσικούς παράγοντες και με την εργονομία. 
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Τα νομοθετήματα που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας 

που εφαρμόζονται για τη λειτουργία των στεγνοκαθαριστηρίων έχουν 

ως εξής : 

 

i. Π.δ. 22-12-1933 - Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί 

φορητών κλιμάκων 

ii. Π.δ. 14/3/1934 -Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των 

πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ 

iii. Ν.1568/198585 - Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

iv. Π.δ. 307/1986 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε 

ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

v. Υ.Α. 7755/160/1988 - Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-

Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και αποθήκες ευφλέκτων 

και εκρηκτικών υλών 

vi. Π.δ. 77/1993 - Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς 

και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 

(135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ 

vii. Απόφαση Β 4373/1205/1993 (τροποποιήθηκε με την αποφ. 8881/94) - 

Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του 

Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών, σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας 

viii. Π.δ. 377/1993 (τροποποιήθηκε με το π.δ. 18/96) - Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 91/386/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές 

ix. Π.δ. 395/1994 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ 

x. Π.δ. 396/1994 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 

από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ΕΟΚ 

xi. Π.δ. 105/1995 - Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ 
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xii. Π.δ. 16/1996 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ 

xiii. Π.δ. 17/1996 Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 

και 91/383/ΕΟΚ 

xiv. Π.δ. 176/1997 - Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά 

των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 92/85/ΕΟΚ 

xv. Π.δ. 62/1998 - Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΟΚ 

xvi. Δ.Ε.Η. - Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
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2.2. Ζήτηση και Προσφορά Προϊόντων/Υπηρεσιών του κλάδου   

2.2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης των προϊόντων / 

υπηρεσιών του κλάδου 

 

Οι υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων και χαλιών είναι μια διαρκής καταναλωτική 

ανάγκη η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών. Η ζήτηση των υπηρεσιών του κλάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από την συχνότητα/ επαναληψιμότητα  των πελατών που δίνουν τα χαλιά ή τα 

ενδύματα τους προς καθαρισμό.  

 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου των 

ταπητοκαθαριστηρίων τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση στην μείωση 

της συχνότητας της χρήσης των υπηρεσιών καθαρισμού φύλαξης χαλιών. 

Παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος των πελατών έδινε τα χαλιά προς καθαρισμό/ 

πλύσιμο και φύλαξη κάθε χρόνο. Τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της μεγάλης 

μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών η συχνότητα με την οποία 

δίνουν τα χαλιά τους για καθαρισμό/ φύλαξη είναι κάθε δύο ή τρία χρόνια. Το 

γεγονός αυτό και παρά τις μειώσεις των τιμών από τα ταπητοκαθαριστήρια, έχει 

ως αποτέλεσμα την μεγάλη μείωση στον κύκλο εργασιών του κλάδου ο οποίος 

σύμφωνα με εκτιμήσεις κατά τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μια μείωση της 

τάξης του 30%.  

 

Ο κλάδος των ταπητοκαθαριστηρίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

μέγεθος της αγοράς των χαλιών στην οποία δρα συμπληρωματικά. Με άλλα λόγια 

όσο περισσότερα χαλιά υπάρχουν στην Ελλάδα τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 

ζήτηση για υπηρεσίες καθαρισμού και φύλαξης χαλιών. Η κατανάλωση χαλιών 

στην Ελλάδα εξαρτάται αποκλειστικά από τις εισαγωγές των ειδών αυτών, καθώς 

η όποια παραγωγή υπήρχε έχει σταματήσει πλέον να υφίσταται. Αντίστοιχα δεν 

πραγματοποιούνται εξαγωγές καθώς δεν υφίσταται παραγωγή. Έτσι η φαινομενική 

κατανάλωση χαλιών που προσδιορίζεται από την σχέση  : ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ = 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  + ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ, όπως αναφέρθηκε προσδιορίζεται μόνο 

από τις εισαγωγές. Οι εισαγωγές χαλιών στην Ελλάδα κατά την τελευταία 

πενταετία έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία.  
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Γενικά οι εισαγωγές χαλιών που αντικατοπτρίζουν και την αντίστοιχη 

κατανάλωση παρουσίασαν τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, μια 

σημαντική μείωση το διάστημα 2010-2012 που ανήλθε σε -45% σε αξία 

και -39% σε ποσότητα. Αντίθετα το διάστημα 2012 -2014 οι εισαγωγές 

παρουσίασαν μια σημαντική άνοδο κατά 16% σε αξία και κατά 34% σε ποσότητα. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 3 παρουσιάζονται οι εισαγωγές χαλιών και ταπήτων στην 

Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία. Όπως φαίνεται από τον πίνακα η αξία των 

χαλιών που εισήχθηκαν στην χώρα κατά το 2014 ανήλθε σε 35,7 εκ. ευρώ, έναντι 

56,1 εκ. ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξης του 36,3%. Παρά 

αυτή την σημαντική μείωση, παρατηρείται τα τελευταία δυο χρόνια μια ανάκαμψη 

των εισαγωγών κατά 5 εκ. ευρώ.   

 

Αντίστοιχα οι εισαγωγές χαλιών εκφρασμένες σε ποσότητα – τετραγωνικά μέτρα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4. Όπως προκύπτει από τον πίνακα στην Ελλάδα 

εισήχθησαν – καταναλώθηκαν κατά το 2014 πάνω από 8,9 εκατομμύρια 

τετραγωνικά μέτρα χαλιών, έναντι 10,8 τετραγωνικών μέτρων χαλιών το 2010, 

παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξης 17,9% στο σύνολο της πενταετίας.  
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Πίνακας 3 : ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ποσά σε ευρώ) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Με κόμπους ή με 

περιτύλιξη  
5.753.131 5.766.988 3.270.313 3.010.981 2.781.449 

Από υφαντικές 

ύλες υφασμένα 
19.914.655 14.485.912 11.125.597 11.943.449 14.437.350 

Φουντωτά  24.208.406 17.468.216 13.085.843 15.078.875 14.699.415 

Από πίλημα  2.368.692 1.703.008 1.298.508 1.641.751 1.074.044 

Άλλα 3.850.716 3.171.033 2.019.924 2.634.613 2.713.293 

Σύνολο  56.095.600 42.595.157 30.800.185 34.309.669 35.705.551 

Πηγή : επεξεργασία στοιχείων eurostat 

 

 

Πίνακας 4 : ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ποσά σε μ2) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Με κόμπους ή με 

περιτύλιξη  
112.796 197.242 148.374 137.141 99.088 

Από υφαντικές 

ύλες υφασμένα 
2.658.622 2.375.656 2.156.933 2.464.060 3.165.084 

Φουντωτά  5.395.319 3.687.389 3.052.155 4.686.476 3.965.904 

Από πίλημα  1.481.951 1.011.032 813.610 892.091 772.715 

Άλλα 1.241.006 725.042 513.997 845.187 940.316 

Σύνολο  10.889.694 7.996.361 6.685.069 9.024.955 8.943.107 

Πηγή : επεξεργασία στοιχείων eurostat 
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Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων eurostat 

 

 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων eurostat 
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Δίάγραμμα 1 : Εξέλιξη των εισαγωγων χαλιών  

Σύνολο σε euro Συνολο σε m2 

Με κόμπους ή με 
περιτύλιξη  

1% 

Από υφαντικές ύλες 
υφασμένα 

35% 

Φουντωτά  
44% 

Από 
πίλημα  

9% 

Άλλα 
11% 

Διάγραμμα 2 : Μερίδια εισαγωγών κατηγοριών χαλιών κατά το 2014 
σε ποσότητα (μ2)  
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Αντίστοιχα και για το κλάδο των στεγνοκαθαριστηρίων το διαθέσιμο 

οικογενειακό εισόδημα είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

πορεία του κλάδου. Έτσι με βάση την οικονομική κρίση που διανύει η 

χώρα τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού 

ρούχων να αποτελεί πλέον είδος πολυτελείας, ωστόσο οι απώλειες που 

καταγράφονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι τόσο μεγάλες όσο θα 

περίμενε κανείς.  

 

Εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν ότι  είναι αρκετοί εκείνοι που επιλέγουν το 

καθαριστήριο για εξοικονόμηση κόστους και δεν χρησιμοποιούν πια οικιακές 

βοηθούς για το σιδέρωμα. Οι καταναλωτές έχουν μειώσει τον αριθμό των ρούχων 

που αγοράζει, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξήσει τη χρήση του καθαριστηρίου είτε για 

να συντηρήσει παλιά ρούχα είτε για να διατηρήσει σε καλύτερη κατάσταση αυτά 

που φοράει στην καθημερινότητά του.  

 

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, η εξέλιξη του δείκτη του κύκλου εργασιών 

στον τομέα ακολούθησε μια περεταίρω αρνητική πορεία. Όπως φαίνεται και από 

τον παρακάτω πίνακα, η εξέλιξη του μέσου δείκτη του κύκλου εργασιών στο 

σύνολο των κλάδων των υπηρεσιών, μειώθηκε κατά 36,33%  κατά το διάστημα 

2010 – 2014.   

Μεγαλύτερη μείωση στις δραστηριότητες παρουσιάζεται στους κλάδους :  

 διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης  

 άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων  

 

Αντίθετα αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσιάσθηκε στους κλάδους : 

 νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων 

 δραστηριοτήτων σχετικών με την παροχή προστασίας και τη διενέργεια 

έρευνας 

 
Ο κλάδος των δραστηριοτήτων καθαρισμού, παρουσίασε και αυτός μια 

πτωτική πορεία όπου και μειώθηκε κατά 33,63%, όπως προκύπτει από τον 

παρακάτω πίνακα 5. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω κλάδο περιλαμβάνονται εκτός 

από τις υπηρεσίες καθαρισμού χαλιών και ρούχων και οι υπηρεσίες καθαρισμού 

χώρων.  
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Πίνακας 5 : ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έτος βάσης 2005 = 100) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Δραστηριοτήτων καθαρισμού 149,7 124,8 109,5 94,7 82,1 

Μέσος όρος τομέα υπηρεσιών 107,21 97,52 90,69 84,16 82,74 

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ.  
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2.2.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες της Προσφοράς - Παρουσίαση 

των σημαντικότερων επιχειρήσεων της εξεταζόμενης αγοράς. 

 

Προσδιοριστικοί παράγοντες προσφοράς είναι εκείνοι οι παράγοντες που είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν μεταβολές στην προσφορά των υπηρεσιών καθαρισμού 

και φύλαξης χαλιών  και ρούχων, είναι οι ακόλουθοι: 

 

Τεχνολογία και παραγωγικότητα. Με τη βελτίωση της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται στην παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ή με την αύξηση της 

παραγωγικότητας από άλλες αιτίες, γίνεται δυνατή η προσφορά καλύτερης 

ποιότητας υπηρεσιών με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών και 

επομένως η προσφορά βελτιωμένης ‘’ποσότητας’’ υπηρεσιών σε κάθε τιμή. 

 

Τιμές των παραγωγικών συντελεστών. Μια μεταβολή στις τιμές των 

παραγωγικών συντελεστών (αμοιβές προσωπικού, κόστος αναλωσίμων 

καθαριστικών κλπ) μεταβάλλει το κόστος παραγωγής των υπηρεσιών καθαρισμού 

και προκαλεί μείωση της προσφοράς αν αυξηθούν οι τιμές των συντελεστών, ή 

αύξηση της προσφοράς αν μειωθούν οι τιμές των συντελεστών. 

 

Τιμές των άλλων προϊόντων. Η προσφορά των υπηρεσιών καθαρισμού χαλιών 

και ρούχων μπορεί να επηρεασθεί και από τις τιμές των άλλων (υποκατάστατων) 

υπηρεσιών. Για παράδειγμα εάν η ωριαία αμοιβή μιας οικιακής βοηθού μειωθεί σε 

μεγάλο βαθμό τότε τα νοικοκυριά θα προτιμήσουν να την χρησιμοποιούν για το 

πλύσιμο και σιδέρωμα των ρούχων (ή και των χαλιών) έναντι τις υπηρεσίες 

στεγνοκαθαριστηρίου (και ταπητοκαθαριστηρίου). 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου :  
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2.2.3 Νομική μορφή και πωλήσεις των εταιριών του κλάδου 

 

Ο κλάδος αποτελείται στην πολύ μεγάλη του πλειοψηφία από μικρές 

οικογενειακές εταιρίες  με νομική ατομικής επιχείρησης και λιγότερο ομόρρυθμης 

εταιρίας. Νομικές μορφές άλλων εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ) είναι πολύ σπάνιες.  

 

Σε έλεγχο στο Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων «Η ΑΤΤΙΚΗ» αναφορικά με την 

νομική μορφή των επιχειρήσεων (πίνακας 6) προέκυψε ότι πάνω από το 96% των 

επιχειρήσεων ταπητοκαθαριστηρίου λειτουργούν με μορφή είτε ατομικής 

επιχείρησης είτε ομόρρυθμου εταιρίας.  

 

Μόνο 2 επιχειρήσεις του κλάδου στην Αττική έχουν μορφή Ανώνυμης Εταιρίας (η 

μία εκ των οποίων δραστηριοποιείται έντονα στο εμπόριο χαλιών : ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 

Δ. ΑΕΒΕ) οι οποίες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν ισολογισμό.  

