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1. INTRODUCTION 
Within the framework of the Erasmus+ SciLed project a seminar and a workshop-design challenge 

were organized between 10-17/5/2021 with the aim to introduce young students and future 

designers with new tools and methods for next generation footwear design. The workshop offered 

a great opportunity of experimentation and creativity, in remote working, involving experts from 

the industry and passionate participants. 

The event was divided in two phases. During the first day, a webinar on “Next Generation Footwear 

Design” took place, where experts from the industry and academia analyzed their views for 

designing comfortable, sustainable and fashionable footwear. A one-week workshop-design 

challenge commenced the day after in order to allow for the future designers to get in touch with 

the field of footwear design.  

The webinar was open to everyone interested to learn about modern footwear design. The 

workshop-design challenge was addressed to the students of the product-design engineering 

departments of University of the Aegean, University of West Macedonia, University of West Attica, 

and the VET center Askardamykti. 

The purpose of the workshop and design challenge was twofold: first, to give the opportunity for 

future product designers to learn about the new challenges in the footwear sector and have a 

practical experience with the participation of industrial experts, and second, to disseminate and test 

educational material that is produced within the framework of SciLed project. 

The aim of the design challenge was the design of new, next generation footwear concepts that 

would exhibit increased sustainability, performance and comfort properties. The role of aesthetics 

was also crucial since no one will buy a “perfect” but “ugly” footwear. 

In order to complete the design challenge all the participants had to complete at least one of the 

three e-learning modules which are available in the SciLed educational platform and apply the 

acquired knowledge in the development of their shoe concepts. 

A committee consisting of experts coming from the industry and academia is assembled in order to 

evaluate the proposals and nominate the best ideas that will be further elaborated for the 

production of real physical prototypes in Porto. 

All interested participants had a chance to register in the workshop until 30/4/2020, using a google 

docs link (https://forms.gle/91sQBso3v5uS85N96). 

The organizing committee registered the participants in the workshop – design challenge on a “first 

come, first served” basis having as a limitation 20 participants from each invited organization. 

To publicize the event, a poster was created (Figure 1), which was posted at the Facebook page of 

the Department of Product & Systems Design Engineering of the University of the Aegean (Figure 2) 

and at the Facebook page of the SCILED project (Figure 3). In addition, email had been sent to the 

entire audience, teachers and students, of the product-design engineering departments of 

University of the Aegean, University of West Macedonia, University of West Attica, and the VET 
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center Askardamykti, companies and organizations, which contained information about the event, 

the poster and the program. 

 

Figure 1. Footwear Design Webinar Poster (UAEGEAN) 

 

Figure 2. Publicity of the Webinar/Workshop at the Facebook page of the Department of Product & 

Systems Design Engineering of the University of the Aegean (https://www.facebook.com/DPSDE) 

 

https://www.facebook.com/DPSDE
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Figure 3. Publicity of the Webinar/Workshop at the Facebook page of the SCILED project 

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

 

2. AGENDA AND SPEAKERS 

Webinar Agenda 

Monday, 10/5/2021, 17:00-20:30 

17:00 – 17:15 Registration 

17:15 – 17:30 Welcome and Introduction (Prof. Philip Azariadis, University of the Aegean) 

17:30 – 17:45 Presentation of SCILED project (Prof. Philip Azariadis, University of the Aegean) 

17:45 – 18:00 The Greek footwear industry and its prospects (Mr. Meletis Karabinis, ELSEVIE) 

18:00 – 18:20 Design of comfortable and fashionable footwear (Mr. Roger Vrechopoulos, BOSS 

SHOES) 

18:20 – 18:40 Design and branding of footwear (Mr. Spyros Chaniotakis, CHANIOTAKIS SHOES) 

18:40 – 19:00 Next generation textiles for sustainable footwear design and manufacture (Mr. 

Vassilios Fasois, ATHENS KNIT LAB) 

19:00 – 19:15 Sustainable footwear design (Mr. Anastasios Tzerachoglou, University of West 

Attica) 

19:15 – 19:30 Post-high school studies in footwear design (Mrs. Despoina Malli, ASKARDAMYKTI 

SCHOOL) 

19:30 – 20:00 The three pillars of the next generation footwear: comfort, performance, 

sustainability (Dr. Zoi Koutkalaki, University of the Aegean) 

20:00 – 20:20 Discussion  

20:20 – 20:30 Launch of the SCILED design challenge workshop 

20:30 End 
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Workshop-design challenge Agenda (11-18/5/2021) 

1st Day 
11/5/2021, 17:00-
19:00 

2nd Day  
14/5/2021, 17:00-
19:00 

3rd Day  
17/5/2021, 17:00-
20:00 

4th Day  
18/5/2021, 17:00-
17:30 

17:00 – 17:30 
Teams registration 

17:30 – 18:00 
Presentation of the 
design brief, 
requirements and design 
tools 

18:00 – 18:30 
Presentation of 
educational material 

18:30 – 19:00 
Next steps and 
Discussion 

17:00 – 17:30 
Warm up (2’ per team to 
present their progress) 

17:30 – 18:30 
Q&A session 

18:30 – 18:45 
Presentation of final 
templates 

18:45 – 19:00 
Discussion 

 

17:00 – 19:45 
Presentation of concepts 
by the teams 

19:45 – 20:00 
Closing remarks 

 

17:00 – 17:15 
Announcement of 
winners  

17:15 – 17:30 
Sum up and conclusions 

 

 

 

3. PRESENTATIONS 

First prof. Philip Azariadis welcomed all participants and made an introduction to the purpose and 

aim of the Webinar/Workshop. Then he made an introduction to the SCILED project, the main goals 

and expected outcomes.  

Mr. Meletis Karabinis from ELSEVIE referred to the Greek footwear industry and its prospects. The 

main strategic choices - goals of the Greek footwear companies, which are considered critical for 

the period 2021 - 2027 are the innovation, the quality and the renewal of the production, and the 

internationalization. Further he said that the current crisis COVID-19 has particularly hit the 

footwear industry. 

Mr. Roger Vrechopoulos, BOSS SHOES, said the importance of designing comfortable and 

fashionable footwear for users. Also, he mentioned the importance of good construction and the 

use of quality materials in footwear.  

Mr. Chaniotakis, CHANIOTAKIS SHOES, spoke about branding and design. Branding is the uniqueness 

of the design, the symbols, the signals, the words and their connectivity where they form an image 

with which a product is recognized and differentiates it from its competitors. Design is the puzzle 

that a designer must create with the materials, colors and the final image he has in mind. It is also 

his experiences and knowledge. Design is the ambassador of the brand. The designer must have 

oversight of all stages of the product, from the collection of materials to the packaging. Branding in 
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recent years is, in his opinion, one of the most important factors for the survival of a company and 

a product. 

Mr. Vassilios Fasois, ATHENS KNIT LAB, explained what 3D KNITTING is. 3D KNITTING is a modern 

flat bed machine knitting, which is an innovation in the field of textiles and manufacturing and is 

addressed to various sectors of industry. Key points of 3d knitting are the knit to shape, the zonal 

knitting, the use of Innovative & sustainable raw materials, the sustainable & ethical manufacturing, 

the versatile application of knitting, and the customization. Ιn the Figure 4 below show examples of 

using the 3D Knitting. 

 

Figure 4. 3D Knitting- ATHENS KNIT LAB 

 

Mr. Anastasios Tzerachoglou from University of West Attica analyzed the basic principles and 

practices for sustainable design, focusing on: 

 Systemic approach - deciding how things relate to their larger system 

 Life Cycle Design - anticipating all stages of the life cycle 

 Depoliticization - receiving more "service" from less product 

 Renewable, natural materials - using harmless materials and processes 

 Biomimicry - working with nature, imitating nature 

 Cradle to cradle design - treating materials and ingredients as a cycle of "nutrients" 

In the Figure 5 below show sustainable design examples. 
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Figure 5. Sustainable design 

Mrs. Despoina Malli, Askardamykti School, pointed out the role of the footwear designer in modern 

industry. The stages that are necessary for the design and construction of a footwear, as she 

mentioned, are: 

 Study of fashion trends, capture of ideas - creative sketch 

 Analysis / identification of an ideal user and design of a complete proposal solution based 

on the needs that arise - collection organization 

 Search and selection of suitable materials 

 Preparation of specification sheet - pre-costing (relationship quality / price) 

 Technical design - design on the shoe - stencil creation 

 Feasibility study 

 Search and selection of suitable partners for the construction 

 Knowledge of individual construction techniques (cutting, preparation of foundations / rules, 

sewing, mounting - throwing sole) so that it can cooperate with the production and direct it 

 Quality control of result 

She concluded by stating that there is a need for modernization and digitization in parallel with the 

deep knowledge of traditional design and construction techniques. 

At the end, Dr. Zoi Koutkalaki, presented the three pillars of the next generation of shoes, which are 

comfort, performance and sustainability, from the material of the three modules of the SCILED 

project. 

 

4. FEEDBACK AND EVALUATION OF THE EVENT 
The webinar was open to everyone interested to learn about modern footwear design and was 

attended via the ZOOM application by 133 people from the academic and business field.  

The workshop-design challenge was addressed to the students of the product-design engineering 

departments of University of the Aegean, University of West Macedonia, University of West Attica, 
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and the VET centre Askardamykti. In total, 44 participants separated in 15 different teams have 

presented their ideas for future footwear designs that comply with the principles of sustainability, 

performance and comfort under a scientifically-led approach. 

The feedback received from the participants coming from the academic and business field was 

positive. As, for the general organization, the event lived up to their expectations, for the 

presenters/facilitators, the material that was distributed before or during the event, the agenda of 

the event, the technical resources and methodologies used have received high scores. For the 

majority of the participants, the event was useful both on personal level and for their professional 

development. Finally, the aims of the event were successfully implemented, and the participants 

requested that more such events should be held in the future. 

 

5. POST EVENT DISSEMINATION ACTIONS 
A summary of the “Next Generation Footwear Design” Webinar/Workshop was published on the 

SCILED project page on Facebook (https://www.facebook.com/SciLedProject). 

The announcement was as follows: 

“Within the framework of the Erasmus+ SciLed project a seminar and a workshop-design challenge 

were organized between 10-17/5/2021 with the aim to introduce young students and future 

designers with new tools and methods for next generation footwear design. The event was divided 

in two phases. During the first day, a webinar on “Next Generation Footwear Design” took place, 

where experts from the industry and academia analysed their views for designing comfortable, 

sustainable and fashionable footwear. A one-week workshop-design challenge commenced the day 

after in order to allow for the future designers to get in touch with the field of footwear design.  

The webinar was open to everyone interested to learn about modern footwear design and was 

attended by 133 people from the academic and business field. The workshop-design challenge was 

addressed to the students of the product-design engineering departments of University of the 

Aegean, University of West Macedonia, University of West Attica, and the VET centre Askardamykti. 

In total, 45 participants separated in 15 different teams have presented their ideas for future 

footwear designs that comply with the principles of sustainability, performance and comfort under 

a scientifically-led approach.  

A committee consisting of experts coming from the industry and academia will evaluate all the 

proposals in order to nominate the best ideas that will be further elaborated in order to produce 

real physical prototypes.” 