 

Για τον προσδιορισμό των πωλήσεων του κλάδου δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

επίσημα στοιχεία, ούτε δημοσιευμένοι ισολογισμοί για μια αντικειμενική εκτίμηση 

των μεριδίων της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς και όπως αυτά 

παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3.1 η συνολική αγορά των ταπητο 

και στεγνοκαθαριστηρίων εκτιμάται ότι έχει ένα ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης 

των 400 εκατομμυρίων ευρώ, με τις πωλήσεις ναείναι μοιρασμένες μεταξύ των 

δύο αυτών κλάδων.  
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Πίνακας 6 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ 

Νομική μορφή Αριθμός εταιριών 

Ατομική επιχείρηση 117 

Ομόρρυθμος Εταιρία (Ο.Ε.)  34 

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) 
3 

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) 2 

Ετερόρρυθμος Εταιρία (Ε.Ε.)  1 

Σύνολο  157 

Πηγή : Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων «Η ΑΤΤΙΚΗ»  

 

 

 

  

Ατομική 
επιχείρηση 

74,5% 

Ο.Ε. 
21,7% 

Ε.Π.Ε. 
1,9% 

Α.Ε. 
1,3% 

Ε.Ε. 
0,6% 

Διάγραμμα 3 : Ποσοστιαία κατανομη των επιχειρίσεων Τ/Κ 

ανάλογα την νομική τους μορφή 

Πηγή : πίνακας 5 
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Αντίστοιχα σε  δειγματοληπτική έρευνα σε 160 στεγνοκαθαριστήρια 

στην Αττική προέκυψε ότι η μορφή της ατομικής επιχείρησης είναι αυτή 

που στην συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών επιλέγει για την επιχείρηση 

του. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω 7, πίνακά το 95% των επιχειρήσεων 

λειτουργεί ως ατομική επιχείρηση καταδεικνύοντας τον μικρομεσαίο χαρακτήρα 

του κλάδου.  
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Πίνακας 7 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΟΡΦΗ 

Νομική μορφή Αριθμός εταιριών 

Ατομική επιχείρηση 153 

Ομόρρυθμος Εταιρία (Ο.Ε.)  6 

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 0 

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) 1 

Ετερόρρυθμος Εταιρία (Ε.Ε.)  0 

Σύνολο  160 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων χρυσού οδηγού (www.xo.gr)  

 

 

Ατομική 
επιχείρηση 

95,6% 

Ο.Ε. 
3,8% 

Α.Ε. 
0,6% 

Διάγραμμα 4 : Ποσοστιαία κατανομη των επιχειρίσεων Σ/Κ 

ανάλογα την νομική τους μορφή 

Πηγή : πίνακας 6 

http://www.xo.gr/
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2.2.4 Εκτίμηση συνολικού αριθμού επαγγελματιών/εργαζομένων 

στον κλάδο 

 

Στον παρακάτω πίνακα 8 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων των κλάδων 

των στεγνοκαθαριστηρίων (περιλαμβανομένων και των βαφείων) και των 

ταπητοκαθαριστηρίων.  

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα  στην Ελλάδα συνολικά δραστηριοποιούνται πάνω 

από 3,3 χιλιάδες επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία αφορά επιχειρήσεις 

στεγνοκαθαριστηρίου σε ποσοστό 72%, έναντι ποσοστού 28% που αφορούν 

επιχειρήσεις ταπητοκαθαριστηρίου.  

 

Σημειώνεται ότι στις επιχειρήσεις ταπητοκαθαριστηρίου περιλαμβάνονται και οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο με την παραλαβή και παράδοση χαλιών 

χωρίς να διαθέτουν  εξοπλισμό πλυσίματος και εγκαταστάσεις φύλαξης. Ο αριθμός 

των επιχειρήσεων αυτός είναι πολύ μεγάλος και υπολογίζεται ότι αφορούν το 50% 

των επιχειρήσεων αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν τρίτους (φασόν) 

για το πλύσιμο και φύλαξη των χαλιών τους.  

 

Όπως είναι αναμενόμενο η μεγαλύτερη συγκέντρωση των επιχειρήσεων του 

κλάδου παρατηρείται στην Αττική, στην οποία συγκεντρώνεται το 36% των 

επιχειρήσεων στεγνοκαθαριστηρίου και το 46% των ταπητοκαθαριστηρίων.   

 

Επίσης από τον πίνακα 8 προκύπτει ότι κατά μέσο όρο αντιστοιχεί ένα (1) 

στεγνοκαθαριστήριο ανά 4,5 χιλιάδες κατοίκους και ένα (1) ταπητοκαθαριστήριο 

ανά 11,5 χιλιάδες κατοίκους.  

 

Μεγαλύτερη ‘’έλλειψη’’, δηλαδή αριθμός κατοίκων πάνω από το μέσο όρο, σε 

στεγνοκαθαριστήρια, παρατηρείται στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής 

Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Αντίστοιχα οι περιφέρειες με ‘’έλλειψη’’ σε ταπητοκαθαριστήρια είναι : Κρήτης, 

Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Βορείου Αιγαίου.  
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Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων στον κλάδο δεν 

είναι διαθέσιμα από επίσημες πηγές. Για την εκτίμηση του αριθμού των 

εργαζομένων γίνεται η υπόθεση, βάσει εκτιμήσεων των κλαδικών φορέων 

προκύπτει ότι ο μέσος αριθμός εργαζομένων σε ένα στεγνοκαθαριστήριο 

ανέρχεται σε 2 άτομα, και αντίστοιχα ο μέσος αριθμός εργαζομένων σε ένα 

ταπητοκαθαριστήριο ανέρχεται σε 4 άτομα.  

 

Έτσι με βάσει τις παραπάνω εκτιμήσεις και τον αριθμό των επιχειρήσεων 

προκύπτει ότι στους κλάδους απασχολούνται συνολικά πάνω από 8,5 χιλιάδες 

εργαζόμενοι (ιδιοκτήτες, συμβοηθούντα μέλη και υπάλληλοι) – πίνακας 9.   
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Πινάκας 8 : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

 

Στεγνο- 

καθαριστήρια 

Ταπητο- 

καθαριστήρια 

Αριθμός 

κατοίκων 

ΣΚ/ 

κάτοικο 

Τκ/  

κάτοικο 

Αττικής 871 431 3.812.330 4.377 8.845 

Κρήτης 134 27 621.340 4.637 23.013 

Νοτίου Αιγαίου 87 19 308.610 3.547 16.243 

Βορείου Αιγαίου 19 11 197.810 10.411 17.983 

Πελοποννήσου 134 53 581.980 4.343 10.981 

Στερεάς Ελλάδας 137 37 546.870 3.992 14.780 

Δυτικής Ελλάδας 180 76 680.190 3.779 8.950 

Ιονίων Νήσων 54 8 206.470 3.824 25.809 

Θεσσαλίας 150 69 730.730 4.872 10.590 

Ηπείρου 92 23 336.650 3.659 14.637 

Δυτ. Μακεδονίας 49 16 282.120 5.758 17.633 

Κεν. Μακεδονίας 374 136 1.874.590 5.012 13.784 

Αν. Μακ. & Θράκης 98 32 606.170 6.185 18.943 

Σύνολο  2.379 938 10.785.860 4.534 11.499 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων χρυσού οδηγού (www.xo.gr)  

 

Πινάκας 9 : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ  

 
Στεγνοκαθαριστήρια Ταπητοκαθαριστήρια Σύνολο 

Αριθμός εταιριών 2.379 938 3.317 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων ανά εταιρία 
2 4 - 

Συνολικός αριθμός 

εργαζομένων  
4.758 3.752 8.510 

Πηγή : Επεξεργασία από το συγγραφέα 

 

  

http://www.xo.gr/
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Διάγραμμα 6: Αριθμός επιχειρήσεων ανά κάτοικο 

ΣΚ/κάτοικο 

ΤΚ/ κάτοικο 
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2.2.5 Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση του 

επαγγέλματος 

 

Η οργανωτική δομή ενός ταπητοκαθαριστιρίου είναι σχετικά απλή λόγω του 

μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων. Στην κορυφή της ιεραρχίας στην επιχείρηση 

βρίσκεται ο επιχειρηματίας ταπητοκαθαριστής. Οι βασικές θέσεις εργασίας είναι:  

α) ο χειριστής μηχανής καθαρισμού ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία ως 

προς τον ορθό καθαρισμό των χαλιών, και  

β) ο χειριστής διπλωτικής συσκευαστικής μηχανής ο οποίος θα πρέπει να κάνει και 

τον τελικό έλεγχο του χαλιού.  

 

Σε όλες τις προηγούμενες θέσεις είναι σχεδόν απαραίτητη η ύπαρξη βοηθού ο 

οποίος έχει επικουρικό ρόλο στην όλη παραγωγική διαδικασία. 

 

Σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα του ταπητοκαθαριστή που έχει 

εκπονηθεί για λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζονται στη συνέχεια οι 

γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  του Περιγράμματος :  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) 

 Στοιχειώδη μαθηματικά 

 Στοιχεία γεωμετρίας 

 Στοιχειώδης γνώση αγγλικής γλώσσας 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Βασικές έννοιες Χημείας 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Βασικές αρχές επικοινωνίας 

 Κανόνες ασφαλούς οδήγησης 

 Βασικές αρχές οργάνωσης και προγραμματισμού παραγωγής 

 Βασικές αρχές κοστολόγησης 

 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 

 Κατηγορίες ταπήτων 

 Κατηγορίες ρύπων και ίνας 
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 Βασικές αρχές καθαρισμού και συντήρησης ταπήτων 

 Λειτουργία μηχανών καθαρισμού ταπήτων 

 Προδιαγραφές χρήσης απορρυπαντικών 

 Προδιαγραφές χρήσης προσθέτων καθαρισμού και συντήρησης 

 Προδιαγραφές συντήρησης ταπήτων 

 Στοιχεία λειτουργίας μηχανημάτων μεταφοράς και συσκευασίας ταπήτων 

 Αρχές μέσων επικοινωνίας 

 Αρχές εξυπηρέτησης πελατών 

 Τρόποι απλώματος ταπήτων 

 Αγγλική ορολογία 

 Τρόποι αναγνώρισης και ταυτοποίησης ειδικών ρύπων και ίνας 

 Ρυπογόνοι παράγοντες ταπητοκαθαριστηρίων 

 Στοιχειώδεις αρχές φορολογικής νομοθεσίας και έκδοσης παραστατικών 

 Λειτουργία μηχανών καθαρισμού ταπήτων και ταπετσαριών 

 Στοιχεία λειτουργίας μηχανών και εργαλείων στεγνώματος 

 Στοιχειώδεις αρχές οργάνωσης γραφείου 

 Στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας αποθήκης 

 Στοιχειώδεις αρχές οικονομικής διαχείρισης 

 Βασικές αρχές οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών 

 Προδιαγραφές λειτουργίας μηχανών καθαρισμού και συσκευασίας ταπήτων 

και ταπετσαριών 

 Προδιαγραφές συντήρησης μηχανών καθαρισμού και συσκευασίας ταπήτων 

και ταπετσαριών 

 Βασικοί κανόνες αντιρρύπανσης και προστασίας περιβάλλοντος 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Λογισμικό διαχείρισης ταπητοκαθαριστηρίων 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Γραπτή και προφορική επικοινωνία 

 Διαπραγμάτευση 

 Επικοινωνία (ακρόαση και κατανόηση, ακριβής διατύπωση) 

 Ευχέρεια στην αναγνώριση ρύπων και ίνας 

 Οργανωτική δεξιότητα 
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 Ευχέρεια στη διάγνωση κατάστασης ταπήτων 

 Ευχέρεια στη χρήση λογισμικού εφαρμογών γραφείου 

 Ευχέρεια στη χρήση λογισμικού διαχείρισης ταπητοκαθαριστηρίων 

 Υπολογιστική δεξιότητα 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών μεταφοράς 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών μέτρησης διαστάσεων 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών καθαρισμού κροσσιών 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών ξεσκονίσματος – τινάγματος 

 Κρίση και λήψη απόφασης 

 Ευχέρεια στο χειρισμό ειδικών μηχανών και εργαλείων καθαρισμού 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών πλυσίματος 

 Ευχέρεια στο χειρισμό ειδικών μηχανών σκουπίσματος 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών και εργαλείων στεγνώματος 

 Ευχέρεια στο χειρισμό εργαλείων ή μηχανών επιδιόρθωσης ταπήτων 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών ή εργαλείων βουρτσίσματος 

 Ευχέρεια στο χειρισμό μηχανών συσκευασίας 

 Ευχέρεια στο χειρισμό ειδικών μηχανών και εργαλείων καθαρισμού 

 Ευχέρεια στο χειρισμό ειδικών μηχανών σκουπίσματος 

 Κρίση και λήψη απόφασης 

 Εφαρμογή οδηγιών και προδιαγραφών λειτουργίας μηχανών 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Λεκτική ικανότητα 

 Αριθμητική ικανότητα 

 Παρατηρητικότητα 

 Μνήμη 

 Χειρωνακτική ικανότητα (επιδέξιος και αποτελεσματικός χειρισμός) 

 Ταχύτητα και ακρίβεια 

 Αντίληψη χώρου 

 

Στο επάγγελμα του στεγνοκαθαριστή δεν εντοπίζονται ειδικεύσεις ή ειδικότητες. 

Στο επάγγελμα του δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις επαγγελματικής ιεραρχίας, αφού 

στις περισσότερες των περιπτώσεων ο στεγνοκαθαριστής είναι και ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες  
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του Περιγράμματος που έχει εκπονηθεί για λογαριασμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

για το επαγγελματικό περίγραμμα του στεγνοκαθαριστη :  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) 

 Στοιχειώδη μαθηματικά 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Βασικές αρχές δημοσίων σχέσεων 

 Γενικές αρχές οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών 

 Στοιχεία κοστολόγησης εργασιών 

 Αρχές εξυπηρέτησης πελατών 

 Επικοινωνία και κανόνες συμπεριφοράς με τους πελάτες 

 Διάγνωση αναγκών πελάτη 

 Κατηγορίες ειδών ύφανσης 

 Κατηγορίες ρύπων 

 Βασικές αρχές καθαρισμού και συντήρησης 

 Βασικές αρχές ταξινόμησης 

 Λειτουργία ταμειακών μηχανών και μηχανών πιστωτικών καρτών 

 Στοιχεία λειτουργίας μηχανημάτων καθαρισμού 

 Βασικές γνώσεις Χημείας 

 Προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης μηχανημάτων καθαρισμού 

 Προδιαγραφές διαλυτών 

 Βασικές αρχές κλωστοϋφαντουργίας 

 Συνθέσεις ειδών ύφανσης 

 Προδιαγραφές συντήρησης των ειδών ύφανσης 

 Προδιαγραφές χρήσης ενισχυτικών και διαλυτικών καθαρισμού 

 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 

 Προδιαγραφές συντήρησης μηχανημάτων καθαρισμού 

 Αναλογίες χρήσης υλικών καθαρισμού 

 Προδιαγραφές χρήσης ενισχυτικών και διαλυτικών καθαρισμού 

 Στοιχεία λειτουργίας μηχανημάτων σιδερώματος 

 Προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης μηχανημάτων σιδερώματος 



 

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και 
Συναφών Επαγγελμάτων 

47 

 

 Στοιχεία λειτουργίας πρέσας σιδερώματος 

 Στοιχεία λειτουργίας ειδικών μηχανημάτων σιδερώματος 

(καμπίνα, μανιτάρι, πουκαμισιέρα) 

 Προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης πρέσας σιδερώματος 

 Προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης ειδικών μηχανημάτων σιδερώματος 

(καμπίνα, μανιτάρι, πουκαμισιέρα) 

 Στοιχεία λειτουργίας σίδερου χειρός και σιδερωτηρίου θερμαινόμενης 

πλάκας 

 Προδιαγραφές χρήσης και συντήρησης σίδερου χειρός και σιδερωτηρίου 

θερμαινόμενης πλάκας 

 Στοιχεία λειτουργίας βοηθητικών μηχανημάτων σιδερώματος 

 Τρόποι αποθήκευσης ειδών ύφανσης 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 Λογισμικό διαχείρισης στεγνοκαθαριστηρίων 

 Τεχνικές διαπραγμάτευσης 

 Βασικές αρχές επικοινωνίας 

 Τεχνικές ακίνδυνης συρραφής ετικετών 

 Τεχνικές εξυπηρέτησης διαφόρων ομάδων πληθυσμού 

 Τρόποι αναγνώρισης και ταυτοποίησης ρύπων 

 Τρόποι ανίχνευσης φθορών 

 Αγγλική ορολογία 

 Προδιαγραφές εγκαταστάσεων στεγνοκαθαριστηρίου 

 Λογισμικό λειτουργίας μηχανημάτων καθαρισμού 

 Ειδικές τεχνικές καθαρισμού (απορρόφηση, βεβιασμένη ελικοειδής 

ψεκασμός, πεπιεσμένος αέρας) 

 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στεγνοκαθαριστηρίου 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Γραπτή και προφορική επικοινωνία 

 Διαπραγμάτευση 

 Ανάγνωση 

 Επικοινωνία (ακρόαση και κατανόηση, ακριβής διατύπωση) 

 Υπολογιστική δεξιότητα 
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 Αναγνώριση ρύπων 

 Διάγνωση κατάστασης ύφανσης 

 Εφαρμογή οδηγιών και προδιαγραφών 

 Κρίση και λήψη απόφασης 

 Οργανωτική δεξιότητα 

 Ταξινόμηση 

 Χρήση υπολογιστή 

 Χρήση ταμειακής μηχανής και μηχανής πιστωτικής κάρτας 

 Χρήση λογισμικού διαχείρισης στεγνοκαθαριστηρίου 

 Ταξινόμηση και αποθήκευση 

 Χρήση μεταφορικής αλυσίδας 

 Εφαρμογή οδηγιών και προδιαγραφών 

 Αναγνώριση ποιότητας και σύνθεσης των ειδών ύφανσης 

 Χρήση μηχανημάτων καθαρισμού και συντήρησης 

 Χρήση διαλυτών και υγρών καθαρισμού και συντήρησης Κρίση και λήψη 

απόφασης 

 Εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία 

 Χρήση μηχανημάτων καθαρισμού και συντήρησης 

 Χρήση διαλυτών και υγρών καθαρισμού και συντήρησης Κρίση και λήψη 

απόφασης 

 Χρήση πρέσας σιδερώματος 

 Χρήση ειδικών μηχανημάτων σιδερώματος (καμπίνα, μανιτάρι, 

πουκαμισιέρα) 

 Χρήση σίδερου χειρός και σιδερωτηρίου θερμαινόμενης πλάκας 

 Χρήση βοηθητικών μηχανημάτων σιδερώματος 

 Εφαρμογή ειδικών τεχνικών σιδερώματος 

 Χρήση μηχανήματος συσκευασίας 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Λεκτική ικανότητα 

 Αριθμητική ικανότητα 

 Χειρωνακτική ικανότητα (επιδέξιος και αποτελεσματικός χειρισμός) 

 Παρατηρητικότητα 

 Μνήμη 
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 Ταχύτητα και ακρίβεια 

 Αντίληψη χώρου 

 Συμπερασματική σκέψη 
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2.2.6 Τεχνολογικές εξελίξεις και τεχνολογικό επίπεδο 

επιχειρήσεων 

 

Τα περισσότερα ταπητοκαθαριστήρια διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανολογικό 

εξοπλισμό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Ο εξοπλισμός των 

ταπητοκαθαριστήρίων μπορεί να χωρισθεί σε δυο βασικές κατηγορίες :  

α) στα βαριά μηχανήματα  που εδράζονται στο χώρο του ταπητοκαθαριστηρίου και 

β) στα φορητά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται τόσο μέσα στο 

ταπητοκαθαριστήριο όσο και στους κατ’ οίκον καθαρισμούς. 

 

Τα βαριά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από τα ταπητοκαθαριστήρια είναι:  

 

Τιναχτήρια. Με τα τιναχτήρια γίνεται δυνατή η απομάκρυνση του μεγαλύτερου 

μέρους των αμμωδών και άλλων στερεών ρύπων. Έχουν διάφορα πλάτη όσο πιο 

μεγάλα είναι έχουν την δυνατότητα να παίρνουν και μεγαλύτερου πλάτους χαλιά. 

Ένα τυπικό μηχάνημα έχει διαστάσεις πλάτος 4 m, οπότε έχει δυνατότητα να 

πάρει χαλιά μέχρι πλάτους 3,5 m. 

 

Πλυντήρια. Μετά το τιναχτήρι τα χαλιά που έχουν επιλεγεί για πλύσιμο 

πηγαίνουν στο πλυντήριο. Είναι μηχανή ανάλογου πλάτους με το τιναχτήρι. Σε 

αυτή την περίπτωση το χαλί περνάει από διάφορα τμήματα του πλυντηρίου 

προωθούμενο με περιστρεφόμενους ιμάντες. Το μήκος του μηχανήματος είναι πιο 

μεγάλο από το αντίστοιχο του τιναχτηριού καθώς περιλαμβάνει αρχικά ένα τμήμα 

πλύσης και ακολουθεί ένα τμήμα ξεπλύματος.  

 

Στυπτήρια. Είναι επιμήκη μηχανήματα το μήκος των οποίων καθορίζει και το 

μέγιστο πλάτος χαλιού που μπορούν να δεχτούν για στύψιμο. Η λειτουργία τους 

στηρίζεται σε κινητήρα ο οποίος περιστρέφει  με μεγάλη ταχύτητα το επιμήκη 

κυλινδρικό ανοξείδωτο κάδο. Το χαλί εισέρχεται τυλιγμένο μέσα στη μηχανή 

αμέσως μετά το ξέβγαλμά του στο πλυντήριο. Ο κάδος είναι πυκνά διάτρητος 

οπότε λόγω φυγοκέντρισης τα νερά που έχει κατακρατήσεις το χαλί 

απομακρύνονται από αυτό σε ποσοστό 90%.  
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Μηχανική ανάρτηση χαλιών. Μετά το στυπτήριο τα χαλιά πηγαίνουν 

για άπλωμα ώστε να χάσουν το υπόλοιπο της υγρασίας που έχουν 

κατακρατήσει. Λόγω του βάρους τους το άπλωμα γίνεται με ειδικά 

συστήματα στα οποία  οι κρεμάστρες είναι στιβαρές μεταλλικές ανοξείδωτες 

ράβδοι που με αυτόματο σύστημα παραλαμβάνουν τα χαλιά τα ανυψώνουν και τα 

μεταφέρουν στο χώρο στεγνώματος. Περιλαμβάνει εκτός από τις ράβδους 

ανάρτησης κινητήρα γρανάζια και αλυσίδα για την μεταφορά. Μόλις ολοκληρωθεί 

ο χρόνος στεγνώματος ενός χαλιού, με χειρισμό μας στο κέντρο ελέγχου και 

χειρισμού του συστήματος, ο μηχανισμός ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία 

κατεβάζει το χαλί. Φυσικά η εργασία ανάρτησης μπορεί να γίνει ολικά ή μερικά και 

χειρονακτικά.  

 

Πάγκος φινιρίσματος – συσκευασίας. Αφού το χαλί κατέβει από την απλώστρα 

περνάει από τον πάγκο φινιρίσματος και συσκευασίας. Στο πάγκο κινείται με την 

βοήθεια κινούμενης επιφάνειας και με ταυτόχρονα σκουπίζεται και χτενίζεται το 

πέλος του με βούρτσα. Πολλοί πάγκοι διαθέτουν επιπλέον σύστημα αναρρόφησης 

ώστε να απομακρυνθούν τα χνούδια. Στον πάγκο αυτό  πολλοί κατασκευαστές 

προσαρμόζουν συσκευές μετρήματος του εμβαδού του χαλιού, μια διαδικασία που 

είναι απαραίτητη για την κοστολόγηση της εργασίας μέσω της σύνδεσης της 

μηχανής με το ειδικό λογισμικό πρόγραμμα διαχείρισης του ταπητοκαθαριστηρίου. 

Τέλος ο πάγκος ρολοποιεί για τελευταία φορά το χαλί και βοηθά στην συσκευασία 

του σε πλαστικούς σάκους 

 

Τα φορητά μηχανήματα ενός ταπητοκαθαριστηρίου για επί τόπου καθαρισμούς 

(καθαρισμοί κατ΄ οίκον) αποτελούν :  

 Φορητές επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες μεγάλης ισχύος 

 Μηχανές σαπουνίσματος 

 Μηχανές ψεκασμού (Extraction) 

 Πιεστικά  

 Στεγνωτήρας χαλιών  

 Διάφορα Βοηθητικά εξαρτήματα 

 

Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των ταπητοκαθαριστηρίων διαθέτει τον 

παραπάνω εξοπλισμό, με εξαίρεση το μηχανικό σύστημα απλώματος χαλιών. Το 
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σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε μεγάλες μονάδες όπου η ανάγκη για 

υψηλή παραγωγικότητα είναι μεγαλύτερη.  

 

Ο εξοπλισμός των στεγνοκαθαριστηρίων αποτελείται από μηχανήματα για το 

στεγνό καθάρισμα για το υγρό πλύσιμο των ενδυμάτων καθώς και για το 

σιδέρωμα αυτών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κύριος εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται από τα καθαριστήρια ρούχων και οι εξελίξεις στις αντίστοιχες 

τεχνολογίες. . 

 

Ξελεκιαστήρες. Η αφαίρεση εντοπισμένων λεκέδων είναι μια λειτουργία που 

συνήθως γίνεται πριν το πλύσιμο ή το στεγνό καθάρισμα, αλλά κάποιες φορές και 

μετά από αυτά.  Η εργασία πραγματοποιείται με τους ξελεκιαστήρες.  

 

Μηχανές στεγνού καθαρισμού. Ο στεγνός καθαρισμός επεξεργάζεται τα 

ενδύματα με έναν τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επαφή τους με νερό. Το νερό 

διαποτίζοντας ορισμένα υφάσματα (ειδικά το μαλλί, το μετάξι και το τεχνητό 

μετάξι) ταυτόχρονα με την επίδραση της θερμοκρασίας και την μηχανική τριβή  

μπορούν να στενέψουν ή να έχουμε διαρροή των βαφών τους. Οι διαλύτες του 

στεγνού καθαρισμού δεν διαποτίζουν τις ίνες του υφάσματος, έτσι αποφεύγεται η 

διόγκωση και το στένεμα των υφασμάτων. Δύο βασικοί διαλύτες κυριαρχούν στην 

αγορά του στεγνού καθαρισμού:  Το τετραχλωροαιθένιο  συντομογραφικά per και 

οι διαλύτες πετρελαίου (όπως το white spirit και το KWL). Το per  την πρώτη 

δεκαετία του 21ου αιώνα έχει επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος των Ελληνικών 

στεγνοκαθαριστηρίων. 

 

Μηχανές per. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της βιομηχανίας στεγνού 

καθαρισμού είναι ότι τα μηχανήματα με Per που χρησιμοποιούνται με αυτούς τους 

διαλύτες έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η ανάπτυξη καλύπτει 

πέντε "γενιές" των μηχανών, οι οποίες είναι ακόμα σε χρήση. Η πρώτη γενιά του 

εξοπλισμού έχει χωριστά το πλυντήριο και τη μηχανή στεγνώματος, οπότε ο 

χειριστής πρέπει να μεταφέρει τα ενδύματα από το ένα στο άλλο. Οι μηχανές 

δεύτερης γενιάς δεν έχει πια αυτόνομο στεγνωτήρα και συνδυάζει την πλύση και 

την ξήρανση σε μια ενιαία μηχανή. Η τρίτη γενεά του εξοπλισμού περιλαμβάνει 

την προστιθέμενη τεχνολογία ελέγχου για να μειώσει τις εκπομπές ατμού. Η 
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τέταρτη και η πέμπτη γενιά μηχανών τροποποιεί την τρίτη γενεά με την 

ανακύκλωση του αέρα στη μηχανή για να μειώσει περαιτέρω τις 

εκπομπές. 

 

Μηχανές υδρογονανθράκων. Πριν από per οι υδρογονάνθρακες κυριαρχούσαν 

στη βιομηχανία στεγνού καθαρισμού. Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι 

υδρογονάνθρακες είναι στην Ελλάδα ο διαλύτης white spirit ενώ στην ΗΠΑ 

κυριαρχούσε κυρίως ο διαλύτης Stoddard. Μετά μια κάμψη στην ζήτησή τους οι 

υδρογονάνθρακες επανακάμπτουν στην αγορά κύρια με την εμφάνιση στου KWL, 

λόγω των υγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων που δημιουργεί το per.  

Όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό για την χρήση υδρογονανθράκων δεν 

εμφανίζεται η εξέλιξη που έχουν εμφανίσει τα μηχανήματα per. Όπως μηχανές 

per, οι μηχανές υδρογονανθράκων είτε συνίστανται από δύο μονάδες μία για 

πλύσιμο και μία στέγνωμα, οπότε απαιτείται η μεταφορά από την μια μονάδα στην 

άλλη  είτε με μηχανές που πλύσιμο και στέγνωμα γίνονται στο ίδιο κάδο 

 

Αναδυόμενες Τεχνολογίες.  

CO2. Επειδή οι μηχανές του CO2 λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα πίεσης, οι 

μηχανές είναι ταξινομημένες ως σχετικά ακριβές. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή 

άλλων προϋπαρχόντων μηχανών σε  μηχανές του CO2. Οι λειτουργικές δαπάνες 

(ενέργεια, αγορά διαλύτη και απορρυπαντικών κλπ) είναι ανταγωνιστικές με τις 

συμβατικές τεχνολογίες στεγνού καθαρισμού.  

Άλλοι  υδρογονάνθρακες. Οι δαπάνες εγκατάστασης μηχανών υδρογονανθράκων 

είναι σχετικά φθηνότερες από τις μηχανές των άλλων συστημάτων. Υπάρχει 

δυνατότητα μετατροπής μηχανών per σε μηχανές υδρογονανθράκων υψηλού 

σημείου ανάφλεξης. Κάποιο επιπλέον κόστος υπάρχει για συστήματα καταστολής 

της πυρκαγιάς. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επίσης χαμηλότερες..  