Accompanied by some screenshots of the first phase of the workshop (research): 

https://www.facebook.com/SciLedProject
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Figure 6. Research and analysis for sandals-UAEGEAN Workshop 

 

Figure 7.  Research and analysis for insole- UAEGEAN Workshop 
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Figure 8. Design framework -UAEGEAN Workshop 

 

 

6. CONCLUSIONS 

The Webinar/ Workshop aim was to introduce young students and future designers with new tools 

and methods for next generation footwear design. The workshop offered a great opportunity of 

experimentation and creativity, in remote working, involving experts from the industry and 

passionate participants. The event had a high participation rate from the academic and business 

field. All the participants showed great satisfaction from the webinar and the workshop, and their 

feedback was very positive. The event achieved its aim which was to highlight the footwear industry 

to young and future designers following a scientific approach. The contestants successfully 

presented their ideas, which were innovative- aesthetic and exhibit sustainability, performance and 

comfort properties.  

At the end, all participants requested to repeat the event in the future. 

ANNEXES 

1. List of participants 

2. Presentations  

3. Video recording of the event (ask the permission of the participants to record the event for 

further dissemination actions) 
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 Δημιουργικοί και πολιτιστικοί κλάδοι ορίστηκαν από την ΕΕ, ως οι 
βιομηχανίες που χρησιμοποιούν  πολιτισμικές εισροές παρά το γεγονός 

ότι οι εκροές τους είναι προϊόντα που  μπορεί να έχουν  και λειτουργικό 
χαρακτήρα. 

 Με αυτή την έννοια, α) οι δημιουργικοί κλάδοι (ΔΚ) περιλαμβάνουν 
ένα σύνολο δραστηριοτήτων βιομηχανικών εκροών 
(κλωστοϋφαντουργία/ένδυση,  υπόδηση, έπιπλο, κοσμήματα, 

χειροτεχνία κλπ) και β)  οι κλάδοι   πολιτιστικών υπηρεσιών και 
παραγωγών (ΠΚ)  περιλαμβάνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων όπως 

design, γραφικές τέχνες, εκδόσεις, ηλεκτρονικά παίγνια, 
κινηματογράφος  κλπ. 

 Οι ΔΠΚ απασχολούσαν στην Ελλάδα το 2019 περίπου 100.000 
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, σε 10.280 επιχειρήσεις και 
εξήγαγαν προϊόντα και υπηρεσίες που ξεπερνούσαν σε αξία τα 2,7 δις 

ευρώ. 
Ειδικά, οι κλάδοι υπόδησης-δέρματος  (225 συνολικά επιχειρήσεις) 

απασχολούσαν το 2019   4.590 περίπου απασχολούμενους στην 
παραγωγή και περισσότερους από 7.000 απασχολούμενους στο 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο (σε 5.000 εμπορικές επιχειρήσεις) ενώ οι 
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εξαγωγές τους ανέρχονταν στα 153,3 εκατ  ευρώ και ετήσια  
παραγωγή 3,8 εκατ ζευγάρια.  

 
Τα στατιστικά αυτά δεδομένα δείχνουν την εικόνα ενός κλάδου μετά 

από μια μεγάλη περίοδο κρίσης και μετά  το άνοιγμα της διεθνούς  
αγοράς αποτέλεσμα  των εμπορικών  συμφωνιών  της ΕΕ με τρίτες 
χώρες  κατά την δεκαετία του 90 γεγονός  που προκάλεσε ασφυκτικές 

πιέσεις στην Εθνική και Ευρωπαϊκή παραγωγή. Οι πιέσεις αυτές θα 
ήταν σε σοβαρό βαθμό χαμηλότερης έντασης αν είχε επιτευχθεί στις 

εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ αμοιβαιότητα σε ότι αφορά την 
εφαρμογή από όλους τους εμπορικούς εταίρους κανόνων που δεν θα 
δημιουργούσαν συνθήκες άνισου, αθέμιτου και δυσμενούς 

ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο γεγονός που βρίσκεται στην ρίζα 
του προβλήματος και ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό την σταδιακή εδώ 

και πολλά  έτη πορεία προς την αποβιομηχάνιση στην Ευρώπη. 
Η παρούσα κρίση έφερε στην επιφάνεια και ανέδειξε, σε πολλές 

περιπτώσεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, τα σοβαρά 
προβλήματα που προέκυψαν για την οικονομία και την κοινωνία σαν 
αποτέλεσμα της αποβιομηχάνισης. 
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Κλάδος Υπόδησης - Δέρματος - Δερματίνων Ειδών 
 
 
 Ο Κλάδος Υπόδησης στην Ελλάδα κατά την τελευταία πενταετία, 
κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, παρουσίασε οπισθοχώρηση 
στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες (παραγωγή, απασχόληση, 
εξαγωγές).  Παρ' όλη αυτή την κάμψη, εξακολουθεί ως κλάδος να 
διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και φέρει μακρόχρονη παράδοση, 
παραμένει δε ένας από τους σημαντικούς μεταποιητικούς   κλάδους  
της χώρας. 
 

 
 
 
 
 
 

Δομή - Χαρακτηριστικά 
 

 
 
 

Αλυσίδα Κλάδου Υπόδησης 
 

Χημική
Βιομηχανία

Παροχή 
Υπηρεσιών

Βιομηχανία
Υπόδησης

Βιομηχανία
Δερμάτινων

Ειδών

Διανομή

Υπόδηση

Διανομή - Λιανική

Ειδικές Εφαρμογές

Ιδιω
τική Χ

ρήση
Κ

ατανάλω
ση

Βιομηχανική Χ
ρήση

Π
αραγω

γή

Παραγωγή
Δερμάτων Δέρμα Δέψη

Δέρματος Φινίρισμα Διαμόρφωση
Δερμάτων

Παραγωγή
λοιπών
Α΄ υλών

Α΄ Ύλη
Σολών

Κατασκευή & Διαμόρφωση
Σολών
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Ο Κλάδος Υπόδησης συνιστά μία ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας 

στην οποία συμπράττουν πολλοί κλάδοι που 
αλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η παραγωγή 
διαφορετικών τύπων καταναλωτικών προϊόντων. 

 
 
 
 
 
 
 

Πλεονεκτήματα: 
 
Η Ελληνική Βιομηχανία Υπόδησης διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα 
όπως: 
 

 Καθετοποίηση της αλυσίδας από την πρώτη ύλη (δέρμα) έως το 

τελικό προϊόν. 

 Εύρος παραγωγικών δυνατοτήτων και δυνατότητα παραγωγής 

σύνθετων, εξειδικευμένων και έντονα διαφοροποιημένων 

προϊόντων. 

 Πολλή γρήγορη ανταπόκριση λόγω της οργάνωσης του 

"δικτύου" του κλάδου αλλά και της γεωγραφικής θέσης της 

χώρας. 

 Πολλή καλή αναλογία στη σχέση ποιότητας - τιμής. 

 Σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική εξειδίκευση σε έτοιμα 

δερμάτινα   υποδήματα . 
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 Η συγκράτηση του κόστους εργασίας την τελευταία 10ετία σε 

αρκετά ανταγωνιστικά επίπεδα 

 Η κομβική γεωγραφική θέση με εγγύτητα ταυτόχρονα στις 

Ευρωπαϊκές αγορές, στις αγορές της Μέσης Ανατολής καθώς 

επίσης και αυτές των αναπτυσσόμενων χωρών της Βαλκανικής, 

της Μαύρης Θάλασσας και της Βορείου Αφρικής. 

 Μια νέα γενιά ανθρώπων στο χώρο του σχεδιασμού  με πολύ 

καλή εκπαίδευση και γνώση, εικαστική  παιδεία,  και 

δημιουργικότητα  

 Μια πολύ σημαντική πηγή σχεδιαστικής έμπνευσης που συνιστά  

εν γένει το πολιτιστικό απόθεμα της Χώρας  

 

 
Στρατηγικές και Προοπτικές Ανάπτυξης 
 

Ο Κλάδος Υπόδησης στην Ελλάδα βρίσκεται σε μία περίοδο 
συνεχών και σημαντικών αλλαγών προκειμένου να προσαρμοστεί 
στις συνθήκες οι οποίες προέκυψαν στην αγορά από την 
απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και την ανάδειξη νέων 
μεγάλων χωρών παραγωγής αλλά κυρίως από τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης που έπληξαν τη χώρα.  

 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2021-2027 
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Οι βασικές στρατηγικές επιλογές - στόχοι των Ελληνικών 

επιχειρήσεων υπόδησης, που θεωρούνται κρίσιμες για την περίοδο 

2021 - 2027 είναι οι εξής 

 

 

Καινοτομία 
 

1. Εφαρμογή μη τεχνολογικής καινοτομίας στην οργάνωση, 

παραγωγή, τον σχεδιασμό προϊόντων, τη διοίκηση, τις δομές και 

τη διάρθρωση των λειτουργιών των επιχειρήσεων.  → Ανάδειξη 

Νέων Business Models. 

2. Δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην εφαρμοσμένη έρευνα 

και στην τεχνολογική καινοτομία. 

3. Μεταφορά τεχνολογιών στα προϊόντα και στις παραγωγικές 

διαδικασίες. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

2021-2027

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
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4. Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

5. Βελτίωση της ποιότητας του εύρους των πρώτων υλών και της 

αειφορίας των προιόντων. 

 
Ποιότητα και Ανανέωση Παραγωγικού Ιστού 

 

1. Ανάπτυξη σχεδιασμού των προϊόντων ως παράγοντα 

διαφοροποίησης τους. 

2. Πιστοποίηση προϊόντων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και 

προδιαγραφές και αρχές-απαιτήσεις αειφορίας και κυκλικής 

οικονομίας. 

3. Εκπαίδευση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού. 

4. Ανάδειξη νέων επιχειρήσεων για συμπλήρωση και ανανέωση 

του βιομηχανικού ιστού.  Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός 

Επιχειρήσεων. 

 
Διεθνοποίηση 

 

1. Προβολή και Προώθηση του Ελληνικού Υποδήματος και των 

Ελληνικών Brands στη Διεθνή Αγορά. 

2. Διεύρυνση των αγορών-στόχων της Ελληνικής 

Υποδηματοποιίας Διεθνώς. 

3. Ανανέωση της εικόνας και των πλεονεκτημάτων του Κλάδου στη 

Διεθνή Αγορά 
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Η   οδυνηρή εμπειρία  CONVID 19 θα πρέπει να αποτελέσει την 

αφετηρία για  πλήρη αναθεώρηση  της οικονομικής  αντίληψης 

ώστε να ανοίξει τον δρόμο για τον σχεδιασμό και την  υλοποίηση 

μιας νέας εμπορικής και παράλληλα νέας βιομηχανικής κλαδικής 

πολιτικής προκειμένου να επιτευχθεί σταδιακά η βιομηχανική 

ανασυγκρότηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

Με αυτήν την έννοια απαιτείται μία ολιστική προσέγγιση  

ανάπτυξης του κλάδου. Για το λόγο αυτό, παρά το γεγονός ότι ο 

κλάδος υπόδησης είναι εντάσεως εργασίας,  η 

ανταγωνιστικότητα του θα προέλθει από την μη τεχνολογική 

καινοτομία, το πολιτιστικό υπόβαθρο της χώρας, την έξυπνη 

εξειδίκευση και  από την υφιστάμενη τεχνογνωσία. 