Ακετάλη. Ο νέος εξοπλισμός έχει μέτριο κόστος, μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθούν μηχανές υδρογονανθράκων μετά από τις κατάλληλες ρυθμίσεις 

με μικρό κόστος. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι ανάλογες των δαπανών μηχανών 

υδρογονανθράκων.  

Διαλύτες γλυκόλης. Σαν συστήματα αιθέρων γλυκόλης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με μηχανές υδρογονανθράκων μετά από τις δευτερεύουσες 

τροποποιήσεις. Λόγω του σημείου ανάφλεξης των αιθέρων γλυκόλης, ο 



 

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και 
Συναφών Επαγγελμάτων 

54 

 

εξοπλισμός επεξεργασίας είναι παρόμοιος με αυτόν που χρησιμοποιείται 

για τους διαλύτες υδρογονανθράκων.  

Υγρή σιλικόνη. Οι τελευταίας γενιάς μηχανές υδρογονανθράκων είναι 

κατάλληλες μετά από τροποποιήσεις για διαλύτες υγρής σιλικόνης D5.  Και εδώ 

απαιτούνται συστήματα πυρασφαλείας. Επειδή η πυκνότητα νερού και D5 είναι 

παρόμοιες είναι απαραίτητο σύστημα διαχωρισμού τους.  

 

Μηχανές καθαρισμού με νερό 

Το νερό αποτελεί τον πιο καλό διαλύτη στην φύση. Είναι αρκετά φθηνό και 

αποτελεί την πρώτη λύση για καθαρισμό ενδυμάτων. Ο συνδυασμός του με 

σαπούνια δίνει την δυνατότητα καταπολέμησης και λιπαρών ρύπων, ενώ είναι 

ανεκτικό από πολλούς τύπους υφασμάτων. Το πλύσιμο και η αποστράγγιση 

γίνονται στα πλυντήρια ενώ απαιτείται και η μεταφορά των  ειδών ένδυσης σε 

στεγνωτήριο για τελικό στέγνωμα. 

 

Πλυντήρια 

Τα πλυντήρια νερού αποτελούν βασικές μονάδες στην λειτουργία ενός 

στεγνοκαθαριστηρίου. Οι αρχές λειτουργίας των επαγγελματικών πλυντηρίων  

είναι όμοιες με τις αρχές λειτουργίας των οικιακών πλυντηρίων προσφέρουν όμως 

πολύ περισσότερες δυνατότητες στον καθαριστή. 

 

Στεγνωτήρια 

Το μεγαλύτερο μέρος των ρούχων μετά το πλύσιμο και το στύψιμο οδηγούνται 

στο στεγνωτήριο. Εκεί τα ρούχο θα μειώσουν έως και θα μηδενίσουν το ποσοστό 

υγρασίας που φέρουν. Τα στεγνωτήρια που χρησιμοποιούνται στα 

στεγνοκαθαριστήρια έχουν χωρητικότητα 7- 50 kg ρούχων περίπου. Και στην 

περίπτωση αυτή σε μια επιχείρηση πολλές φορές υπάρχουν περισσότερα από ένα 

στεγνωτήρια για επιτάχυνση της διαδικασίας παραγωγής. Υπάρχουν τρεις τύποι 

στεγνωτηρίων : 

Στεγνωτήρια με εξαγωγή αέρα 

Στεγνωτήρια με συμπύκνωση υδρατμών 

Στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας 

 

Wetcleaning 
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Το wetcleaning είναι  μια πρόσφατη μέθοδος καθαρίσματος με νερό, η 

οποία έχει διαδοθεί αρκετά στην Αμερική κυρίως για την ήπια οικολογική 

και υγειονομική επιβάρυνση που επιφέρει σε αντίθεση με το στεγνό 

καθαρισμό. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου και η ικανοποίηση των πελατών 

για το αποτέλεσμα, τα μικρότερα έξοδα εγκατάστασης και λειτουργίας σε σχέση με 

το στεγνό καθαρισμό   ωθούν πολλούς να ενσωματώνουν την μέθοδο στις 

επιχειρήσεις τους. Υπάρχουν μάλιστα στις ΗΠΑ επιχειρήσεις που δουλεύουν 

αποκλειστικά με wetcleaning. Υπολογίζετε ότι πάνω από 80% των ενδυμάτων που 

φτάνουν στο καθαριστήριο μπορούν να καθαριστούν με την μέθοδο αυτή. 

 

Μηχανές σιδερώματος 

Το σιδέρωμα γίνεται με θερμαινόμενου εργαλείου (πχ ένα σίδερο) για να 

αφαιρεθούν τα τσαλακώματα από ένα ύφασμα. Η θέρμανση είναι συνήθως γίνεται 

σε θερμοκρασία 110 -220° C, ανάλογα με το ύφασμα. Με το σιδέρωμα 

χαλαρώνουν  οι δεσμοί μεταξύ των ινών οπότε με την πίεση που ασκείται (πχ από 

το βάρος του σίδερου) το ύφασμα ισιώνει. Ορισμένα υφάσματα, όπως το βαμβάκι, 

απαιτούν την προσθήκη νερού για να χαλαρώσουν οι διαμοριακοί δεσμοί μεταξύ 

των ινών. Ένας στεγνοκαθαριστής διαθέτει πολλά εργαλεία εξειδικευμένα για κάθε 

περίπτωση για να κάνει το σιδέρωμα. Τα σπουδαιότερα είναι: 

Ηλεκτροθερμαινόμενη γεννήτρια ατμού 

 Ατμοσίδερα μη αυτόματης τροφοδοσίας 

 Πάγκοι σιδερώματος 

 Πρέσες σιδερώματος 

 Σιδερωτήρια θερμαινόμενης λεκάνης 

 Άλλα συστήματα σιδερώματος – φινιρίσματος (π.χ. κούκλα φινιρίσματος, 

πουκαμισιέρα, παντελονιέρα, καμπίνα σιδερώματος  κλπ) 
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2.3. Αγορά - Ανταγωνισμός 

2.3.1 Μέγεθος εξεταζόμενης αγοράς  

 

Επίσημα στοιχεία για το μέγεθος της εξεταζόμενης αγοράς πέρα από τον αριθμό 

των επιχειρήσεων όπως αυτές καταγράφονται σε καταλόγους και οδηγούς 

(χρυσός οδηγός) δεν είναι διαθέσιμα. Για το σκοπό αυτό γίνεται μία προσπάθεια 

για την εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς σύμφωνα με επίσημα στατιστικά 

μεγέθη και εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου.  

 

Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς των ταπητοκαθαριστηρίων 

χρησιμοποιείται ο αριθμός των νοικοκυριών που διαμένουν στην Ελλάδα σε 

συνδυασμό με τις παρακάτω παραδοχές και εκτιμήσεις που προέκυψαν από 

κλαδικούς φορείς. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του 

μεγέθους της αγοράς των ταπητοκαθαριστηρίων, εκφραζόμενη σε ύψος 

πωλήσεων, αναφέρονται στον πίνακα 10. Στον ίδιο πίνακα επίσης παρουσιάζεται 

και το ύψος των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου.  

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα ο κλάδος υπέστη μία καθίζηση την τελευταία 

τριετία που ανέρχεται της τάξης του -10%. Κύριες αιτίες αυτής της μείωσης είναι 

η μείωση του ποσοστού των νοικοκυριών που δίνει τα χαλιά του για πλύσιμο και 

ειδικότερα αυτών που τα δίνει κάθε χρόνο. Η μείωση αυτή σε συνδυασμό με την 

μείωση της μέσης τιμής πλυσίματος ανά τετραγωνικό μέτρο, είχαν σαν 

αποτέλεσμα από 201 εκατομμύρια ευρώ συνολικό τζίρο των επιχειρήσεων του 

κλάδου το 2012, να ανέλθει σε 181 εκατομμύρια ευρώ το 2014. Οι πωλήσεις 

αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 190 χιλιάδες ευρώ μέσο ύψος πωλήσεων ανά 

ταπητοκαθαριστήριο. 

 

Σημειώνεται ότι το δυνητικό μέγεθος της αγοράς είναι πολλαπλάσιο από αυτό που 

εξυπηρετείται. Ο αριθμός χαλιών που υπάρχουν στην Ελλάδα ανέρχεται σε 14 

εκατομμύρια που αντιστοιχούν σε 56 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα χαλιών.  

Από αυτόν τον πληθυσμό εκτιμάται ότι το 40% της αγοράς αποτελούν δυνητικούς 

πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ανεκμετάλλευτη αγορά της τάξης των 150 

εκατομμυρίων ευρώ.  
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Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς των 

στεγνοκαθαριστηρίων χρησιμοποιείται ο αριθμός των επαγγελματιών 

σε συνδυασμό με την εκτίμηση του μέσου τζίρου αυτών σύμφωνα με 

παραδοχές και εκτιμήσεις που προέκυψαν από κλαδικούς φορείς. Έτσι σύμφωνα 

με εκτιμήσεις ο μέσος τζίρος των στεγνοκαθαριστηρίων ανέρχονταν σε 90 χιλιάδες 

ευρώ το 2012, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 11.  

 

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ο τζίρος αυτός έχει υποστεί περεταίρω μείωση της 

τάξης του -5,5% και εκτιμάται ότι κατά το 2014 ο μέσος τζίρος ανήλθε σε 80 

χιλιάδες ευρώ ανά κατάστημα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές οι συνολικές 

πωλήσεις των στεγνοκαθαριστηρίων από 201 εκατομμύρια ευρώ το 2012, 

ανήλθαν σε 190 εκατομμύρια ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μια συνολική μείωση 

στην εξεταζόμενη τριετία της τάξης του 5,5%.  

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά αφορούν τα έσοδα των επιχειρήσεων του 

κλάδου. Το καθαρό κέρδος που απομένει (έπειτα από την αφαίρεση των εξόδων 

λειτουργίας) είναι οριακό καθώς τα έξοδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε 

σχέση με τις πωλήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων των κλάδων 

επιβιώνει οριακά. Τα σημαντικότερα κόστη με τα οποία επιβαρύνονται οι 

επιχειρήσεις και είναι ανελαστικά είναι :  

 Το κόστος του προσωπικού 

 Το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών (του προσωπικού και του ιδιοκτήτη 

– ΙΚΑ & ΟΑΕΕ) 

 Το κόστος ενοικίου 

 Η φορολογία 

 Το κόστος των αναλώσιμων υλικών (καθαριστικά)  
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Πίνακας 10 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ  

 2012 2013 2014 

Αριθμός νοικοκυριών στην Ελλάδα* 4.119.365 4.085.479 4.052.882 

Ποσοστό νοικοκυριών που έχει χαλιά 80% 80% 80% 

Αριθμός χαλιών ανά νοικοκυριό 4 4 4 

Μέση επιφάνεια χαλιού (m2) 4 4 4 

Μέση τιμή καθαρισμού (€) 6 5,5 5,5 

Ποσοστό νοικοκυριών που δίνει χαλιά σε 

ΤΚ κάθε χρόνο 
40% 35% 35% 

Ποσοστό νοικοκυριών που δίνει χαλιά σε 

ΤΚ κάθε 2 χρόνια 
20% 23% 25% 

Αριθμός νοικοκυριών που έχει χαλιά 3.501.460 3.472.657 3.444.950 

Αριθμός χαλιών στην Ελλάδα 14.005.841 13.890.628 13.779.800 

Επιφάνεια χαλιών (m2) 56.023.365 55.562.513 55.119.201 

Επιφάνεια χαλιών που πλένονται κάθε 

χρόνο (m2) 
22.409.346 19.446.879 19.291.721 

Επιφάνεια χαλιών που πλένονται κάθε 2 

χρόνια (m2) 
11.204.673 12.779.378 13.779.800 

Σύνολο επιφάνειας χαλιών που 

πλένονται ετήσια (m2) 
33.614.019 32.226.257 33.071.521 

Συνολικός τζίρος 

Ταπητοκαθαριστηρίων 
201.684.114 177.244.415 181.893.365 

Πηγή : εκτιμήσεις αγοράς και   *επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. – απογραφή 2011 – 

υπολογιζόμενου πληθυσμού   
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Πίνακας 11 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ  

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

 
2012 2013 2014 

Αριθμός Στεγνοκαθαριστηρίων  2.238 2.308 2.379 

Μέσος τζίρος Στεγνοκαθαριστηρίων 90.000 85.000 80.000 

Συνολικός τζίρος 

Στεγνοκαθαριστηρίων 
201.456.099 196.148.550 190.320.000 

Πηγή : εκτιμήσεις αγοράς 
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2.3.2 Ανάλυση του ανταγωνισμού  

 

Σε γενικές γραμμές στον κλάδο των ταπητοκαθαριστηρίων 

δραστηριοποιούνται τριών ειδών εταιρείες:  

 ένας μικρός αριθμός σχετικά μεγάλων εταιριών με μεγάλη δυναμικότητα,  

 ένας μεγάλος αριθμός μικρών – οικογενειακών επιχειρήσεων με μέση 

δυναμικότητα  

 ένας σημαντικός επίσης αριθμός εταιριών που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις 

πλυσίματος και φύλαξης χαλιών αλλά δραστηριοποιούνται μόνο στην 

παραλαβή και παράδοση των χαλιών, ενώ την διαδικασία καθαρισμού και 

φύλαξης την αναθέτουν σε τρίτους (κυρίως της πρώτης κατηγορίας 

επαγγελματιών).  

 

Με εξαίρεση τις εταιρίες μεγάλης δυναμικότητας δεν υπάρχει κάποια εταιρία που 

να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις στην πλειονότητά 

τους είναι μικρομεσαίου μεγέθους.  

 

Αντίστοιχα στον κλάδο των στεγνοκαθαριστηρίων οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται είναι κατά κύριο λόγο συνοικιακές οι οποίες εξυπηρετούν τις 

συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες είναι εγκατεστημένες.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ανάπτυξης μέσω franchise 

αλυσίδων στεγνοκαθαριστηρίων οι οποίες απευθύνονται σε νέους επιχειρηματίες 

που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο.  

 

Οι εταιρίες αυτές που αναπτύσσονται μέσω franchise προσφέρουν στους 

επιχειρηματίες - συνεργάτες την απαιτούμενη τεχνογνωσία και άλλες παροχές 

όπως : βοήθεια στην επιλογή περιοχής και τελικής τοποθεσίας, στήσιμο 

καταστήματος, υποστήριξη marketing, εκπαίδευση, εγχειρίδια λειτουργίας κλπ.  

 

Οι εταιρίες που αναπτύσσονται μέσω franchise παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα 12.  
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Πίνακας 12 : ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

FRANCHISE  

Επωνυμία Αριθμός καταστημάτων 

EMD GLOBAL CLEANERS IKE (5ASEC) 22 

5ΚΑΘΑΡΑ Ε.Π.Ε. 16 

DROPS LAUNDRY A.E. 14 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝ ΕΠΕ 

(STEGNO PLUS) 
32 

Σύνολο  84 

Πηγή : έρευνα διαδικτύου  
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Σύμφωνα με την επικρατούσα οικονομική θεωρία κατά τη διενέργεια της 

μελέτης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να εξετάσουμε πέντε δυνάμεις 

-παράγοντες- οι οποίοι επηρεάζουν τη δομή, την οργάνωση και εν γένει 

τη λειτουργία του κλάδου. Οι πέντε δυνάμεις του Porter είναι:  

 

1. Είσοδος νέων ανταγωνιστών (εμπόδια εισόδου) 

2. Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες 

3. Διαπραγματευτική ισχύς των προμηθευτών 

4. Διαπραγματευτική ισχύς των αγοραστών 

5. Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου 

 

Διάγραμμα 7 : Σχηματική απεικόνιση των 5 δυνάμεων του Porter 

Πηγή: "How Competitive Forces Shape Strategy," HBR March–April 1979 (αναδημοσίευση 

https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy)  

https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy


 

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και 
Συναφών Επαγγελμάτων 

63 

 

 

 

Είσοδος νέων ανταγωνιστών  

Στο επάγγελμα του ταπητοκαθαριστή η είσοδος νέων επαγγελματιών είναι σχετικά 

δύσκολη. Αντίθετα το άνοιγμα νέων καταστημάτων στεγνοκαθαριστρηρίων 

παρουσιάζει σαφώς λιγότερα εμπόδια.  

 

Στο επάγγελμα του ταπητοκαθαριστή δυσχεράνει η είσοδος νέων επιχειρήσεων 

καθώς απαιτείται αφενός σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία και αφετέρου η 

ύπαρξη μεγάλου πελατολογίου για να καταστεί βιώσιμη μια επιχείρηση. Το 

επάγγελμα του ταπητοκαθαριστή απαιτεί μια σημαντική σχέση εμπιστοσύνης 

μεταξύ του επαγγελματία και των πελατών. Η πιστότητα των πελατών είναι 

σχετικά μεγάλη καθώς οι υφιστάμενοι πελάτες των ταπητοκαθαριστηρίων είναι 

πελάτες για πολλά χρόνια. Τα περισσότερα ταπητοκαθαριστήρια είναι επιχειρήσεις 

που έχουν ιδρυθεί εδώ και δεκαετίες, αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις και 

μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.  

 

Εκτιμάται ότι ένα μικρομεσαίο ταπητοκαθαριστήριο για να είναι βιώσιμο απαιτεί 

την ύπαρξη περίπου 1.500 πελατών – νοικοκυριών, αριθμός που είναι πολύ 

δύσκολο να επιτευχθεί από μια νέα επιχείρηση στον κλάδο. Επιπλέον ένας άλλος 

σημαντικός παράγοντας που καθιστά δύσκολη την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

είναι το υψηλό κόστος της επένδυσης η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 150.000 

ευρώ για ένα καλά εξοπλισμένο ταπητοκαθαριστήριο.  

 

Τα τελευταία χρόνια ελάχιστοι νέοι επαγγελματίες έχουν εισέλθει στο επάγγελμα 

γεγονός που καταδεικνύει τα μεγάλα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών.  

 

Για τα στεγνοκαθαριστήρια τα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών είναι 

σαφώς λιγότερα, καθώς η εξεύρεση του πελατολογίου δεν αποτελεί τόσο 

απαγορευτικό παράγοντα. Αντίθετα σημαντικό ρόλο έχει το σημείο που θα 

εγκατασταθεί το κατάστημα έτσι ώστε να προσεγγίζεται εύκολα από τους πελάτες.  

 

Το θέμα της τεχνογνωσίας μπορεί να ξεπερασθεί με το άνοιγμα ενός 

καταστήματος με την μέθοδο του franchise, όπου παρέχεται στον νέο 
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επαγγελματία όλη η τεχνογνωσία. η μεθοδολογία της εργασίας και η 

αναγνωσιμότητα ενός brand name για την προσέλκυση πελατών.  

 

Εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια με την μέθοδο του franchise έχουν ανοιχθεί 

περισσότερα από 100 στεγνοκαθαριστήρια. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τα λίγα  

εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών στο επάγγελμα.  

 

Το μοναδικό ίσως εμπόδιο εισόδου είναι το ύψος της επένδυσης η οποία ανέρχεται 

σε 80.000 με 100.000 ευρώ.  

 

Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες 

Ο καθαρισμός των χαλιών και των ρούχων είναι μια διαρκή ανάγκη η οποία 

εκτελείται για λόγους υγιεινής και συντήρησης των χαλιών και των ρούχων. Οι 

πελάτες απευθύνονται σε επαγγελματίες του κλάδου καθώς δεν έχουν το χώρο, το 

χρόνο και δεν μπορούν να επιτύχουν το αποτέλεσμα του καθαρισμού οι ίδιοι.  

 

Ο μοναδικός κίνδυνος που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες του 

κλάδους προέρχεται από την γενικότερη οικονομική κρίση η οποία έχει μειώσει το 

οικογενειακό εισόδημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι έχει επηρεαστεί η συχνότητα 

με την οποία οι πελάτες κάνουν χρήση των υπηρεσιών ενός ταπητοκαθαριστηρίου 

/ στεγνοκαθαριστηρίου. Ως αντιστάθμισμα οι πελάτες υλοποιούν από μόνοι τους 

καθαρισμούς ή με τη χρήση βοηθητικού οικιακού προσωπικού.  

 

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

Η διαπραγματευτική δύναμη μιας οποιασδήποτε επιχείρησης του κλάδου έναντι 

των προμηθευτών της είναι συνάρτηση του μεγέθους της και του ύψους των 

πωλήσεων που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση.  

 

Όσο μεγαλύτερα είναι τα μεγέθη αυτά τόσο πιθανότερο είναι η επιχείρηση να 

επιτύχει χαμηλότερη τιμή αγοράς των πρώτων υλών που χρειάζεται για την 

ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας και επομένως να αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων του κλάδου.  
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Στην περίπτωση του κλάδου των στεγνοκαθαριστών και 

ταπητοκαθαριστών ο κατακερματισμός της αγοράς έχει σαν αποτέλεσμα 

οι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν από μηδενική έως ελάχιστη 

διαπραγματευτική ισχύ έναντι των προμηθευτών. Εξαίρεση αποτελούν τα 

στεγνοκαθαριστήρια που αναπτύσσονται με δίκτυα franchise όπου ο σχετικά 

μεγάλος αριθμός καταστημάτων επιφέρει μια καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ 

απέναντι στους προμηθευτές.  

 

Οι προμηθευτές απορρυπαντικών και άλλων αναλώσιμων υλικών, είναι οι εταιρείες 

τόσο εγχώριας παραγωγής όσο και εισαγωγής. Και οι δύο κατηγορίες 

προμηθευτών παρουσιάζουν αρκετά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.  

 

Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 

Οι εταιρίες καθαρισμού χαλιών και ρούχων διαθέτουν επίσημους τιμοκαταλόγους 

στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά το είδος και το κόστος των 

προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 

Οι τιμοκατάλογοι αυτοί στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων τηρούνται προς 

τους πελάτες και ως εκ τούτου η όποια διαπραγμάτευση από τους πελάτες δεν 

επηρεάζει την τελική τιμή προσφοράς των υπηρεσιών.  

 

Ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου 

Ο κλάδος στην Ελλάδα περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, κυρίως 

μικρού μεγέθους, γεγονός που οδηγεί στον κατακερματισμό της αγοράς και στη 

δημιουργία πολλών σημείων προσφοράς των υπηρεσιών (κυρίως για τα 

στεγνοκαθαριστήρια).  

 

Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης των επιχειρήσεων έχει εντείνει το επίπεδο 

ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την μείωση των τιμών, 

γεγονός που επιφέρει σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν σοβαρό 

πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης.  

 

Ειδικά για τα ταπητοκαθαριστήρια για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και την 

μείωση των τιμών έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις να 
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προσφέρουν μόνο υπηρεσίες παραλαβής και παράδοσης χαλιών ενώ η 

διαδικασία καθαρισμού/ πλυσίματος καθώς και η φύλαξη τους να την 

δίνουν φασόν σε τρίτους (εν αγνοία των πελατών).  

 

 

2.3.3 Επιπτώσεις από την τρέχουσα κρίση στις επιχειρήσεις του κλάδου  

 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε 

μεγάλο βαθμό σε κυρίως σε δυο επίπεδα :  

 Στην μείωση της επαναληψιμότητας των πελατών 

 Στην μείωση των τιμών (πόλεμος τιμών)  

 

Η οικονομική κρίση που διανύει η χώρα την τελευταία πενταετία είχε ως 

αποτέλεσμα την αντιμετώπιση προβλημάτων βιωσιμότητας σε πολλές από τις 

επιχειρήσεις. Οι πελάτες των επιχειρήσεων (τα νοικοκυριά) είδαν το εισόδημα 

τους να μειώνεται δραματικά με αποτέλεσμα τον περιορισμό των εξόδων και την 

λήψη μόνο των απαραίτητων προς την επιβίωση.  

 

Έτσι οι πελάτες των ταπητοκαθαριστηρίων μείωσαν αφενός την συχνότητα 

καθαρισμού των χαλιών και από ετήσια διαδικασία πλέον αυτή υλοποιείται κάθε 

δύο ή τρία χρόνια και αφετέρου μείωσαν τον αριθμό των χαλιών που έδιναν για 

καθαρισμό. Έτσι από 5 χαλιά ανά νοικοκυριό που έδιναν για καθαρισμό κάθε 

χρόνο, πλέον κάθε νοικοκυριό δίνει κατά μέσο όρο 2 με 3 χαλιά.   

 

Αντίστοιχα και για τα στεγνοκαθαριστήρια έχει μειωθεί δραματικά η 

επαναληψιμότητα των πελατών και ο όγκος των προς καθαρισμό ρούχων. 

Σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου η μείωση του όγκου των ενδυμάτων που 

καθαρίζουν έχει ανέλθει σε 20% με 30% τα τελευταία χρόνια.  

 

Οι επαγγελματίες του κλάδου σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους πελάτες 

που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση επιδόθηκαν σε μια διαρκή μείωση των 

τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών η οποία όμως δεν έφερε τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, δηλαδή δεν αυξήθηκε ιδιαίτερα ο όγκος των πωλήσεων.  
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Η στρατηγική αυτή σε συνδυασμό με την μείωση της επαναληψιμότητας 

είχε ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση προβλημάτων επιβίωσης σε 

πολλούς επαγγελματίες.  

 

Σε γενικές γραμμές τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επαγγελματίες των κλάδων λόγω της μείωσης των εσόδων και της κερδοφορίας/ 

ζημιών ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης είναι :  

 Χρέη σε εφορία και τράπεζες. 

 Απειλές για κατασχέσεις και εξώσεις. 

 Διώξεις για χρέη  στον ΟΑΕΕ. 

 Ιατροφαρμακευτική ανάγκη επαγγελματιών που λόγο χρεών είναι 

ανασφάλιστοι. 

 Διακοπή ρεύματος λόγω αδυναμίας πληρωμής. 

 Διώξεις από δήμους λόγο αδυναμίας πληρωμής τελών, φόρων και 

προστίμων. 
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2.4. Τάσεις και προοπτικές του κλάδου 

 

Η ανάγκη για καθαρισμό ταπήτων και υφάνσιμων επιφανειών δεν μπορεί να 

εξαλειφθεί αφού η καθαριότητα των χώρων δεν είναι μόνον θέμα αισθητικής αλλά 

και υγείας. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές θα πρέπει πέρα 

από τον μηχανολογικό εξοπλισμό να διαθέτουν και προσωπικό με γνώσεις και 

εμπειρία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι εμπόδιο στην ανοδική πορεία του 

επαγγέλματος είναι η ενασχόληση των ατόμων που προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς 

να εξασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Όπως αναφέρθηκε ο κλάδος θεωρείται ότι 

εμφανίζει δυναμική, ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εντοπίστηκαν μελέτες 

κρατικών ή ιδιωτικών φορέων αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

των εξελίξεων στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της 

απασχόλησης. 

 

Αυτή την περίοδο παρατηρείται μείωση εργασιών που αφορούν στο σιδέρωμα, 

κάτι που επηρεάζει δυσμενώς την απασχόληση. Ωστόσο, ταυτόχρονα παρατηρείται 

είσοδος στο επάγγελμα νέων εργαζομένων, είτε λόγω της ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων, είτε λόγω διαδοχής στη λειτουργούσα οικογενειακή επιχείρηση. 

 

Οι προοπτικές σε γενικές γραμμές είναι θετικές, αφού παρά τα προβλήματα που 

αναφέρθηκαν, παρατηρείται μια τάση επιστροφής του καταναλωτικού κοινού στις 

παραδοσιακές μορφές συντήρησης ειδών ύφανσης, με αποτέλεσμα ο κλάδος να 

εμφανίζει δυναμική αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν εντοπίστηκαν μελέτες 

κρατικών ή ιδιωτικών φορέων αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

των εξελίξεων στον κλάδο. Οι υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος και η διαρκώς 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κύκλου συντήρησης-καθαρισμού των ειδών 

ύφανσης καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη εκπαιδευμένων και ειδικευμένων 

επαγγελματιών. 

 

Όσον αφορά τα προβλήματα των επαγγελματιών, ως κλάδος υπηρεσιών έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμοσθεί στην κρίση πολύ γρηγορότερα και καλύτερα από τις 

παραγωγικές μονάδες και τις εμπορικές επιχειρήσεις όπου είναι, λόγω 

αντικειμένου, πιο δυσκίνητες και κοστοβόρες οι αλλαγές. Ο κλάδος βρίσκεται σε 
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μια διαρκή αναπροσαρμογή και αγώνα επιβίωσης στα νέα οικονομικά 

δεδομένα που πλέον έχουν δημιουργηθεί.   

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ήδη εμφανιστεί το φαινόμενο του παραεμπορίου 

στον κλάδο των ταπητοκαθαριστών, που αντιμετωπίζουν οι σωστές και υπεύθυνες 

εταιρίες του χώρου. Το παραεμπόριο αποδυναμώνει τις υγιείς επιχειρήσεις στις 

προσπάθειες για αλλαγές.  