Στον κλάδο αυτό  η πληροφορική και οι τεχνολογίες 

επικοινωνιών  αποτελούν λειτουργικά  και τεχνολογικά μέσα με 

σημαντική συμβολή στην ανάπτυξή του.. Οι τεχνολογίες αυτές  

και η ψηφιοποίηση εφαρμογών  αφορούν κατά κύριο λόγο  τον 

σχεδιασμό προϊόντων, την  αυτοματοποίηση φάσεων 

παραγωγής και  το ηλεκτρονικό εμπόριο    
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα κρίση CONVID-19 έχει 

πλήξει ιδιαίτερα τον  κλάδο υπόδησης. Αυτό αποτελεί μία 

πραγματικότητα που επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη σε όποιους 

σχεδιασμούς αναπτυξιακών προγραμμάτων  γίνουν για την 

περίοδο 2021-2027 όπου το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η  

πλήρης κεφαλαιουχική  εξάντληση των επιχειρήσεων και κατά 

συνέπεια ο  περιορισμός των  διαθέσιμων πόρων και των  

δυνατοτήτων τους  για τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις. Αυτό 

θα ισχύει για ένα σοβαρό χρονικό διάστημα έως ότου 

αποκατασταθεί, σταδιακά τουλάχιστον  και  εν μέρει  η 

λειτουργία της Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς. 

 

 

 

Ποιοι μπορεί να είναι σε κύριες γραμμές οι στόχοι  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΥΠΟΔΗΣΗΣ ; 

 

 

 

Α.1.Αναδιάρθρωση και Καθετοποίηση της παραγωγικής 

αλυσίδας δέρματος-υποδήματος  και ανάδειξη νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων 
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Στόχος είναι η αναδιάρθρωση της παραγωγικής αλυσίδας του 

δέρματος - ως σημαντικής εγχώριας βιομηχανικής πρώτης ύλης – 

με αντικείμενο την αναβάθμιση της ποιότητας και του 

περιβαλλοντικού του προφίλ σε συνδυασμό με την αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας μέσα από τη την βιομηχανική 

επεξεργασία του δέρματος με σύγχρονες . 

 

Παράλληλα θα είναι ζητούμενο η ανάπτυξη  οριζόντιων δράσεων 

για τη δημιουργία ισχυρής ταυτότητας προϊόντων με βάση το 

φυσικό δέρμα προκειμένου αυτά τα προϊόντα να αποκτήσουν 

διεθνή αναγνωρισιμότητα και  ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα και το περιβαλλοντικό 

τους προφίλ (sustainability). 

Α.2. Ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτυώσεων (Clusters) για 

επίτευξη κρίσιμου μεγέθους που θα δημιουργούν προστιθέμενη 

αξία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο διεθνές περιβάλλον. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καθιέρωση της Ελλάδος ως 

παραγωγού υψηλής ποιότητας προϊόντων με ισχυρή ταυτότητα 

και διεθνή αναγνωρισιμότητα   

.  

Στην μετά-κορονοϊό εποχή αναμένεται ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά 

brands και δίκτυα διανομής θα αναθεωρήσουν τη δομή των 
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παραγγελιών τους σε Ασία και τρίτες χώρες και θα στραφούν 

περισσότερο σε μικρότερης κλίμακας παραγγελίες σε παραγωγούς 

της Ευρώ-Μεσογειακής ζώνης με μικρούς χρόνους παράδοσης και 

στόχο τη μείωση των αποθεμάτων. 

 

Α.3.  Ανάδειξη και αξιοποίηση μοναδικών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων μέσα από την έξυπνη εξειδίκευση (smart 

spécialisation) σε τομείς τεχνολογιών αιχμής προκειμένου να 

επιτευχθεί πρόσβαση σε ειδικές αγορές (niche markets). 

 

 Β) Καινοτομία 

 

Οι προτεραιότητες προσδιορίζονται στους παρακάτω  άξονες : 

 

Β1) Νέα Υλικά και Αειφορία 

Στην τεχνολογική καινοτομία με εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 

στα υλικά για την παραγωγή νέων αειφόρων, εξειδικευμένων 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα 

δοθεί : 

• Στην παράμετρο της αειφορίας (sustainability) σε όλα τα στάδια 

παραγωγής και την παραγωγή προϊόντων με πιστοποιημένα 

χαμηλό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. 
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• Στην ανακύκλωση και την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής 

οικονομίας. 

• Στα νέα υλικά και τις εφαρμογές τους σε προϊόντα υψηλής 

προστιθεμένης αξίας και σύγχρονου σχεδιασμού σε συνδυασμό με 

χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 

Β2) Industry 4.0 

Προτεραιότητα η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

οργάνωσης, παραγωγής και πωλήσεων με χρήση των νέων 

τεχνολογιών (κυρίως πληροφορικής,  επικοινωνιών) προκειμένου 

να καταστούν ανταγωνιστικοί στο νέο ψηφιακό περιβάλλον 

(Industry 4.0).  

Ο στόχος θα πρέπει να  είναι ο συνδυασμός της εξατομικευμένης 

παραγωγής, της ψηφιακής πώλησης B2B (digital εργαλεία 

πωλήσεων)  και της απευθείας πώλησης (B2C) όπως κυρίως και η 

εξειδίκευση για ανάπτυξη πολλαπλών νέων υπηρεσιών προς το 

καταναλωτικό κοινό. 

 

 Γ) Εξαγωγικός προσανατολισμός 

 

Γ1) Μέσω στοχευμένων δράσεων μπορούν να αυξηθούν άμεσα οι 

Ελληνικές εξαγωγές τόσο των επώνυμων προϊόντων (Brands) στις 

νέες αναπτυσσόμενες αγορές όσο και στις παραδοσιακές αγορές. 



15 
 

Τη διεθνοποίηση των εγχώριων brands και την υποστήριξη 

δημιουργίας δικτύων διανομής και λιανικής πώλησης σε χώρες και 

αγορές -στόχους.  

 

 

 Δ) Αναβάθμιση-Ανάπτυξη ικανοτήτων του ανθρώπινου 

παράγοντα 

 

Το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού, ειδικά των ειδικοτήτων που 

αφορούν την παραγωγική διαδικασία είναι πολύ σοβαρό. 

Σημαντικό μέρος της σημερινής απασχόλησης που έχει ήδη υψηλή 

ηλικία δεν θα μπορέσει να ανανεωθεί δεδομένου ότι δεν λειτουργεί 

για τον κλάδο καμία  εκπαιδευτική δομή σε  επίπεδο βασικής 

τεχνικής εκπαίδευσης .   Επιπλέον… 

Δ1) Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης του κλάδου απαιτεί 

περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των  δεξιοτήτων του 

υπάρχοντος ανθρώπινου  δυναμικού ώστε να  ανταποκριθεί στις 

νέες  απαιτήσεις. Οι ανάγκες για νέες εξειδικεύσεις (π.χ. τεχνικοί 

πληροφορικής - επικοινωνιών, στελέχη ηλεκτρονικού εμπορίου, 

επικοινωνιών και marketing, στελέχη σχεδιασμού και ανάπτυξης 

νέων προϊόντων, πολυδύναμο εργατικό προσωπικό, στελέχη 

διεθνών αγορών, προσαρμογή προσωπικού στις απαιτήσεις 

ψηφιοποιημένης οικονομίας, σύνδεση και ανάδειξη στελεχών από 
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τους εικαστικούς χώρους    κ.λπ.)   είναι  προαπαιτούμενη συνθήκη 

για το όποιο σχέδιο βιομηχανικής ανασυγκρότησης 

 

Δ2) Παράλληλα αποτελεί βασικό στόχο η κινητοποίηση νέων και 

ανέργων ώστε αφενός να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί το 

ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο 

προσωπικό και αφετέρου να διευκολυνθεί και να στηριχθεί η 

επιχειρηματικότητα των νέων για δημιουργία καινοτομικών  

επιχειρήσεων οι οποίες θα συμπληρώσουν και θα διευρύνουν τον 

παραγωγικό ιστό. Η εξασφάλιση συνεπώς  της βασικής 

εκπαίδευσης και της  διαρκούς επιμόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού στην  βάση ευέλικτων και αξιόπιστων εκπαιδευτικών  

προγραμμάτων παραμένει σήμερα το μεγάλο ζητούμενο για το 

οποίο μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν λόγο. Το 

θέμα συνιστά ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη και στην 

λήψη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

 

Ο κλάδος υπόδησης βρίσκεται ενώπιον ενός κόσμου που αλλάζει 

ραγδαία. Οι τάσεις που είχαν διαφανεί, μετά κυρίως  τις αρχές της 

δεκαετίας του 2010, για την προστασία του περιβάλλοντος, τον 

εξορθολογισμό της κατανάλωσης, την αειφορία των προιόντων, 

την εταιρική ευθύνη και την διαφάνεια, με την κρίση του 

CONVID-19 έλαβαν πολύ ισχυρή ώθηση. Βιώνουμε μια εποχή που 
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επιταχύνει  την  εξέλιξη  των πραγμάτων και αδιαμφισβήτητα  

επιδρά σταδιακά  και  στην προσαρμογή νέας συνείδησης και 

συμπεριφοράς τόσο των παραγόντων της αγοράς όσο και των 

καταναλωτών.  

 Για το τοπίο που διαμορφώνεται και την εικόνα που θα αρχίσει 

πιο καθαρά να διαγράφεται , ίσως μετά το 2023 ,  τίθεται σε κάθε 

επιχείρηση ένα ερωτηματικό.   

Τα αναμενώμενο πλέγμα αλλαγών  θα πρόκειται για  μία νέα 

πραγματικότητα που θα την  εκλάβουμε ως απειλή η ως νέα 

ευκαιρία;   Οι γενικές κατευθύνσεις αυτής της νέας πορείας είναι 

σχεδόν γνωστές και οι επιχειρήσεις  θα πρέπει και είναι η ώρα να 

τολμήσουν να επανατοποθετηθούν στην νέα πραγματικότητα. 

 

 



Design and Branding of footwear 
 

Introduction 

Καλησπέρα σας, καταρχάς να ευχαριστήσω τον καθ. Αζαριάδη για την πρόσκληση να 
συμμετέχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον webinar καθώς και τους συμμετέχοντες. 

Δεν θέλω να μακρηγορήσω αλλά να είμαι σύντομος και περιεκτικός. 

Να ξεκινήσω λέγοντας λίγα πράγματα για την εταιρεία μας. Ιδρύθηκε το 1975 από τους 
γονείς μας Φώτη και Βίλλυ Χανιωτάκη με την δημιουργία μίας μικρής οικοτεχνίας-
βιοτεχνίας. Η πρώτη δεκαετία ήταν πολύ δύσκολη μιας και το εγχείρημα είχε το 
απαιτούμενο ρίσκο και δεν υπήρχε η υποδομή σε επίπεδο εμπειρίας και οικονομικής 
ευρωστίας. Με υπομονή και εργατικότητα εξέλιξαν την παραγωγή αλλά κυρίως εξελίχτηκαν 
οι ίδιοι στο να αντιμετωπίζουν τα διάφορα εμπόδια. Η ωριμότητα αυτή ήταν ο οδηγός τους 
στο να ξεκινήσουν να ενισχύουν το brand με την ερμηνεία της ορολογίας εκείνης της 
εποχής. Φυσικά και δεν υπήρχε ο όρος όπως τον αναγνωρίζουμε σήμερα. Εξάλλου το 
branding σήμερα είναι μία ολόκληρη επιστήμη. 