 

Η παραοικονομία και ο αθέμιτος τιμολογιακός ανταγωνισμός προέρχεται από 

φαινόμενα επιχειρηματιών που είτε δεν πληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους, 

αναμένοντας τις γνωστές απαλλακτικές κατ’ ουσία ρυθμίσεις και ανταγωνίζονται 

τις συνεπείς επιχειρήσεις με μειωμένες τιμές. Ο κλάδος είναι  σε δύσκολη θέση 

σχετικά με  αυτήν την τακτική ορισμένων επιχειρήσεων. Το παραεμπόριο γίνεται 

από νόμιμες και παράνομες επιχειρήσεις.  

 

Κίνητρο είναι πάντα η υψηλή φορολογία καθώς ο κλάδος έχει ετήσια συνολική 

φορολογική επιβάρυνση που φτάνει το 47,2%5 το οποίο από μόνο του το καθιστά 

κίνητρο παραβατικότητας. Μια επιχείρηση που δεν καταβάλει τους νόμιμους 

φόρους και τους εκμεταλλεύεται με διάφορους τρόπους με σκοπό να επιβιώσει και 

να εκτοπίσει τους συνεπείς επαγγελματίες από την αγορά προσφέροντας 

μειωμένες τιμές και κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιπλέον πελάτες και μερίδια 

από την αγορά.  

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται για τον κλάδο των ταπητοκαθαριστηρίων η 

συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε σχετικά περιορισμένο αριθμό μεγάλων 

επιχειρήσεων. Εμφανίζεται μία αγορά κατά την οποία μεγάλες καθετοποιημένες 

επιχειρήσεις να εξυπηρετούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό πελατών της τάξης των 

100.000 – 200.000 κατοίκων ανά εταιρία. Αντίθετα στον κλάδο των 

στεγνόκαθαριστηρίων η τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν διαφέρει σε μεγάλο 

βαθμό σε σχέση με την Ελλάδα. Τα στεγνοκαθαριστήρια διατηρούν ένα συνοικιακό 

                                                 
5 Όπως αναφέρθηκε, η πλειοψηφία των εταιριών του κλάδου λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις. Έτσι έστω 

ατομική επιχείρηση με φορολογητέα έσοδα 60.000€. Ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει έχει ως εξής: Φόρος 
με συντελεστή 26% : 13.000€, φόρος με συντελεστή 33% : 3.300€, προκαταβολή φόρου επόμενου έτους 55% 
: 8.965€, ειδική εισφορά αλληλεγγύης : 1.300€, τέλος επιτηδεύματος : 600€, ΕΝΦΙΑ : 300, ΦΜΥ :800. Συνολική 
φορολογική επιβάρυνση έτους 28.315€ ή ποσοστό επί του λειτουργικού αποτελέσματος 47,2%. Δεν 
υπολογίζονται διάφοροι άλλοι φόροι όπως : Δημοτικοί φόροι, φόροι ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, χαρτόσημο 
ενοικίου κλπ. 
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χαρακτήρα όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. Βέβαια σε πολλές 

περιπτώσεις έχουμε και καθετοποιημένες μονάδες οι οποίες διαθέτουν 

‘’συνοικιακά’’  καταστήματα για την παραλαβή των ρούχων και στη 

συνέχεια αυτά προωθούνται σε μεγάλες εγκαταστάσεις καθαρισμού, εξοπλισμένες 

με σύγχρονη τεχνολογία και εξελιγμένα συστήματα διανομής και διαχείρισης των 

προς καθαρισμό ρούχων.  
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3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Ταυτότητα ομοσπονδίας 

 

Σκοπός και οι στρατηγικοί στόχοι  

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας οι σκοποί της είναι η διεκδίκηση, η 

διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομιών, κοινονικών και 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλάισια της εξυπηρέτησης του 

κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπούς έχει  : 

 

1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του 

συνδικαλισμού στους κλάδους των Στεγνοκαθαριστηρών 

Ταπητοκαθαριστηρίων- Πλυντηρίων –Σιδηρωτηρίων και Συναφών 

Επαγγελμάτων, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις αντίστοιχες 

δευτεροβάθμιες κα τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. 

2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για τη προσφορότερη 

συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών. 

3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή 

τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την 

αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, 

επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους. 

4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών 

και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και 

της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών. 

5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της 

Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής 

Δικαιοσύνης και της Ειρήνης. 

 

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, η Ομοσπονδία: 

1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική 

αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων εσωτερικού και 

εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε 

ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους, για τη 
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διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που 

αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά 

συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του 

κοινωνικού συνόλου. 

2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για τη 

διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων τις τάξεις προβλημάτων και την 

περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και, κοινωνικών 

συμφερόντων των μελών των οργανώσεων. 

3.  Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και 

της δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την 

προβολή αυτών. 

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλιο, Κρατικές 

Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για θέματα που 

άμεσα ή έμμεσα αφορούν τους κλάδους. 

5. Εκδίδει βιβλία έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και 

ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού 

κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων των 

κλάδων. 

6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς, σε 

κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των 

μελών. 

7. Μετέχει οργανικά σε μια μόνο τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση 

(Συνομοσπονδία), με ταυτόσημους γενικά σκοπούς και επιδιώξεις. 

8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της 

Ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα. 

 

Ιστορικό  

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1977 της οποίας το καταστατικό αναγνωρίστηκε και 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2844/1977 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του 

Πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό: 223 και ειδικό 2174/28-3-78, με αρχική 

επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚAΘAPIΣTHPIΩN – BAΦEIΩN – ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ».  
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Το 1983 τροποποιήθηκε και έλαβε την σημερινή της επωνυμία με την υπ 

αριθμ. 1868/1983 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 

καταχωρήθηκε στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνας με 

Αριθμό 223 ειδ. 2174/15-7-1983.  

 

Για την άρτια λειτουργία και νόμιμη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας 

τηρούνται (χειρόγραφα) από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα τα παρακάτω βιβλία, 

που αριθμούνται και θεωρούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών :  

 Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμιτική σειρά το 

ονοματεπώνυμο του μέλους οι χρονολογίες εγγραφής (ή/και διαγραφής) 

και η ταμειακή του ενημέρωση 

 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου  

 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της ελεγκτικής επιτροπής 

 Βιβλίο ταμείου 

 Βιβλίο περιουσίας 

 

Θεσμική εκπροσώπηση  

Η Ομοσπονδία μέχρι το 2009 εκπροσωπούσε τους επαγγελματίες του κλάδου στην 

υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας.  

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει συνεργαστεί κατά καιρούς για ζητήματα του 

κλάδου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΛΚΕΔΕ (Ελληνικό Κέντρο Τεχνολογίας 

και Σχεδιασμού) και την ΕΤΑΚΕΙ (Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 

Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης & Ινών). Το 1977 δημιουργήθηκε ο Πανελλήνιος 

Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Στεγνοκαθαριστηρίων, ο οποίος λειτούργησε έως το 

2011, έχοντας το χαρακτήρα αυτόνομου μαζικού οργάνου που συνεργάζονταν με 

την Πανελλήνια Ομοσπονδία. 

 

Στελέχωση  

Η Ομοσπονδία δεν διαθέτει μόνιμο στελεχιακό προσωπικό. Οι όποιες διοικητικές 

και λοιπές ανάγκες διεκπεραιώνονται από τα εκλεγμένα όργανα της. Τα όργανα 

της Ομοσπονδίας είναι:  

 Η γενική συνέλευση των μελών 
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 Το διοικητικό συμβούλιο  

 Η ελεγκτική επιτροπή 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας είναι :  

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΪΖΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ ΣΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

 ΤΑΜΕΙΑΣ ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

 ΜΕΛΟΣ ΜΥΛΩΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

 ΜΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 

 ΜΕΛΟΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΪΟΣ 

 ΜΕΛΟΣ ΦΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 

 ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τους :  

 

 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

 

Πόροι 

Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι η ετήσια συνδρομή των μελών η οποία ανέρχεται 

σε 80,00 ευρώ ανά εκλέκτορα – μέλος. Επιπλέον έσοδα η Ομοσπονδία έχει από 

επιδοτήσεις φορέων όπως η ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΒΕΑ.  

 

Από το 1990 και μέχρι το 2011 η Ομοσπονδία είχε επιπλέον πόρους από τα έσοδα 

που προέκυπταν από την έκδοση εφημερίδας. Η εφημερίδα διανέμονταν δωρεάν 

στους επαγγελματίες – μέλη των σωματείων της Ομοσπονδίας. Τα έσοδα της 

εφημερίδας προέρχονταν από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις.    

 

Υποδομές  

Οι υποδομές της ομοσπονδίας περιορίζονται σε στοιχειώδους χώρους γραφείων. Η 

ομοσπονδία φιλοξενείται σε χώρους γραφείων του σωματίου στεγνοκαθαριστών 

Αθήνας «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».  
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Εσωτερική οργάνωση  

Αντίστοιχα περιορισμένη είναι και εσωτερική οργάνωση της Ομοσπονδίας. Στην 

έδρα υπάρχουν το βιβλίο του πρωτοκόλλου, καθώς και τα βιβλία μητρώου 

ταμείου, περιουσίας, πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του 

διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής. Σημειώνεται ότι δεν 

υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων ενημέρωσης μελών 

κλπ. 

 

Διεθνείς σχέσεις  

Δεν υφίστανται.  

 
Παρουσία στο διαδίκτυο 

Η Ομοσπονδία έχει την υπο-κατασκευή σελίδα στο διαδίκτυο : 

http://www.cleaningfed.gr/ . Επίσης έχει παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

(facebook) https://www.facebook.com/cleaningfed 

 
Διασυνδεόμενοι φορείς  

Η Ομοσπονδία ήταν συνδεδεμένη για 35 χρόνια (1977 – 2011) με τον Πανελλήνιο 

Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Στεγνοκαθαριστηρίων, έχοντας το χαρακτήρα 

αυτόνομου μαζικού οργάνου που συνεργάζονταν σε θέματα επαγγελματικού 

ενδιαφέροντος με την Ομοσπονδία.  

http://www.cleaningfed.gr/
https://www.facebook.com/cleaningfed
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3.2 Διάρθρωση μελών κλαδικής Ομοσπονδίας 

Στον παρακάτω πίνακα 13 παρουσιάζονται τα Σωματεία μέλη της 

ομοσπονδίας τα οποία είναι ταμειακά ενήμερα. Στην Ομοσπονδία 

ανήκουν τα κλαδικά σωματεία των νομών : 

1. Αθηνών  

2. Πειραιά  

3. Θεσσαλονίκης 

4. Κιλκίς  

5. Κοζάνης  

6. Ιωαννίνων  

7. Ημαθίας  

8. Καβάλας  

9. Σερρών  

10.Ροδόπης  

11.Φθιώτιδας - Ευρυτανίας  

12.Αχαΐας  

13.Κορίνθου  

14.Κέρκυρας 

 

Επιπλέον των παραπάνω Σωματείων της Ομοσπονδίας, υπάρχουν και Σωματεία τα 

οποία είναι μέλη της Ομοσπονδίας τα οποία όμως δεν είναι ταμειακά ενήμερα προς 

αυτήν.  

1. Νίκαιας 

2. Τρικάλων 

3. Βοιωτίας 

4. Αγρινίου 

5. Λακωνίας – Μεσσηνίας – Αρκαδίας – Άργους 

6. Ρόδου 

7. Χανίων 

8. Γιαννιτσών 

Έτσι συνολικά ο αριθμός των Σωματείων της Ομοσπονδίας ανέρχονται σε 22, τα 

οποία αριθμούν συνολικά πάνω από 700 μέλη - επαγγελματίες. Πλέον 160 μέλη 

των Σωματείων που δεν είναι ταμιακά ενήμερα συνολικά 860 μέλη επαγγελματίες 

στα Σωματεία της Ομοσπονδίας.  



 

Πίνακας 13 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Α/Α Σωματείο Αντιπρόσωπος Διεύθυνση EMAIL Τηλέφωνο  κιν Τηλέφωνο σταθ 

1 

  

  

Σωματείο 

Στεγνοκαθαριστηρίων  

"Η ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ" 

ΣΦΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 4 14671 Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ 

aIIdaIIthatissolid@yahoo.gr  6970724845 2106206228 

ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ   
  

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΒΑΙΟΣ   
  

2 

  

  

  

  

  

  

Σωματείο 

Ταπητοκαθαριστηρίων 

"Η ΑΤΤΙΚΗ" 

ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   danezisv@gmail.com  6906461976 
 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τριφυλλίας 3 Α 17342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ckaz@otenet.gr  6977300949 2109962047 

ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 65 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ tzivas@otenet.gr  6944961022 2102810613 

ΜΥΛΩΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 5 14121 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ info@miIovas.gr  6944670798 2102753333 

ΡΕΙΖΙΔΗΣ ΜΕΝΕΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 13 16233 ΚΑΡΕΑΣ ΜeneIaos.reizidis@gmail.com  6944223991 2107654000 

ΣΚΛΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 9 Α.ΛΙΟΣΙΑ sklirisg@hotmaiI.com  6974435825 2102720045 

ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΩΓΡΑΤΗΣ     6945262698 2105578526 

3 ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   v.kγp@windowslive.com  6978791191 2104927826 

4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΝΕΣΤΩΡΟΣ ΤΥΠΗ 2 54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   6947279569 2310416394 

5 ΚΙΛΚΙΣ ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 3 61100 ΚΙΛΚΙΣ panmartiaridou@gmaίl.cοm    6937156388 
 

6 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΜΜΠΟΣ ΘΕΟΓΛΙΔΗ 550200 ΠΤΩΛΕΜΑΙΔΑ   6949801907 2463027155 

7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 57 ΙΩΑΝΝΙΝΑ dίοfilίs@gmail.cοm  6972070391 2651021954 

8 ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΚΟΤΣΙΑΜΠΑΣΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
    

  

9 ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΑΤΣΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚ.ΟΥΡΑΝΟΥ 2 65403 ΚΑΒΑΜ   
 

2510221885 

10 ΣΕΡΡΩΝ ΠΙΤΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΧ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 7 62122 ΣΕΡΡΕΣ   6948234144 2321026836 

11 ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

2 ΧΙΛ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ 69100 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
  6932473539 2531400229 

12 Φ/Α ΦΩΚ.ΕΥΡ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ γΨΗΜΝΤΗ 12035100 ΜΜΙΑ' 111ariakokk l@hotmail.com  

 
2231023004 

13 ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΤΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 306 26334 ΠΑΤΡΑ   6976117762 2610328690 

14 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΡΙΤΣΕΜΣ ΠΑΝΑΓιΩΤΗΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 58 20100 ΚΟΡΥΝΘΟΣ   6945886662 2741029512 

15 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΓΗ 49080 ΚΕΡΚΥΡΑ   6945158744 
 

Πηγή : επεξεργασία από τον συγγραφέα  

mailto:aIIdaIIthatissolid@yahoo.gr
mailto:danezisv@gmail.com
mailto:ckaz@otenet.gr
mailto:tzivas@otenet.gr
mailto:info@miIovas.gr
mailto:ΜeneIaos.reizidis@gmail.com
mailto:sklirisg@hotmaiI.com
mailto:v.kγp@windowslive.com
mailto:panmartiaridou@gmaίl.cοm
mailto:dίοfilίs@gmail.cοm
mailto:l@hotmail.com


3.3 Βασικά πλεονεκτήματα της Ομοσπονδίας 

 

Το βασικό πλεονέκτημα της Ομοσπονδίας είναι ότι απευθύνεται σε μια αρκετά 

μεγάλη βάση επαγγελματιών του κλάδου. Όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα 

στους κλάδους των πατατοκαθαριστών και στεγνοκαθαριστών δραστηριοποιούνται 

πάνω από 3,3 χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται πάνω από 8,5 

χιλιάδες εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι. Η μεγάλη αυτή βάση των 

επαγγελματιών των κλάδων μπορεί να δώσει μια επιπλέον δυναμική στην 

Πανελλήνια Ομοσπονδία και να αυξήσει την ισχύ και την δυναμική της.  

 

Επιπλέον τόσο το παλαιό όσο και το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας 

αποτελείται από επαγγελματίες των κλάδων με σημαντική εμπειρία σε οργανωτικά, 

διοικητικά και συνδικαλιστικά θέματα που μπορούν με τις γνώσεις και την εμπειρία 

τους και την πλεονάζουσα τους διάθεση να ενασχοληθούν έμπρακτα με την 

επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας και την περεταίρω ανάπτυξή της.  

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει να επιδείξει σημαντικές δράσεις κατάθεσης 

υπομνημάτων σε αρμόδιους φορείς για την προάσπιση των συμφερόντων του 

κλάδου. 

 

3.4 Κύρια προβλήματα της Ομοσπονδίας  

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα της Ομοσπονδίας συνοψίζονται στα παρακάτω :  

 Ασθενής οικονομική κατάσταση – αδυναμία ορισμένων σωματείων να 

ανταπεξέλθουν στις ετήσιες εισφορές τους. Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ομοσπονδίας κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε 

το Μάρτιο του 2015, από τα  22 Σωματεία – μέλη μόνο τα 14 εισέφεραν 

την ετήσια συνδρομή τους. Η Ομοσπονδία πέρα των εισφορών των μελών 

της και της όποιας χρηματοδότησης από την ΓΣΕΒΕΕ δεν έχει άλλους 

πόρους για να εκπληρώσει τους σκοπούς της. Οι πόροι της Ομοσπονδίας σε 

ετήσια βάση ανέρχονται σε λίγες χιλιάδες ευρώ, που επαρκούν μόλις για 

την διοργάνωση της ετήσιας Γενικής συνέλευσης και την συνδικαλιστική 

υποστήριξη και ενημέρωση των μελών της. 

 Ελλιπής οργάνωση. Η οργάνωση της Ομοσπονδίας σε διακριτές δομές και 

διαδικασίες έχουν αναπτυχθεί σε πολύ μικρό βαθμό. Ουσιαστικά (πέραν του 
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καταστατικού) δεν υφίστανται καταγεγραμμένες διαδικασίες 

λειτουργίας  με αποτέλεσμα να μην υφίσταται κάποιο 

οργανόγραμμα, και να μην υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες και 

καθήκοντα για κάθε δομή – τμήμα της Ομοσπονδίας. Συνέπεια είναι η 

ύπαρξη δυσλειτουργιών και αρρυθμιών στην καθημερινότητα του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, η 

γραφειοκρατεία, η απουσία καθαρών διαδικασιών και η ελλιπής επικοινωνία 

& ενημέρωση. 

 Έλλειψη χώρων και υποδομών. Όπως αναφέρθηκε η Ομοσπονδία 

‘’φιλοξενείται’’ στα γραφεία του Σωματείου Στεγνοκαθαριστών «Η 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και δεν διαθέτει δικούς της χώρους γραφείων. Αποτέλεσμα 

αυτής της ‘’συγκατοίκησης’’ είναι να δημιουργούνται προβλήματα στην 

λειτουργία και των δύο φορέων καθώς οι χώροι αυτοί δεν επαρκούν και τις 

δύο δομές. Είναι σαφές ότι η Ομοσπονδία συστεγάζεται με το Σωματείο για 

οικονομικούς λόγους καθώς οι πόροι της δεν επαρκούν για την μίσθωση 

χώρου και την καταβολή του ενοικίου και των λειτουργικών εξόδων.   

 Καθόλου στελέχωση. Οι περιορισμένοι πόροι είναι επίσης ο παράγοντας 

όπου η Ομοσπονδίας δεν διαθέτει προσωπικό. Έτσι οι ανάγκες της 

Ομοσπονδίας καλύπτονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

κυρίως από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμεία. Δεδομένου ότι τα 

μέλη του Δ.Σ. είναι παράλληλα και επαγγελματίες του κλάδου ο χρόνος που 

αφιερώνουν σε θέματα της Ομοσπονδίας είναι πολύ περιορισμένος.  

 Καθόλου παρουσία στο internet (έλλειψη site) και ελλιπής παρουσία στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλη μία αδυναμία της Ομοσπονδίας που έχει 

προκύψει από την έλλειψη προσωπικού και οικονομικών πόρων. Η 

Ομοσπονδία δεν διαθέτει ενεργό site (το domain cleaningfed.gr, 

κατοχυρώθηκε στις 8-5-2015 και για δύο χρόνια). Την κατασκευή του site 

την έχει αναλάβει μέλος σωματείου αφιλοκερδώς. Επίσης η παρουσία της 

Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ περιορισμένη. Η 

Ομοσπονδία έχει σελίδα στο facebook (facebook.com/cleaningfed) η οποία 

όμως έχει ελάχιστη κινητικότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 2010 

που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα έχει μόνο 10 δημοσιεύσεις.  
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3.5 Συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε φορείς/δίκτυα/προγράμματα  

 

Η Ομοσπονδία είναι μέλος της  ΓΣΕΒΕΕ και επιπλέον συμμετέχει στα 

προγράμματα:  

 Κατάρτιση στεγνοκαθαριστών 

 Κατάρτιση ταπητοκαθαριστών  

 

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, τίτλος πράξης δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που 

εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διάμεσου 

πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής - υποστήριξης της 

πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. 

 

3.6 Κυριότερες δράσεις/παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας τα τελευταία 5 

χρόνια 

 

Η σημαντικότερη ίσως δράση στην οποία η Ομοσπονδία δυναμικά διεκδίκησε και 

υλοποίησε είναι η πιστοποίηση του επαγγέλματος του ταπητοκαθαριστή. Η 

Ομοσπονδία σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ υλοποίησε μια σειρά από εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για την κατάρτιση των επαγγελματιών των κλάδων  της και την 

πιστοποίηση τους. 

 

Έτσι τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία υλοποίησε δράσεις που αναφέρονται 

συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

1. Ολοκλήρωση της Πιστοποίησης του Κλάδου των Ταπητοκαθαριστηρίων 

2. Δημιουργήθηκε το πλαίσιο οι διαδικασίες, η ύλη σε βιβλίο που εκτυπώθηκε για 

την μελλοντική πιστοποίηση των Στεγvοκαθαριστηρίων. 

3. Μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την ΓΕΣΕΕΒΕ προσελήφθη τεχνικός 

σύμβουλος που θα στηρίζει την νέα διοίκηση. 

4. Έγινε προσπάθεια από τον Αντιπρόεδρο Σαρακατσάνο Ευάγγελο για την 

δημιουργία σωματείου στην Λάρισα ή την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.  

5. Αναβίωσε το σωματείο Ημαθίας  
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6. Μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΕΒΕ έγιναν 

σεμινάρια για τα μέλη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

καθώς και μελέτες ανά αιτούμενο σωματείο ή ακόμη και ανά αιτούμενο 

μέλος. 

7. Αποκαταστάθηκε μία ελάχιστη επικοινωνία με υπηρεσιακούς παράγοντες του 

Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και του ΟΑΕΕ. 

8. Στηρίχθηκε η Ομοσπονδία οικονομικά από το ΒΕΑ μετά από ενέργειες του 

Προέδρου. 

9. Συμμετείχε η πλειοψηφία της διοίκησης σε όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις 

της ΓΣΕΕΒΕ σε αντίθεση με την μειοψηφία, που δυναμίτισε την κοινή προσπάθεια 

απεργώντας αυτοτελώς. 

10. Έγιναν προσπάθειες και βρέθηκαν επιχειρήσεις συλλογής αποβλήτων. Το 

πρόγραμμα προχώρησε σε μεμονωμένα μέλη και συλλογικά μόνο στην Πάτρα. 

11. Δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο στην διάθεση του νέου Δ.Σ. όπου έχουν 

καταγραφεί όλες οι δράσεις, εγκύκλιοι και δελτία τύπου του οργανωμένου 

συνδικαλιστικού κινήματος. 

12. Το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. εκπροσώπησαν την Ομοσπονδία στα 

υπερκείμενα συνδικαλιστικά όργανα καθώς και σε επαφές με τη διοίκηση. 

 

3.7 Σχέσεις της κλαδικής Ομοσπονδίας με τα Σωματεία μέλη και με τη 

ΓΣΕΒΕΕ. 

 

Σε γενικές γραμμές η σχέση της Ομοσπονδίας με τα σωματεία- μέλη της είναι 

καλές. Υπάρχει τακτική επικοινωνία των μελών του διοικητικού συμβουλίου με τα 

μέλη (γραπτή και προφορική) για θέματα που άπτονται τον κλάδο και την 

ενδυνάμωσή του. Μία φορά το χρόνο κάθε Μάρτιο πραγματοποιείται η ετήσια 

γενική συνέλευση των μελών της Ομοσπονδίας.   

 

Αντίστοιχα οι σχέσεις με την ΓΣΕΒΕΕ είναι καλές και ιδιαίτερα με το προηγούμενο 

διοικητικό συμβούλιο της  Ομοσπονδίας. Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 

να αναπτύξει και να ενδυναμώσει τις σχέσεις του με την ΓΣΕΒΕΕ.  

 

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας στη ΓΣΕΒΕΕ είναι ο κος Δανέζης Βασίλης.  
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4.  ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

 

Η προσεκτική μελέτη και κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Ομοσπονδία, αποτελούν μια πολύ 

σημαντική διαδικασία που συμβάλει στην επιτυχημένη παρουσία της και στην 

ικανοποίηση των στόχων της. Η ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός 

εργαλείου της οικονομικής επιστήμης, που ονομάζεται SWOTAnalysis. 

  

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος αφορά την λειτουργία της ίδιας της 

Ομοσπονδίας και με αυτήν επιδιώκεται ο προσδιορισμός των ενδογενών 

παραγόντων (πλεονεκτήματα και αδυναμίες), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν 

τη λειτουργία της. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η χρηματοοικονομική κατάσταση 

της επιχείρησης, η οργανωτική δομή της, το μερίδιο αγοράς, η διαπραγματευτική 

της ισχύ έναντι θεσμικών φορέων και οτιδήποτε άλλος παράγοντας εξαρτάται από 

την ίδια. 

  

Η ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος εξετάζει τους εξωγενείς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Συνδέεται με τη δημιουργία 

ευκαιριών και κινδύνων, για την ύπαρξη των οποίων η Ομοσπονδία  πρέπει να 

είναι ενήμερη και προετοιμασμένη, έτσι ώστε είτε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες 

είτε να αποφύγει τους αντίστοιχους κινδύνους.  

 

Ο συνδυασμός όλων αυτών των πληροφοριών αποτελεί την λεγόμενη swot 

ανάλυση (o όρος προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων: Strengths, Weakness, 

Opportunities, Threats) και μπορεί να δώσει στην Ομοσπονδία πολύτιμη 

πληροφόρηση για την χάραξη της στρατηγικής της.  

 

Αναφορικά λοιπόν με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων – 

Ταπητοκαθαριστηρίων – Βαφείων εντοπίζουμε τα παρακάτω σημεία για κάθε μια 

από τις έννοιες της swot analysis. 
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Εντοπισμός δυνατών σημείων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δυνατά σημεία της Ομοσπονδίας  

 Μεγάλη ιστορία και ισχυρή θεσμική θέση. 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων 

Πλυντηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων, αποτελείται από ένα μεγάλο 

αριθμό  Σωματείων και μελών που παρά την γενικότερη οικονομική κρίση 

διατηρούν τις μονάδες τους σε (οριακά) βιώσιμα επίπεδα κύκλου εργασιών 

και κερδοφορίας. 

 Τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην 

επίτευξη των καταστατικών τους σκοπών και με τη σειρά τους βοηθούν την 

Ομοσπονδία στην επίτευξη των στόχων της.  

 Παρά τις όποιες προστριβές με ορισμένα σωματεία, σε γενικές γραμμές 

υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ Σωματείων και Ομοσπονδίας.  

 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με διάθεση για προσφορά 

 

Εντοπισμός αδύνατων σημείων  

Τα αδύναμα σημεία της Ομοσπονδίας υπερτερούν σε σχέση με τις υφιστάμενες 

δυνατότητες της. Τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδία εξαιτίας των περιορισμένων 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων έχει αποδυναμωθεί με αποτέλεσμα οι όποιες 

λειτουργίες που προσπαθεί να υλοποίηση είναι περιορισμένης δυναμικής. Έτσι στα 

αδύναμα της σημεία περιλαμβάνονται : 

 Περιορισμένοι πόροι (καθόλου ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, υποδομές, 

μηχανοργάνωση, site κλπ)  

 Μικρός προϋπολογισμός 

 Διαχρονική μείωση μελών λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας 

 Έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να μην 

μπορεί να διεκδικήσει και να υλοποιήσει έργα δημόσιου χαρακτήρα  (πόροι 

ΕΣΠΑ) 

 Δεν υλοποιούνται δράσεις προς όφελος των μελών (σεμινάρια, μελέτες, 

έρευνες κλπ)  

 Αναποτελεσματική – ελλιπής διαδικασία επικοινωνίας με τα μέλη της 

Ομοσπονδίας.  

 Γεωγραφικοί περιορισμοί στην εγγραφή μελών. Τα σωματεία μέλη 

εγγράφονται στην Ομοσπονδία με γεωγραφική εμβέλεια νομού και σε 
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εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όπου δεν συγκεντρώνεται ο 

απαιτούμενος αριθμός μελών τα μέλη μπορούν να προέρχονται 

μόνο από τρείς (3) όμορους Νομούς.  