Το 1997 μετά από τις σπουδές μου στη Διοίκηση επιχειρήσεων με ειδικότητα στο marketing 
μπήκα στην εταιρεία. Το ίδιο έκανε ο αδερφός μου το 2005 μετά τις σπουδές του στην 
Ιταλία στο σχεδιασμό παπουτσιού και στο fashion management. Μάλιστα εκείνος ενώ 
πέρασε σε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα αποφάσισε να φύγει έξω. 

Στην εταιρεία μπήκαμε με κοινό όραμα και αποφασισμένοι να μην συντηρήσουμε απλά μια 
κατάσταση αλλά να την εξελίξουμε και να ακολουθήσουμε τα διεθνή πρότυπα. Με αυτόν 
τον γνώμονα αρχίσαμε να χτίζουμε τις υποδομές όσο η κατάσταση μας ευνοούσε και 
πιστέψτε με τα πάντα φαινόντουσαν να κινούνται εναντίον μας. Δύο από τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες για να χτιστεί λοιπόν αυτό το οικοδόμημα ήταν το design και το 
branding. 

 

Τι είναι το branding και το design? 

Το branding (σύμφωνα με το business dictionary)είναι η μοναδικότητα του design,των 
συμβόλων, των σημάτων, των λέξεων και της συνδεσιμότητας αυτών όπου διαμορφώνουν 
μία εικόνα με την οποία αναγνωρίζεται ένα προϊόν και το διαφοροποιεί από τους 
ανταγωνιστές του. 

Το design είναι το puzzle που πρέπει να φτιάξει ένας σχεδιαστής με τα υλικά, τα χρώματα 
και την τελική εικόνα που έχει στο μυαλό του. Είναι επίσης τα βιώματα και οι γνώσεις του. 
Το design είναι ο πρεσβευτής του brand.  

Designer 

Ο designer είναι ο μαέστρος του όλου εγχειρήματος. Πρέπει να έχει την επίβλεψη από όλα 
τα στάδια του προϊόντος, από την συλλογή των υλικών μέχρι το packaging. Στο παπούτσι 
επιβάλλεται ο σχεδιαστής να γνωρίζει τα στάδια της παραγωγής για να μπορεί να 
εφαρμόσει τις ιδέες του. Συνήθως αυτό δεν γίνεται και ο designer μένει στα χαρτιά χωρίς τα 



περισσότερα από αυτά να εφαρμόζονται στην παραγωγή. Ο σχεδιαστής δεν είναι 
ζωγράφος, υπάρχει το στάδιο υλοποίησης σε αυτό που σκιτσάρει για να βγει το τελικό 
προϊόν. Όπως λοιπόν, σε μία ορχήστρα ο μαέστρος μπορεί να μην γνωρίζει να παίζει κάθε 
όργανο ξεχωριστά αλλά οφείλει να γνωρίζει τον ήχο που βγάζει το καθένα για να βγει το 
κατάλληλο αποτέλεσμα. Είναι αυτός που πρέπει να εμπνεύσει την υπόλοιπη ομάδα για να 
ακολουθήσουν το βηματισμό του. 

Το παπούτσι έχει πολλές ιδιαιτερότητες σε όλα τα στάδια του. Καταρχάς θα μιλήσω σαν 
καταναλωτής, το παπούτσι  μας κρατάει σε ισορροπία. Αν το παπούτσι δεν είναι άνετο ή 
μας προκαλεί πόνο, αυτός ο πόνος γίνεται ανυπόφορος. Από θέμα αισθητικής  είναι από τα 
πράγματα που δίνει έμφαση ένας άντρας σε μία γυναίκα και το αντίστροφο. Ένα σωστό 
υπόδημα δίνει μεγαλύτερη αξία στο ντύσιμο μας. Αν είναι ωραίο και άνετο σου δίνει 
αυτοπεποίθηση. Οι κοπέλες εδώ το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Τα τελευταία χρόνια και ο 
άντρας δίνει μεγάλη έμφαση στο ντύσιμό του.  

 

Branding 

 To branding τα τελευταία χρόνια αποτελεί κατά την γνώμη μου έναν από τους 
σημαντικότερoυς παράγοντες επιβίωσης μιας εταιρείας και ενός προϊόντος. Ο 
ανταγωνισμός στις μέρες μας είναι τεράστιος. Υπάρχει πληθώρα προσφοράς προϊόντων και 
υπηρεσιών. Μία εταιρεία για να σταθεί στην αγορά πρέπει να έχει μοναδικότητα και 
αναγνωρισιμότητα. Το branding είναι η λέξη κλειδί για αυτά τα 2 χαρακτηριστικά. Είναι 
στην ουσία οι πληροφορίες που μεταφέρεις προς τα έξω για να διαμορφωθεί η κατάλληλη 
εικόνα για το προϊόν σου, για την φιλοσοφία σου για την στάση ζωής της εταιρείας 
απέναντι στο σύνολο και στην κοινωνία. Κάθε brand αντιπροσωπεύει ένα ID,έναν 
χαρακτήρα και σου δημιουργεί συγκεκριμένες εικόνες στο μυαλό σου. Αυτές οι εικόνες 
μπορεί να είναι ένα προϊόν της εταιρείας ή το χρώμα της ή το σήμα της ή ακόμα και το μότο 
της. Αυτό για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται στρατηγική, χρόνο και χρήμα.  

Πως γίνεται το branding; 

Το branding σήμερα γίνεται ποικιλοτρόπως είτε μέσω των social media, της τηλεόρασης, 
των τοποθετήσεων των προϊόντων, των υλικών που χρησιμοποιούμε , της κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης και της διαφάνειας της εταιρείας σε σχέση με την παραγωγική 
διαδικασία. Όλα συνυπολογισμένα στο πελατολόγιο που απευθύνεσαι.  

Στις μέρες μας υπάρχει πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχουν πολύ αξιόλογα 
προϊόντα τα οποία δεν κερδίζουν το ανάλογο μερίδιο στην αγορά γιατί είτε δεν το 
επικοινωνούν είτε κάνουν λάθος branding. Το branding είναι ένας μαραθώνιος και όχι 
αγώνας ταχύτητας. Απαιτεί χάραξη στρατηγικής, χρονοδιάγραμμα, προσαρμοστικότητα και 
το κυριότερο, όραμα. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πάνω στο πλοίο, να έχουν 
κοινή πορεία και κοινό στόχο. Αν κάνεις λάθος branding αυτό μπορεί να καταστεί μοιραίο 
για την εταιρεία. Οι πληροφορίες που περνάς πρέπει να είναι ανάλογες με τον στόχο σου. 
Αν οι στόχοι σου είναι βραχυπρόθεσμοι τότε θες ένα επιθετικό branding και το σωστό 
timing. Αν πάλι έχεις μακροπρόθεσμους στόχους πρέπει το branding σου να συνδυάζει το 
σήμερα με τον χρονικό ορίζοντα που έχεις θέσει για να κατακτήσεις το μερίδιο της αγοράς 
στο οποίο έχεις στοχεύσει. 



Σήμερα το πλάνο των εταιρειών είναι με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα γιατί οι εξελίξεις και οι 
αλλαγές είναι τάχιστες και ραγδαίες. Άρα σημαντικός παράγοντας για αυτήν την πολιτική 
είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν αυτά τα 2 
χαρακτηριστικά δύσκολα θα επιβιώσουν στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Η νέα γενιά είναι αυτή που θα δώσει την λύση σε αυτήν την νέα κατάσταση γιατί 
προσαρμοζόσαστε πιο εύκολα και η τεχνολογία θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην νέα τάξη 
πραγμάτων που διαμορφώθηκε από την πανδημία. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει 
από την μεριά σας να έχετε όρεξη, να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να είσαστε ανήσυχοι και 
να χρησιμοποιείτε το μυαλό σας εποικοδομητικά.  

Το παπούτσι σαν είδος είναι παραδοσιακό. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στάδια παραγωγής 
δεν μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως από μηχανές. Η τεχνολογία όμως και στον κλάδο 
μας έχει βοηθήσει στην εξέλιξη του προϊόντος και την παραγωγική του διαδικασία. 

 Παρόλο που η παραγωγή τα προηγούμενα 20 -25 χρόνια μεταφέρθηκε σε τρίτες χώρες 
είμαι βέβαιος ότι ένα κομμάτι θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Αυτό που χρειάζεται είναι η 
ανανέωση στο έμψυχο δυναμικό σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη ώστε να δώσει 
ώθηση στον κλάδο στο επίπεδο της παραγωγής. 

 

Κλείσιμο 

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο χώρος του υποδήματος είναι ένας φύση δυναμικός 
κλάδος στον οποίο αν εισχωρήσεις, δύσκολα βγαίνεις. Σου κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον 
και την αδρεναλίνη σε ψηλά standard. Έχει συνεχώς αλλαγές σε τάσεις, σε υλικά και σε 
χρώματα και αυτοί είναι οι παράγοντες που είναι αστείρευτοι και απεριόριστοι. Συνεπώς 
χρειάζεται φαντασία, σκέψη, διορατικότητα και ένα σωρό άλλα χαρακτηριστικά τα οποία το 
καθιστούν ενδιαφέρον.  

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και είμαι στην διάθεση για τυχόν ερωτήσεις. 

 

Spyros Chaniotakis 

MD 



3D KNITTING

X

FOOTWEAR DESIGN INNOVATION



3D KNITTING : THE FUTURE OF FABRIC DESIGN





ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 3D KNITTING ;



“ Το 3D KNITTING είναι μια σύγχρονη τεχνική ευθύγραμμης πλεκτικής (flat bed machine knitting) ,

που αποτελλεί καινοτομία στον τομέα της κλωστουφαντουργίας και της κατασκευής προιόντων και 

απευθύνεται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. “



Images courtesy of AthensKnitLab



Knit - To - Shape 

Παράλληλα μας δίνει την δυνατότητα να παράξουμε ολοκληρωμένα απο την μηχανή σχήματα , με 

αποτέλεσμα να μειώνονται στο ελάχιστο ή να απουσιάζουν εντελώς οι διαδικασίες κοπής - ραφής . 

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε καινοτόμα σχήματα και ιδέες που παραπέμπουν σε μια 

πιο ολιστική προσέγγιση του design και της λειτουργικότητας ενός προιόντος.

Zonal Knitting 

Με το 3D Knitting, μπορούμε να πλέξουμε σε ζώνες διαβάθμισης των πλέξεων (zonal knitting) με 

αποτέλεσμα να έχουμε έλεγχο και επιλογές και στο αισθητικό κομμάτι αλλά ταυτόχρονα και στο κομμάτι 

της εργονομίας και της λειτουργικότητας του προιόντος. Μπορούμε πάνω στο ίδιο ύφασμα να 

δημιουργήσουμε μέσω του συνδιασμού διαφορετικών πλέξεων , ζώνες συμπίεσης, ζώνες μαλακής 

απορρόφησης (cushioning) , ζώνες με λιγότερο ή περισσότερο ύφασμα , ζώνες όπου το ύφασμα είναι 

σταθερό και σκληρό και ζώνες όπου το ύφασμα είναι μαλακό και ευέλικτο .

Use of Innovative & Sustainable Raw Materials 

Παράλληλα , καθώς η τεχνολογία στην κλωστουφαντουργία εξελίσσεται , εξελλίσονται μαζί και οι πρώτες 

ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νημάτων . Οι σύγχρονες πλεκτομηχανές μπορούν πλέον 

να διαχειριστούν νήματα που παράγονται απο ένα ευρύ φάσμα υλικών όπως για παράδειγμα το 

ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό , αγώγημα νήματα (conductive yarns) ,

και νήματα απο ποικίλες φυσικές ύλες όπως π.χ. νήμα απο μπανάνα, νήμα απο κάνναβη , non-cruelty 

silk , καθώς και πολλά ακόμη καινοτόμα υλικά

ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 3D KNITTING



Sustainable & Ethical Manufacturing 

Η τεχνολογία αυτή μας δίνει την δυνατότητα να παράξουμε προιόντα με ευέλικτους και οικολογικούς 

τρόπους και αποτελλεί σπουδαία αναβάθμιση στον τρόπο παραγωγής και κατασκευής προιόντων 

ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ κ.α.

Versatile Application of Knitting 

Η σύγχρονες εφαρμογές της κλωστουφαντουργίας αναπτύσσονται με τρόπο που επιτρέπουν την 

εφαρμογή σε διάφορους τομείς πέρα απο την ένδυση και την υπόδηση , όπως η αγροτεχνολογία, η 

αρχιτεκτόνικη, τα αθλητικά είδη , τα ιατρικά είδη, η αυτοκινητοβιομηχανία , τα smart textiles κ.α. Ως 

αποτέλεσμα και στον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης αυξάνεται συνεχώς το κομμάτι της 

καινοτομίας και της τεχνολογίας της κατασκευής.

Customization 

Ο τομέας της εξατομίκευσης που αποτελλεί ένα σημαντικό ζήτημα της παγκόσμιας βιομηχανίας ,

μπορεί να εφαρμοστεί μέσα απο τις άπειρες δυνατότητες της σύγχρονης κλωστουφαντουργίας , γεγονός το 

οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται συνεχώς και στον τομέα της υπόδησης αλλά και σε άλλους τομείς όπως π.χ. 

στην κατασκευή καθισμάτων για αυτοκίνητα.



Πώς κατασκευάζεται ένα 3D Knitted προιόν ;



3D KNITTING MANUFACTURING STAGES

The product is first designed

and programmed on digital 

knitting software

It is then knitted on technologically 

advanced knitting machines which 

are able to perform much more 

complex tasks compared to 

traditional knitting machines

Products can be knitted to shape , which means 

that they can take their final shaping through the 

machine and therefore they can be knit in less 

pieces or even in one piece and require less 

post-production processes .



FUTURE MANUFACTURING STAGES



3D KNITTING x FOOTWEAR



INTRODUCING THE FLYKNIT TECHNOLOGY





THE PIONEER OF 3D KNITTED FOOTWEAR

&

THE STARTING POINT OF THE REGENERATION OF KNITTING

FLYKNIT





Images courtesy of Adidas & Nike



Images courtesy of Rothy’s Inc.



One piece knitted to shape 

NIKE Flyknit shoe upper

Image courtesy of Nike inc.



“  Creating lightweight yet sturdy athletic shoes has 

obsessed the entire footwear industry for decades. As 

far back as the late 1980s Nike had experimented with 

an ultra lightweight mesh shoe called the Sock Racer 

but it wasn't sturdy enough to provide performance 

support for athletes. Then in 2008 Nike unveiled the 

Nike Flywire technology that utilises high-strength 

threads with minimal weight that act like cables on a 

suspension bridge, delivering engineered support 

precisely where it's needed. The Nike Flyknit 

breakthrough grew out of similar innovative thinking that 

led Nike's team of computer programmers, engineers 

and designers to take a knitting machine for socks and 

sweaters and re-engineer it to produce the upper part of 

a sneaker.

The result was an upper that felt like a sock but had the 

strength and support of the best running footwear. The 

shoe excelled in terms of both performance and 

sustainable design. Nike Free Flyknit has 35 fewer 

pieces to assemble than Nike's Air Pegasus+ 28 runner 

and that equates to a considerable reduction in terms of 

waste. “



Production methods used to 

create the Nike Flyknit shoe 

reduces waste by 80% compared 

to traditional Nike running 

footwear

An Innovative technique that’s also sustainable . 



Components of a Flyknit shoe : One piece Knitted Upper, Sole, Bottom & Connecting Strip 

1.

2.

3.

4.



3D KNITTED FOOTWEAR INNOVATION



Images courtesy of Rothy’s Inc.



Images courtesy of Allbirds Inc.





www.aplo.store

http://www.aplo.store


www.aplo.store



QUESTIONING THE FUTURE

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την σύγχρονη τεχνολογία μέσω της 

κλωστουφαντουργίας προκειμένου να αναπτύξουμε νέες καινοτόμες ιδέες 

και βιώσιμους τρόπους παραγωγής ;

Ποιοί άλλοι τομείς της βιομηχανίας και του design μπορούν να 

επωφεληθούν από την τεχνολογία του 3D Knitting ;

Πώς μπορούμε στην Ελλάδα να προωθήσουμε ξανά τον τομέα της 

σύγχρονης κατασκευής εκπαιδεύοντας νέους ανθρώπους , 

αναβαθμίζοντας τις υποδομές και οργανώνοντας μια νέα γενιά Makers ;

Ποιό θα μπορούσε να είναι ένα νέο καινοτόμο προϊόν αντίστοιχο του 

Flyknit ;



THANK YOU FOR LISTENING .





THE BENEFITS OF 3D KNITTING



| FEATURES |

KNIT - TO - SHAPE : Product can be designed and programmed to be knitted in one 3D piece , instead of many separate pieces 

that are sewn together afterwards

ZONAL KNITTING : Create multidimensional fabrics through assigning different properties, stitch structures , attributes, textures to 

different places on the fabric 

USE OF SEVERAL INNOVATIVE RAW MATERIALS : Such as conductive yarns , recycled and recyclable polyester yarns, yarns from 

natural sources such as banana, hemp, cork and others.

| BENEFITS |

1. SUSTAINABILITY : Through the above techniques waste is minimised to the lowest if it does not become zero waste .

2. LESS POST - PRODUCTION & SEWING : Sewing requirements are minimal if not at all .

3. USE OF SEVERAL ETHICAL & INNOVATIVE MATERIALS

4. WIDE APPLICATION OF CONTEMPORARY KNITTING : Footwear , Smart Textiles, Architecture , Agricultural Technology, Medical 

Garments & Accessories , Interior Architecture , Automobile Construction

5. DEVELOPMENT OF NEW INNOVATIVE FABRICS , TECHNIQUES & INTERDISCIPLINARY PRODUCTS

6. CUSTOMIZATION IN DESIGN & PRODUCTION PROCESS



SCILED: Next Generation Footwear Design

Sustainable Footwear Design

Anastasios Tzerachoglou 

Department of Industrial Design and Production Engineering

University of West Attica



Προτεραιότητα, η ευεξία των ανθρώπων και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.

Δεν περιορίζεται στην αποδοτικότητα των πόρων. 

Αρχές βιωσιμότητας:

• αλληλεξάρτηση σε ολόκληρα συστήματα

• κοινωνική δικαιοσύνη και το κοινό καλό

• ατομική ευεξία

• ανθρώπινες αισθητικές αξίες

• διαφορετικές και ακμάζουσες τοπικές κοινότητες

Σχεδιασμός για την αειφορία





The continuous flow of technical and biological materials through the value circle



Υπάρχει λόγος σχεδιασμού για αειφορία;



“There is no Plan B, because there is no Planet B”

(Ban Ki-Moon, UN Secretary General, Paris climate summit, 2015)



Σχεδιασμός για την αειφορία

Παρουσιάζεται ως αντίδραση 

στην παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση. 

Εστιάζει στην αποδοτικότητα των πόρων.

Το αποτέλεσμα του σχεδιασμού για αειφορία είναι να επιβραδύνει τις 
ραγδαίως αυξανόμενες επιπτώσεις.



Συνιστώσες του σχεδιασμού

• αειφορία/ βιωσιμότητα

• κερδοφορία 

• ικανοποίηση του πελάτη 

• μέγεθος μεριδίου αγοράς

Η βιωσιμότητα είναι ο πρωταρχικός αντικειμενικός στόχος.

Η κερδοφορία και η διεκδίκηση μεριδίου της αγοράς δεν αντιπαλεύουν την βιωσιμότητα.







World Footwear

More than 20 billion pairs of shoes get produced each year. 



About 300 million 
pairs of shoes end 
up in landfill every 
year.



Κομβικά ερωτήματα για τον σχεδιασμό 
και την υποστήριξη της βιωσιμότητας



Τα πράγματα που κάνουμε, τα 
κάνουμε σωστά;

Κάνουμε τα σωστά πράγματα;



Ο σχεδιαστής πρέπει να αποφασίσει 
εάν αυτό που θέλει να σχεδιάσει είναι 
σωστό.

Kobi Levi “Double Boot”, 2010



‘Οσο αφορά την βιωσιμότητα και 
την ευημερία, είναι απολύτως 
σαφές ποια είναι τα λάθος
πράγματα. 



Κάνοντας τα σωστά πράγματα 

Τα «σωστά πράγματα» υποστηρίζουν:

• την ατομική ευεξία

• τις ανθρώπινες θεμελιώδεις αξίες

• την κοινωνική δικαιοσύνη και το κοινό καλό

• την διαφορετικότητα και την ακμή των τοπικών κοινοτήτων

• τα υγιή περιβάλλοντα

• την περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

Οτιδήποτε βλάπτει ή υποβαθμίζει το περιβάλλον, ή οτιδήποτε βλάπτει ή 
υποβαθμίζει τους ανθρώπους, είναι λάθος.



“Κριτική αίσθηση” κατά την σχεδίαση

Πριν σχεδιάσουμε οτιδήποτε, είναι σημαντικό να απαντήσουμε σε μερικές 
ερωτήσεις με ακεραιότητα και ειλικρίνεια, για παράδειγμα:

• Είναι πραγματικά απαραίτητο αυτό που σχεδιάζουμε; Γιατί;

• Ποιον ωφελεί πραγματικά; Πως;

• Ποιον ή τι βλάπτει αυτό που σχεδιάζουμε;



Διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την σχεδίαση

• Σχεδίαση ανάλογη με τις ανάγκες

• Σχεδίαση ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους

• Σχεδίαση ανάλογα με τα διαθέσιμα εργαλεία

• Σχεδίαση ανάλογα με την χρήση

• Σχεδίαση ανάλογα με τον χρήστη

• Σχεδίαση ανάλογα με την κοινωνική τάξη

• Σχεδίαση ανάλογα με τις αντιλήψεις της εποχής





Κάνοντας τα πράγματα σωστά

Ως σχεδιαστές, υποθέτοντας ότι σχεδιάζουμε κάτι σωστό (χρήσιμο και αβλαβές), 
μπορούμε στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στον σχεδιασμό του σωστά. 