 Έλλειψη οργανωτικής δομής – οργανογράμματος και επιτροπών εργασίας 

 Περιορισμένες δράσεις και παρεμβάσεις σε θεσμικούς φορείς 

 

Εντοπισμός ευκαιριών  

Οι όποιες ευκαιρίες εντοπίζονται για την Ομοσπονδία συνδέονται με την ύπαρξη 

των απαιτούμενων πόρων (υλικών, ανθρώπινων, χρηματικών) με τους οποίους η 

Ομοσπονδία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να τις εκμεταλλευτεί. 

Αρχικά η Ομοσπονδία θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο προϋπολογισμό έτσι 

ώστε να μπορεί να υλοποιήσει περισσότερες δράσεις τόσο ως προς τα μέλη όσο 

και ως προς την οργάνωση της ίδιας της Ομοσπονδίας. Για το σκοπό αυτό η 

Ομοσπονδία θα πρέπει να διεκδικήσει όσον το δυνατόν την εγγραφή 

περισσότερων σωματείων μελών και αύξηση των εσόδων της.  

 Διερεύνηση – καταγραφή όλων των συναφών με τους σκοπούς της 

Ομοσπονδίας Σωματείων  σε πανελλήνια βάση.  

 Αναπροσαρμογή της εισφοράς των Σωματείων – μελών ανάλογα με την 

δυναμικότητα τους.  

 Διεκδίκηση πόρων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση δράσεων που θα 

εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. 

 Οι συνεχείς οικονομικές αλλαγές και εξελίξεις οδηγούν τους επιχειρηματίες 

σε μια πιο οργανωμένη και δυναμική συλλογική κινητοποίηση. Επομένως η 

Ομοσπονδία μπορεί να εκμεταλλευτεί την αλλαγή αυτή και να την 

αξιοποιήσει προς όφελος της για την ενίσχυση της δράσης της.   

 Επανέκδοση εφημερίδας 

 Συμβολή του συμβούλου που παρέχεται από την ΓΕΣΕΒΕΕ για την 

υποστήριξη των δράσεων της Ομοσπονδίας  

 

 

Εντοπισμός απειλών 

Οι απειλές γύρω από την Ομοσπονδία εστιάζονται γύρω από την γενικότερη 

οικονομική κρίση που απειλεί και έχει περιορίσει τις εργασίες των επιχειρηματιών 
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– μελών των Σωματείων της Ομοσπονδίας. Έτσι ως απειλές για την 

Ομοσπονδία θεωρούνται :  

 Η αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης συρρικνώνεται συνεχώς, με 

αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επαγγελματίες των κλάδων να έχουν 

προβλήματα επιβίωσης και αν κλείνουν τα καταστήματα τους.  

 Η αποχώρηση των μελών λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της ισχύος της Ομοσπονδίας 

 Συνεχείς αλλαγές στη φορολογία και αύξησή των έμμεσων και άμεσων 

φόρων με αποτέλεσμα να πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 

κλάδου. 

 Πολιτική αστάθεια που δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και ασαφούς 

περιβάλλοντος δραστηριοποίησης.  

 Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών που δεν συμμετέχουν σε σωματεία τα 

οποία θα μπορούσαν να ενισχυθούν περεταίρω.  

 Παράλληλη λειτουργία άλλων θεσμικών οργάνων με παραπλήσια αποστολή 

οδηγεί σε μοίρασμα των επιχειρήσεων δυνητικών μελών.  

 Εικόνα περιορισμένων δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας στα μέλη 

 Σχετικά χαμηλό επίπεδο των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων στους κλάδους 

της Ομοσπονδίας σε θέματα επιχειρηματικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και 
Συναφών Επαγγελμάτων 

86 

 

5. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

5.1 Κυριότερα πεδία παρέμβασης που αναμένεται να 

απασχολήσουν την Ομοσπονδία τα επόμενα χρόνια.  

 

Οι προτεραιότητες της   μπορούν να χαρακτηρισθούν σε τέσσερις κατηγορίες :  

 Θεσμικές. Αφορούν την εκπλήρωση των καταστατικών στόχων και σκοπών 

της Ομοσπονδίας 

 Οργανωτικές. Αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία της ομοσπονδίας 

με έμφαση στην λειτουργία των δομών που προβλέπει το καταστατικό.  

 Υποστηρικτικές. Αφορούν δράσεις μικρής προστιθέμενης αξίας που 

υποστηρίζουν τις προηγούμενες κατηγορίες. 

 Υποστήριξης μελών. Αφορούν δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας των 

μελών της Ομοσπονδίας και ενημέρωσης για τις κλαδικές και θεσμικές 

εξελίξεις.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα πεδία παρέμβασης που αναμένεται να 

απασχολήσουν την Ομοσπονδία σε βραχυπρόθεσμο και μεσο-μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα :  

 Εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα (θεσμική) 

 Πληροφόρηση μελών σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος (θεσμική) 

 Εγγραφές και Παρακολούθηση Μητρώου Μελών (οργανωτική) 

 Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη του ΔΣ (υποστηρικτική) 

 Προετοιμασία εκδηλώσεων (υποστηρικτική) 

 Χρέωση εισερχομένων και τήρηση πρωτοκόλλου (υποστηρικτική) 

 Οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός (υποστηρικτική) 

 Προετοιμασία και δρομολόγηση ενεργειών (υποστηρικτική) 
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5.2 Προτεινόμενες δράσεις της Ομοσπονδίας 

 

Οι δράσεις της Ομοσπονδίας που προτείνονται να υλοποιηθούν σε 

βραχυπρόθεσμο και μέσο – μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα αποτελούν τις 

προτεραιότητες της θα αφορούν τους παρακάτω τρεις άξονες :  

 Δράσεις που θα αφορούν την βελτίωση της οργάνωσης της Ομοσπονδίας 

 Δράσεις που θα αφορούν την εκπροσώπηση των κλάδων σε θεσμικούς 

φορείς  

 Δράσεις υποστηρικτικές προς τα σωματεία και τους επαγγελματίες του 

κλάδου 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι προτεινόμενες δράσεις για κάθε ένα από τους 

παραπάνω άξονες :  

 

Α. Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης της Ομοσπονδίας 

Α1. Πλήρης καταγραφή των σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας που 

διαχρονικά έχουν εγγραφεί.  

Α2. Καθορισμός αρμοδιοτήτων 

Α3. Ανάπτυξη γραπτών διαδικασιών της Ομοσπονδίας (επικοινωνίας, 

πρωτοκόλλου, ανάθεσης αρμοδιοτήτων κλπ) 

Α4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία και στην παροχή 

υπηρεσιών στα  μέλη. 

Α5. Αύξηση του αριθμού μελών 

Α6. Καταγραφή των επαγγελματιών των κλάδων – κατάρτιση mailing list  

Α7. Βιωσιμότητα, οικονομικός προγραμματισμός και  επιχορηγήσεις 

Ομοσπονδίας 

Α8. Ολοκλήρωση της ιστοσελίδας της ομοσπονδίας 

 

Β. εκπροσώπηση των κλάδων σε θεσμικούς φορείς  

Β1. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο εργασίας με θέμα την 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη των επαγγελματιών 

Β2. Ανάπτυξη επαφών με την ανεξάρτητη αρχή «συνήγορο του καταναλωτή» 

Β3. Βελτίωση της εικόνας που έχει η κοινή γνώμη για τις υπηρεσίες των 

κλάδων που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία 
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Β4. Ανάπτυξη επαφών με το τμήμα φυτοπροστατευτικών και 

βιοκτόνων προϊόντων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διευκρινήσεις σχετικά με τα 

βιοκτόνα  

Β5. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων 

 

Γ. Υποστήριξη των σωματείων και των επαγγελματιών των κλάδων 

Γ1. Υλοποίηση σεμιναρίων για το επάγγελμα του στεγνοκαθαριστή.    

Γ2. Πιστοποίηση των επαγγελμάτων των κλάδων  

Γ3. Προστασία των κλάδων από το παραεμπόριο  

Γ4. Ενημέρωση των επαγγελματιών των κλάδων για θέματα επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος (αδειοδοτήσεις, φορολογία, ασφαλιστικό, κλπ) αποστολή 

newsletter – ενημερωτικού δελτίου. 
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6. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

6.1 Βιβλιογραφία  

 

 ΕΚΕΠΙΣ - Επαγγελματικό Περίγραμμα του Στεγνοκαθαριστή – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

 ΕΚΕΠΙΣ - Επαγγελματικό Περίγραμμα του Ταπητοκαθαριστή – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 

Πάγκαλος Σπύρος, εγχειρίδιο επιμόρφωσης στεγνοκαθαριστηρίων, ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 2014 

 Πάγκαλος Σπύρος, εγχειρίδιο επιμόρφωσης ταπητοκαθαριστών, ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 2014 

 Περιοδικό Βιοτεχνικά θέματα, Μάιος – Ιούνιος 2013, συνέντευξη Τζίβα 

Άγγελου, μέλος τους ΔΣ του ΒΕΑ και Πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και 

Συναφών Επαγγελμάτων, σελ. 25. 

 Δελτίο τύπου Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών – ∆΄ 

τρίμηνο 2014 – Ελληνική Στατιστική Αρχή, Μάρτιος 2015 

 

6.2 Ιστοσελίδες  

 www.xo.gr 

 www.eurostat.gr 

 www.statistics.gr  

 www.findbiz.gr  

 www.5asec.gr  

 www.stegno.gr  

 www.5clean.gr  

 www.dropslaundry.gr  

 www.artclean.gr  

 www.kourosae.gr  

 www.deltacarpetservices.gr  

 www.katsas.gr  

 www.tapitokatharistes.gr  

 www.eik.gr  

 www.cleaningfed.gr 

http://www.xo.gr/
http://www.eurostat.gr/
http://www.statistics.gr/
http://www.findbiz.gr/
http://www.5asec.gr/
http://www.stegno.gr/
http://www.5clean.gr/
http://www.dropslaundry.gr/
http://www.artclean.gr/
http://www.kourosae.gr/
http://www.deltacarpetservices.gr/
http://www.katsas.gr/
http://www.tapitokatharistes.gr/
http://www.eik.gr/
http://www.cleaningfed.gr/
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6.3 Συνεντεύξεις και επαφές  

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης υλοποιήθηκε πλήθος επαφών 

συζητήσεων και συνεντεύξεων με επαγγελματίες των κλάδων καθώς και με τα 

μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας (τόσο των παλιών όσο και των 

νέων). Επιπλέον υλικό συλλέχθηκε μέσα από τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις 

της τακτικής γενικής συνέλευσης του σωματείου ταπητοκαθαριστηρίων «Η 

ΑΤΤΙΚΗ» που υλοποιήθηκε στις 3/4/2015. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη 

συνέλευση ήταν :  

 Οικονομικός απολογισμός.  

 Διοικητικός Απολογισμός.  

 Ομοσπονδία αποτελέσματα εκλογών-ενημέρωση.  

 Πιστοποίηση τελικό στάδιο- Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια.  

 Παρουσίαση Νέας ιστοσελίδας Σωματείου-Facebook.  

 Αθέμιτος ανταγωνισμός-Παραπλανητική διαφήμιση.  

 Άδειες λειτουργίας.  

 Ενημέρωση για βιοκτόνα-φορολογικά-ασφαλιστικά-πράσινος δακτύλιος.  

 Ψηφοφορία για την έγκριση οικονομικού και διοικητικού απολογισμού.  

 Προτάσεις από την Γενική συνέλευση προς το προεδρείο. (Αν είναι δυνατόν οι 

προτάσεις να κατατεθούν γραπτά για καταχώρηση στα πρακτικά). 

 

Επιπλέον σημαντικά στοιχεία για την Ομοσπονδία και τον κλάδο συλλέχθηκαν 

κατά την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας που υλοποιήθηκε στις 

7/4/2015 από την Ομοσπονδία και (Δ.Σ. και μέλη) καθώς και από εκπροσώπους 

των Σωματείων. Η παράσταση διαμαρτυρίας είχε ως θέμα την ασφαλιστική 

κάλυψη των εργαζομένων (ΟΑΕΕ)  

 

Πλέον των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τις παραπάνω ενέργειες και τις 

συζητήσεις με τους συμμετέχοντες, υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις και συζητήσεις με 

τους παρακάτω επαγγελματίες :  

 Ρειζίδης Μενέλαος Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων 

Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων και 

ιδιοκτήτης ομώνυμων ταπητοκαθαριστηρίων και στεγνοκαθαριστηρίων 

(3/4/2015, 7/4/2015, 28/4/2015) 
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 Δανέζης Βασίλης Ιδιοκτήτης ταπητοκαθαριστηρίων expresso 

(24/03/2015) 

 Δανέζης Κωνσταντίνος Πρώην Πρόεδρος Σωματείου 

Ταπητοκαθαριστηρίων «Η ΑΤΤΙΚΗ» (3/4/2015, 24/4/2015) 

 Σκλήρης Γεώργιος Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και Συναφών 

Επαγγελμάτων (3/4/2015, 7/4/2015, 28/4/2015) 

 Γραικός Σωκράτης ταμίας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων 

Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και Συναφών Επαγγελμάτων (3/4/2015, 

7/4/2015, 28/4/2015) 

 Γρηγοριάδης Βαγγέλης ιδιοκτήτης ομώνυμου ταπητοκαθαριστηρίου 

(3/3/2015) 

 Σίφουνας Κωνσταντίνος Γραμματέας Σωματείου Ταπητοκαθαριστηρίων «Η 

ΑΤΤΙΚΗ» και ιδιοκτήτης ομώνυμου ταπητοκαθαριστηρίου (3/3/2015 και 

3/4/2015) 

 Τζιβάς Άγγελος Πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων και Συναφών 

Επαγγελμάτων και μέλος ΔΣ ΒΕΑ (24/4/2015) 

 Καζαντζίδης Χρήστος Πρόεδρος Σωματείου Ταπητοκαθαριστηρίων «Η ΑΤΤΙΚΗ» 

(3/4/2015) 

 Σφαντός Νικόλαος Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών καθαριστηρίων "Η 

Αναγέννηση (14/6/2015) 

 Πάγκαλος Σπυρίδων – Χημικός – Συγγραφέας (27/4/2015)  

 Ζούνος Θανάσης τμήμα φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων προϊόντων – 

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(3/4/2015) 

 Αντωνόπουλος Ιωάννης – Χημικός Μηχανικός με εξειδίκευση σε θέματα 

αδειοδοτήσεων (3/4/2015) 

 