Εδώ εισέρχονται παράγοντες σχεδιασμού όπως: 

• η ενέργεια 

• η αποδοτικότητα των υλικών

Άλλοι παράγοντες που κάνουν κάτι πιο βιώσιμο είναι:

• η ανθεκτικότητα 

• η ανακυκλωσιμότητα

• η προέλευση των υλικών



Σχεδιασμός για την αειφορία: Βασικές αρχές και πρακτικές

• Συστημική προσέγγιση - αποφασίζοντας πώς σχετίζονται τα πράγματα με 
το μεγαλύτερο σύστημά τους

• Σχεδίαση Κύκλου Ζωής - προβλέποντας όλα τα στάδια του κύκλου ζωής

• Αποϋλικοποίηση - λαμβάνοντας περισσότερη «υπηρεσία» από λιγότερο 
προϊόν

• Ανανεώσιμα, φυσικά υλικά - χρησιμοποιώντας αβλαβή υλικά και 
διαδικασίες

• Βιομιμητισμός - δουλεύοντας με την φύση, μιμούμενοι την φύση

• Λίκνο σε λίκνο (cradle-to-cradle design) - αντιμετωπίζοντας τα υλικά και 
τα συστατικά ως κύκλο «θρεπτικών συστατικών»



Συστημική προσέγγιση

Η συστημική προσέγγιση είναι ένας τρόπος ολιστικής σκέψης. 

Περιλαμβάνει ένα σύνολο πρακτικών σε ένα πλαίσιο που βασίζεται στη γνώση ότι 
διαφορετικά μέρη ενός συστήματος μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα όσον 
αφορά τις σχέσεις τους μεταξύ τους. 





Σχεδίαση Κύκλου ζωής



Αποϋλικοποίηση

Χρήση λιγότερων υλικών.

H μείωση του συνόλου υλικών και 
χρησιμοποιούμενης ενέργειας και 
συνεπώς ο περιορισμός των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. 

Mείωση των πρώτων υλών στο στάδιο 
της παραγωγής, 

της εισροής ενέργειας και υλικών στο 
στάδιο χρήσης 

και των αποβλήτων στο στάδιο της 
διάθεσης.



Η αποϋλικοποίηση συνδέεται στενά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
προϊόντων και με την εξοικονόμηση, επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση υλικών 
και προϊόντων. 

Περιλαμβάνει δράσεις σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και κατανάλωσης:

• εξοικονόμηση πόρων στην εξόρυξη υλικών

• βελτιωμένος οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων

• τεχνολογικές καινοτομίες στη διαδικασία παραγωγής

• πρότυπα κατανάλωσης με περιβαλλοντική συνείδηση 

• ανακύκλωση απορριμμάτων κ.λπ.



Αποϋλικοποίηση: Στρατηγικές

Οι στρατηγικές αποϋλικοποίησης περιλαμβάνουν:

• τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός μικρότερου προϊόντος (miniturisation) 

• τον σχεδιασμό και την κατασκευή ελαφρύτερων προϊόντων

• την αντικατάσταση υλικών αγαθών από μη υλικά υποκατάστατα 

• τη μείωση της χρήσης υλικών συστημάτων ή συστημάτων που απαιτούν μεγάλες 
υποδομές



Βιώσιμα υλικά

Αντικαθιστούμε τα επιβλαβή, συνθετικά υλικά σε ένα προϊόν, με βιώσιμα υλικά 
που είναι φυσικά, ανανεώσιμα και ουδέτερα από άνθρακα και χρησιμοποιούν 
λιγότερη ενέργεια για την εξαγωγή τους:

• Φυσικά

• Ανανεώσιμα

• Μη- τοξικά και αβλαβή

Παραδείγματα βιώσιμων υλικών: 

μπαμπού, ξύλο, κάνναβη, μαλλί, λινάρι, 

άχυρο, καρύδα, κερί μέλισσας.



Φυσικά Υλικά / Ανανεώσιμα Υλικά / Μη τοξικά και αβλαβή

Τα τεχνητά συνθετικά υλικά είναι συχνά τοξικά ή επικίνδυνα. 

Πολλά από αυτά τα υλικά δεν βιο-αποδομούνται και μπορούν να αυξηθούν σε 
επιβλαβή επίπεδα στο περιβάλλον. 

Τα μέσα παραγωγής μπορούν συχνά να χρησιμοποιούν τοξικές χημικές ουσίες. 

Κατανόηση του κύκλου ζωής των υλικών που χρησιμοποιούμε.

Αποφυγή χρήσης υλικών που έχουν παραχθεί με επιβλαβείς τρόπους.



Φυσικά υλικά ή τεχνητά υλικά;





Green Star System





Materials 



Materials 

Materials coming from renewable sources (organic classification, 
organic farming, local or traceable materials)

Biocompatible materials or biodegradable materials / recyclable 
materials

Recycled materials natural or polymers



Leather

• Animal-derived

• Plant-based

• Lab-grown

Regionally processed, vegetable tanned

Bypell: 55% recycled bovine leather, 15% 
recycled polyester, 20% polyester, 10% 
polyurethane 

(40% lighter, 5X more resistant, 80% 
reduced environmental impact)



Plant derived leather

• Grape leather (Vegea)

• Ananas Leather: 72% pineapple leaf fibre, 18% Polylactic acid, 10% 
polyurethane

• Banana Leather: Sisal, Banana, Coco water

• Mushroom leather: 100% mushroom

• Cactus Leather (Desserto)

• Colocasia/Alocasia Leather (beLEAF)



Cactus Leather

Banana Leather

Mushroom 

Leather

Ananas Leather

Grape Leather

Colocasia

(elephant ear

plant)

Leather



Natural Materials / Biocomposites

• Coir (husk of coconuts)
• Seagrass
• Jute (Corchorous plant)
• Cork
• Orange peel
• Peach
• Algae
• Amazonian Rubber
• Malai: organic biocomposite - bacterial cellulose, banana stem fibre, hemp 

fibre, sisal fibre, natural gums
• Tencel



Lab cultivated leather

• Δέρμα καλλιεργημένο στο 
εργαστήριο VitroLabs πριν την 
επεξεργασία (δέψη, φινίρισμα).



Βιομιμητισμός

Ένας νέος τρόπος θέασης και εκτίμησης της φύσης. 

Μελετά τη φύση προκειμένου να την μιμηθούμε για τη δημιουργία βιώσιμων 
σχεδίων και την επίλυση ανθρώπινων προβλημάτων.

Η φύση ως τέλειος μηχανικός, έχει ήδη λύσει πολλά από τα προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζουμε. 

Οι μορφές ζωής κάθε είδους έχουν αναπτύξει ό,τι λειτουργεί καλύτερα, ό,τι είναι 
κατάλληλο και ό,τι διαρκεί. 





Η φύση ως μοντέλο



Η φύση ως μέτρο





Σχεδιασμός CTC (cradle to cradle design)

Ο σχεδιασμός cradle to cradle, λειτουργεί με τις 
έννοιες των συστημάτων και των κύκλων. 

Μιμείται τη φύση με μοντελοποίηση βιομηχανικών 
διαδικασιών κατά τις διαδικασίες της φύσης. 

Θεωρεί τα βιομηχανικά υλικά ως θρεπτικά 
συστατικά που κυκλοφορούν σε υγιή, ασφαλή 
οικοσυστήματα. 

H βιομηχανία πρέπει να διατηρήσει τον βιολογικό 
μεταβολισμό των οικοσυστημάτων της φύσης, 
διατηρώντας παράλληλα έναν ασφαλή, παραγωγικό 
«τεχνικό μεταβολισμό» για την αποτελεσματικότερη 
χρήση και κυκλοφορία οργανικών και τεχνικών 
θρεπτικών συστατικών.





Στόχοι του cradle to cradle design:

• Υγεία υλικών

• Επαναχρησιμοποίηση υλικών

• Χρήση ενέργειας

• Απόδοση νερού

• Κοινωνική ευθύνη



Sustainability - other aspects

• Διαδικασίες Παραγωγής

- Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- Rapid prototyping / additive manufacturing

- Zero Waste

• Βιωσιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

• Ολοκληρωμένα προγράμματα για διαχείριση του κύκλου ζωής

• Κυκλικά Επιχειρηματικά Μοντέλα

• Προϊόν ως υπηρεσία











Η εξέλιξη του σχεδιασμού για αειφορία

• Επίπεδο καινοτομίας προϊόντων

• Επίπεδο καινοτομίας συστήματος 
προϊόντων - υπηρεσιών

• Επίπεδο χωρο-κοινωνικής 
καινοτομίας 

• Επίπεδο καινοτομίας κοινωνικο-
τεχνικού συστήματος



Four levels of environmental innovation in the way of 
design towards sustainability



Πράσινη σχεδίαση και οικολογική σχεδίαση
(μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)



Συναισθηματικά διαρκής/ανθεκτική σχεδίαση 



Σχεδίαση για βιώσιμη συμπεριφορά





Σχεδίαση εμπνευσμένη από την φύση 
(cradle-to-cradle design και biomimicry design)



Επίπεδο καινοτομίας συστήματος προϊόντων -
υπηρεσιών

Εστίαση πέρα από μεμονωμένα προϊόντα.

Εστίαση προς την κατεύθυνση ολοκληρωμένων συνδυασμών προϊόντων 
και υπηρεσιών.

Σχεδίαση σύνθετων έργων/δημιουργημάτων που αποτελούνται από 
προϊόντα, υπηρεσίες και ένα δίκτυο παραγόντων που παράγουν, 
παραδίδουν και διαχειρίζονται τα συστήματα προϊόντων – υπηρεσιών





Το εξελικτικό πλαίσιο της σχεδίασης για αειφορία

Υιοθέτηση πιο 
συστημικών 
προσεγγίσεων στο 
πεδίο της σχεδίασης για 
αειφορία και αυξημένη 
εστίαση σε κοινωνικά 
ζητήματα παράλληλα 
με τεχνολογικές 
παρεμβάσεις.





Μεταλυκειακές 
Σπουδές στο Σχέδιο & 

Κατασκευή 
Υποδημάτων

Εισηγήτρια: Δέσποινα Μαλλή 
Σχεδιάστρια Υποδημάτων –

Υπεύθυνη Ασκαρδαμυκτί ΚΔΒΜ



Υπόδημα: 
στοιχείο 
ένδυσης 
υψηλών 
απαιτήσε
ων

• Λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 
ιδανικού χρήστη: λειτουργικότητα, ιδιότητες & 
προδιαγραφές προσαρμοσμένες στη χρήση 
(υλικά, ύψος, σχεδιασμός, άνεση κοκ) και στο 
περιβάλλον

• Στοιχείο ενδυμασίας με ανάγκες για υψηλές 
προδιαγραφές τεχνικού σχεδιασμού ώστε να 
επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή 
άνεση/ανατομία για το χρήστη (μικρές αποκλίσεις 
από τα πρότυπα σχεδιασμού μπορεί να 
δημιουργήσουν προβλήματα υγείας, από απλές 
αμυχές μέχρι χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα)

• Ανάγκες για υλικά φιλικά προς το χρήστη αλλά 
παράλληλα ανθεκτικά (ανατομικά, ορθοπεδικά 
υλικά, υλικά που να επιτρέπουν στο πόδι να 
αναπνέει κοκ) 

• Προσεγμένη κατασκευή υψηλών προδιαγραφών 
(εκπαιδευμένοι τεχνίτες) – ποιοτικός έλεγχος 

• Αισθητική και σύγχρονο Design (μην ξεχνάμε ότι 
διέπεται από τους κανόνες που επιτάσσει η μόδα 
και η εξέλιξή της)

• Αειφόρος σχεδιασμός
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Επαγγελματικές Λειτουργίες & 
Δεξιότητες Σχεδιαστή

• Μελέτη τάσεων μόδας, 
αποτύπωση ιδεών –
δημιουργικό σκίτσο

• Ανάλυση/αναγνώριση 
ιδανικού χρήστη και 
σχεδιασμός 
ολοκληρωμένης λύσης 
πρότασης βάσει των 
αναγκών που 
προκύπτουν – οργάνωση 
συλλογής

• Αναζήτηση και επιλογή 
κατάλληλων υλικών 

• Προετοιμασία φύλλου 
προδιαγραφών - προ 
κοστολόγηση (σχέση 
ποιότητας/τιμής)

• Τεχνικός σχεδιασμός –
σχεδιασμός στο 
καλαπόδι – δημιουργία 
στάμπο 

• Feasibility study 
• Αναζήτηση και επιλογή 

κατάλληλων συνεργατών 
για την κατασκευή

• Γνώση επιμέρους 
τεχνικών κατασκευής 
(κοπή, προετοιμασία 
φοντιών /ρέγουλα, 
ραφή, μοντάρισμα –
ρίξιμο σόλας) ώστε να 
μπορεί να 
συνεργάζεται με την 
παραγωγή και να την 
κατευθύνει 

• Ποιοτικός έλεγχος 
αποτελέσματος



Τεχνικός Σχεδιασμός Υποδημάτων 
από το Α-Ω. Το καλαπόδι

Γνώση γύρω από την ανατομία του 
ποδιού και τις προδιαγραφές του 
καλαποδιού (μετρήσεις, 
διαστασιολόγηση)

*το καλαπόδι δεν είναι ομοίωμα 
ποδιού. Βασίζεται μεν στις 
πραγματικές μετρήσεις του ποδιού 
αλλά οι διαστάσεις 
αναπροσαρμόζονται ώστε να 
δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος 
για το πόδι αναλόγως του τύπου 
υποδημάτων



Τεχνικός Σχεδιασμός Υποδημάτων 
από το Α-Ω. Το καλαπόδι

H επιλογή του 
κατάλληλου καλαποδιού 
για τον κάθε τύπο 
υποδήματος, το ύψος 
τακουνιού και τη φόρμα 
του μοντέλου είναι 
καταλυτική για το σωστό 
αποτέλεσμα. 



Βασικές 
μετρήσεις 
ποδιού για 
προσωποποιη
μένο 
σχεδιασμό



Τεχνικός Σχεδιασμός Υποδημάτων 
από το Α-Ω. Στοιχεία σχεδιασμού

Βασικά στοιχεία είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ώστε να η 
γραμμή των μοντέλων που προκύπτουν να μη δημιουργούν πρόβλημα στο πόδι κατά τη 
χρήση αλλά και να εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση για το πόδι και σωστή εφαρμογή στο 
πόδι ανά τύπο μοντέλου.

C



Τεχνικός Σχεδιασμός Υποδημάτων 
από το Α-Ω. Δημιουργία Στάμπου

A B C

D1 D2 E



Πρόγραμμα Σπουδών 
Κατευθύνσεις: Τεχνικός Σχεδιασμός 
& Κατασκευή Υποδημάτων

• Σχέδιο Μόδας -Στοιχεία 
Styling

• Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα

• Χρωματολογία & Στοιχεία 
Αισθητικής

• Ιστορία Τέχνης 

• Δημιουργικός Σχεδιασμός 
– Οργάνωση Συλλογής

• Στοιχεία Marketing & 
Branding

• Τεχνικό Σχέδιο Υποδημάτων 
– Δημιουργία Στάμπου –
Κατασκευή μακέτας

• Σχεδιαστικά προγράμματα 
CAD/CAM*

• Εξοικείωση με τις γαζωτικές 
μηχανές 

• Προετοιμασία φοντιού 
(ρέγουλα)

• Κατασκευή Μονταριστού 
Υποδήματος (μοντάρισμα 
στο χέρι)

• Κατασκευή Πατωτού 
Υποδήματος 
(χειροραφή)

• Χειροραφή Goodyear
• Χειροραφή Blake
• Βαφές, πατίνες 

φινιρίσματα
• Καλοκαιρινό 

χειροποίητο υπόδημα 
(σανδάλι – Εσπαντρίγια)



Μαθήτρια: Δήμητρα Καραμπάτσου





Ανάγκη για:

-Εκσυγχρονισμό & ψηφιοποίηση 

παράλληλα με

-Βαθιά γνώση των παραδοσιακών 
τεχνικών σχεδιασμού και κατασκευής 
ώστε να υπάρχουν οι βάσεις που 
απαιτούνται για την διατήρηση και 
εξέλιξη της υπάρχουσας 
τεχνογνωσίας



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας



SCILED

New skills for the scientifically-led design of 

comfortable, sustainable and fashion-oriented 

footwear products.

Footwear in the 21st century



Νέες δεξιότητες για τον επιστημονικό σχεδιασμό άνετων, βιώσιμων 

και προσανατολισμένων στη μόδα υποδημάτων.

Υποδήματα στον 21ο αιώνα

SCILED
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The three pillars of the next generation 

footwear: comfort, performance, sustainability

Οι τρεις πυλώνες της επόμενης γενιάς 

υποδημάτων: άνεση, απόδοση, βιωσιμότητα

Dr. Zoi Koutkalaki, University of the Aegean

Δρ. Ζωή Κουτκαλάκη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Άνεση
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Ορισμός άνεσης

Μία κατάσταση φυσικής ευκολίας και ελευθερίας από πόνο ή περιορισμό

Υποκειμενικό αίσθημα της 
άνεσης

Ατομική κατάσταση 
ευεξίας και αξιών 

Διαδικασίες συνδυασμού
▪ Σωματικές 
▪ Φυσιολογικές
▪ Ψυχολογικές

Επίπεδο 1
Άμεση άνεση

Συνδέεται με τη στιγμή της 
δοκιμής του υποδήματος

Επίπεδο 2
Αναβαλλόμενη άνεση

Συνδέεται με την καθημερινή 
χρήση του

Πηγή: Oxford English Dictionary

Πηγή: INESCOP
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Άνεση

• Η άνεση περιλαμβάνει ζητήματα ευκολίας τα οποία προκύπτουν μετά το

πέρας χρήσεως ενός προϊόντος, εμφάνιση αρκετών φυσικών, φυσιολογικών

και ψυχολογικών πτυχών παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με το τέλος της

χρήσης αγαθών και υπηρεσιών.

• Ανάπτυξη χονδροδέρματος (κάλων) λόγω σημείων πιέσεων και τριβής εντός

του υποδήματος.

• Σύγχρονες προσεγγίσεις στην έννοια της θεωρούν ότι είναι ένα υποκειμενικό

φαινόμενο, μία αντίδραση στο περιβάλλον ή σε μία κατάσταση και ότι έχει

φυσικές, φυσιολογικές και ψυχολογικές πτυχές πριν, κατά την διάρκεια και

μετά τη χρήση ενός προϊόντος.

• Στη σύγχρονη πρακτική σχεδίασης προϊόντων ένδυσης και υπόδησης

λαμβάνονται υπόψη και παράγοντες άνεσης- σχέση άνεσης και απόδοσης.

• Για δεδομένες συνθήκες εργασίας, η αλληλεπίδραση υλικών και σχεδιασμού

προϊόντος με το ανθρώπινο σώμα αντιστοιχούν στη φυσική και στη

φυσιολογική πλευρά της άνεσης.

• Ψυχολογικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την αντίληψη της άνεσης.
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Άνεση άκρου ποδός

• Λειτουργίες αισθήσεων και ομοιοστατική απόκριση σε

μεταβολές του εξωτερικού και του εσωτερικού

περιβάλλοντος.

• Το εσωτερικό περιβάλλον του ποδιού επηρεάζεται από

εσωτερικές φλεγμονές, τραυματισμούς ή καταστάσεις οι

οποίες μεταβάλλουν την ομοιοστατική ισορροπία ή τη

φυσιολογική λειτουργία του άκρου ποδιού.

• Το εξωτερικό περιβάλλον του άκρου ποδός διακρίνεται στο

αβιοτικό, έδαφος και η ατμόσφαιρα, και στους έμβιους

οργανισμούς τους οποίους συναντά ο άνθρωπος κατά τις

συνήθεις δραστηριότητές του.

• Η άνεση του άκρου ποδός συνδέεται με όλες τις συνθήκες

του εξωτερικού περιβάλλοντος.
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Άνεση των υποδημάτων

Ολόκληρος ο κύκλος ζωής του προϊόντος επανεξετάζεται από την άποψη του σχεδιασμού, της απόδοσης και της λειτουργικότητας, ο οποίος 
θεωρείται συνήθως ως άνεση για τα υποδήματα. 

Η άνεση και η απόδοση των υποδημάτων είναι αλληλένδετες έννοιες, σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, και είναι προτιμότερο να 
εξετάζονται συνολικά η λειτουργικότητα-απόδοση, το σχήμα και η εφαρμογή, γνωστά και ως τα 3F (Function, Form and Fit).

Η άνεση γίνεται πρωτεύων στόχος για τους κατασκευαστές υποδημάτων. 

Η άνεση των υποδημάτων επηρεάζει όχι μόνο την απόφαση αγοράς, αλλά και τη λειτουργικότητα των υποδημάτων και, κατά συνέπεια, την
υγεία του χρήστη. 

Η άνεση των υποδημάτων έχει έναν ευρέως αναγνωρισμένο ρόλο.

Τα υποδήματα έχουν σχεδιαστεί για να πληρούν ποικίλους σκοπούς που πρέπει να πληρούν τρία κριτήρια: φόρμα, λειτουργία και 
εφαρμογή/προσαρμογή. 
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Άνεση των υποδημάτων

Ιδιότητες άνετου υποδήματος:

• Ευέλικτο

• Ελαφρύ

• Προστασία κατά της ολίθησης

• Καλή απορρόφηση κραδασμών 

• Μόνωση από το κρύο

• Σωστή εφαρμογή

• Λειτουργικότητα

• Επαρκής κατανομή πίεσης κατά τη βάδιση 

Εκτιμήσεις για τα υποδήματα:
• Ο χώρος για τα δάκτυλα να επιτρέπει την κανονική λειτουργία του 

πέλματος για τον χρήστη
• Η σόλα να μην επηρεάζει την κανονική λειτουργία του άκρου ποδός
• Απαλότητα και ευκαμψία των άνω και των επενδυτικών επιφανειών 

του υποδήματος
• Σταθερή πτέρνα με κράτημα κατάλληλου ύψους περίπου 25 mm
• Εσωτερικό κλίμα υποδήματος που προάγει ένα υγιές περιβάλλον 

μέσα στο παπούτσι
• Το υπόδημα δεν πρέπει να δημιουργεί έντονη τριβή με το άκρο πόδι
• Πρότυπα για το κράτημα της εξωτερικής σόλας
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Άνεση των υποδημάτων και εμβιο-
μηχανική

• Η άνεση των υποδημάτων έχει έναν ευρέως αναγνωρισμένο

ρόλο σε διάφορες λειτουργικές πτυχές, όπως: κινηματική

βάδισης και κινητική, νευρομυϊκός έλεγχος της ισορροπίας

και στάσης του σώματος, δαπάνη ενέργειας των μυών.

• Η επιστημονική βιβλιογραφία περιλαμβάνει πολλές μελέτες

σχετικά με τη σχέση της άνεσης των υποδημάτων με:

➢ κατανομή πίεσης στο πέλμα, 

➢ κατακόρυφη δύναμη πρόσκρουσης, 

➢ κίνηση του πίσω μέρος του πέλματος, 
ευθυγράμμιση πέλματος και ποδιού και των 
σχημάτων τους, 

➢ ενεργοποίηση μυών, 

➢ ευαισθησία στα πέλματα, 

➢ φυσικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 
κατασκευής των υποδημάτων
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Θερμική Άνεση

Η θερμική άνεση των υποδημάτων είναι μία από τις σχετικές ιδιότητες που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της λειτουργικότητας 
και της καταλληλόλητάς της και γίνεται όλο και περισσότερο ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη σχεδίαση 
υποδημάτων.

Η θερμική άνεση, κατανοητή ως αίσθηση ευεξίας και υγείας, είναι μια κατάσταση θερμικής ισορροπίας, όπου η αύξηση θερμότητας 
ισούται με την απώλεια θερμότητας. 

Αντίθετα, μια κατάσταση θερμικής καταπόνησης στα άκρα πόδια μας μπορεί να έχει σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλειά μας.

Αποτελείται από δύο πτυχές: της θερμικής αγωγιμότητας και των χαρακτηριστικών ανταλλαγής ατμών/υδρατμών. 

• μεταφορά θερμότητας από ζεστά εξωτερικά περιβάλλοντα προς το άκρο πόδι 

• απώλεια θερμότητας από ψυχρότερα εξωτερικά περιβάλλοντα προς το άκρο πόδι 

• μεταφορά νερού/ατμών από υγρό εξωτερικό περιβάλλον προς το άκρο πόδι

• μεταφορά υγρασίας από τον ιδρώτα/εφίδρωση από το επιφάνεια του άκρου ποδός προς το μικροκλίμα των υποδημάτων και 
στη συνέχεια προς το εξωτερικό περιβάλλον.
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Θερμική Άνεση

Η θερμική άνεση είναι ένα πολύπλοκο θέμα, διότι περιλαμβάνει τον συνδυασμό πολλών παραγόντων, όπως:

1. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα υποδήματα και οι ιδιότητές τους όπως: διαπερατότητα υδρατμών και ικανότητα απορρόφησης 
και εκροής νερού και θερμομόνωση. 

2. Τα μοντέλα και οι κατασκευές υποδημάτων. Ο εξαερισμός είναι ένα άλλο σχετικό ζήτημα κατά την εξέταση της θερμικής άνεσης. Ο 
καλός αερισμός στο παπούτσι βοηθά στην εξάλειψη της υγρασίας.

3. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες. 

4. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων και η σωματική δραστηριότητα.

Πηγή: INESCOP
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Μηχανική Άνεση

Οι πτυχές του υπολογιστικού εργαλείου εικονικής δοκιμής άνεσης 
υποδημάτων το οποίο ονομάστηκε Virtual Shoe Test Bed είναι:

• Μάζα 
• Κατανομή πελματιαίων πιέσεων (στην κατακόρυφη συνιστώσα) 

και συμπεριφορά συμπίεσης
• Απόσβεση κραδασμών
• Συμπεριφορά στη διαμήκη κάμψη
• Συμπεριφορά στη διαμήκη στρέψη
• Θερμική άνεση (συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας 

ανταλλαγής υδρατμών με το περιβάλλον) 
• Ισορροπία

Πτυχές της μηχανικής άνεσης:
• Κατανομή πίεσης στο πέλμα
• Απορρόφηση κραδασμών
• Συμπεριφορά στη διαμήκη κάμψη
• Συμπεριφορά στη διαμήκη στρέψη 
• Προσαρμογή (εφαρμογή)
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Παραδείγματα Μηχανικής Άνεσης

Πελματιαίες πιέσεις/απορρόφηση κραδασμών 

Συμπεριφορά στη διαμήκη κάμψη

Συμπεριφορά στη διαμήκη στρέψη 
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Απόδοση



Ο
ι τρ

εις π
υ

λώ
νες τη

ς επ
ό

μ
ενη

ς γενιά
ς υ

π
ο

δ
η

μ
ά

τω
ν: ά

νεσ
η

, α
π

ό
δ

ο
σ

η
, β

ιω
σ

ιμ
ό

τη
τα

Έννοια της απόδοσης

• Ο σκοπός της εφαρμογής μιας μηχανικής προσέγγισης σε

οποιαδήποτε δομή είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή έτσι

ώστε να πληρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης.

• Στα υποδήματα, η διαχείριση της απόδοσης για κάθε πτυχή

της μηχανικής άνεσης γίνεται ένα πρόβλημα διαχείρισης της

γεωμετρίας και επιλογής υλικού.

• Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις κατά την εξέταση ιδεών

προϊόντων που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες

απαιτήσεις απόδοσης.

• Εξέταση διαφόρων ιδεών ή πρωτοτύπων

• Μέτρηση, υπολογισμός, εκτίμηση ή προσομοίωση της 

απόδοσης.
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Βιωσιμότητα 
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Ορισμός Βιωσιμότητας 

• Βιωσιμότητα ορίζεται ως μία δυναμική ισορροπία στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός πληθυσμού και της φέρουσας ικανότητας του 

περιβάλλοντός του.

• Ένας άλλος ορισμός της βιωσιμότητας είναι να εξασφαλιστεί η σωστή ευθυγράμμιση και ισορροπία μεταξύ της κοινωνίας, της οικονομίας και του 

περιβάλλοντος από την άποψη της αναγεννητικής ικανότητας του πλανήτη.
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Βιωσιμότητα προϊόντος 

Η βιωσιμότητα  ενός προϊόντος είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα.

Ολόκληρος ο κύκλος ζωής των υποδημάτων επανεξετάζεται από την άποψη του σχεδιασμού, της απόδοσης και της λειτουργικότητας, που 
συνήθως θεωρείται ως άνεση των υποδημάτων.

Νέα βιώσιμα υλικά, οικολογικός σχεδιασμός και μοντέλα μάρκετινγκ είναι ισχυρά εργαλεία για την αύξηση της διαφοροποίησης των 
προϊόντων. 

Εφοδιασμός των σχεδιαστών με δημιουργικές και καινοτόμες δεξιότητες και βαθύτερη κατανόηση των μηχανικών που καθορίζουν την 
άνεση και τη βιωσιμότητα των υποδημάτων.

Σήμερα η ασφάλεια και η βιωσιμότητα είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη και οι εταιρείες υποδημάτων. 

Η βιωσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, καθώς δεν έχει μια μοναδική και επιστημονική μέθοδο υπολογισμού και
μέτρησης.
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Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Προϊόντος 

• Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM)

• Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ)

• Οικονομικό και Περιβαλλοντικό Λογιστικό Σύστημα (SEEA) ή

ο περιβαλλοντικός έλεγχος

• Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA)

• Οικολογικό αποτύπωμα (EF)

• Ρομποτικοποιημένη λύση για την αντοχή των υποδημάτων

μόδας

• Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) στη βιομηχανία

υποδημάτων.
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Στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας

Ελαχιστοποίηση των υλικών και της χρήσης ενέργειας

Υλοποίηση διαδικασιών και υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον

Βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής του προϊόντος. 
Σχεδιασμός μακροχρόνιων και ανθεκτικών προϊόντων

Διευκόλυνση του διαχωρισμού υλικών/εξαρτημάτων

Παράταση της διάρκειας ζωής των υλικών και διευκόλυνση της 
διάθεσής τους



Ο
ι τρ

εις π
υ

λώ
νες τη

ς επ
ό

μ
ενη

ς γενιά
ς υ

π
ο

δ
η

μ
ά

τω
ν: ά

νεσ
η

, α
π

ό
δ

ο
σ

η
, β

ιω
σ

ιμ
ό

τη
τα

Παραδείγματα βιο-αποικοδομήσιμων υλικών

Πάνω μέρος

Το οργανικό βαμβάκι 
είναι υλικό φυσικής 

προέλευσης, 
υποαλλεργικό και 

ανθεκτικό στη σκόνη

Ενδιάμεση σόλα

Φυτικές ίνες Koba. Το 
φυτό koba είναι ένα 
γηγενές φυτό που 

χρειάζεται λίγο νερό 
και δεν απαιτεί 

χημική επεξεργασία

Σόλα

Ο φελλός είναι ένα 
φυσικό υλικό που 
συλλέγεται από το 
φλοιό του δέντρου 

Δρυς η φελλοφόρος.
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Παραδείγματα ανακυκλώσιμων υλικών

Πάνω μέρος

Το Eco Microfibre είναι μια 
τεχνητή ίνα γνωστή 

συνήθως ως δέρμα vegan ή 
συνθετικό δέρμα. Είναι 
κατασκευασμένο από 

συνθετικό δέρμα χωρίς 
διαλύτες, πολυουρεθάνη με 

πολυεστέρα.

Ενδιάμεση σόλα

Τρισδιάστατο τυπωμένο 
νάιλον που προέρχεται από 
το πλαστικό του Ωκεανού, 
χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή ενδιάμεσων 

πελμάτων.

Σόλα

Πέλματα από 
ανακυκλωμένα ελαστικά. 

Τα χρησιμοποιημένα 
ελαστικά ταξινομούνται και 
έπειτα κάθε σόλα κόβεται 

με το χέρι.
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Παραδείγματα φυσικών υλικών

Πάνω μέρος

Το οργανικό βαμβάκι 
HAND SPUN προέρχεται 

από την Αιθιοπία. Αυτό το 
βαμβάκι παρέχεται από 
μικρούς παραδοσιακούς 

παραγωγούς, 
εξασφαλίζοντας έτσι 
εξαιρετική ποιότητα.

Ενδιάμεση σόλα

Το Coir είναι ένα μείγμα 
από φλοιό καρύδας και 
φυσικό λατέξ. Το λατέξ 

προστίθεται για να κάνει 
το φλοιό της καρύδας πιο 

ευέλικτο και άνετο στη 
χρήση.

Σόλα

Ο φελλός είναι ένα φυσικό 
υλικό που συλλέγεται από 

το φλοιό του δέντρου 
Δρυς η φελλοφόρος.
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Πρωτοβουλίες και Τεχνικές για μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

• Επαναχρησιμοποίηση: επιτρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν απορρίμματα σε μεταχειρισμένες αγορές, αυτή είναι μια καλή επιλογή 
τοπικά

• Επισκευή: επισκευή της ζημιάς του προϊόντος για αύξηση της αντοχής και συνεπώς του κύκλου ζωής του

• Επανόρθωση: συνίσταται στην πώληση προϊόντων μέσω διαφορετικών καναλιών πωλήσεων από τα συνηθισμένα, αφού έχουν υποστεί 
κάποια ζημιά ή για άλλο λόγο.

• Ανακατασκευή: Διαδικασία με την οποία επιδιορθώνεται ένα αντικείμενο στο τέλος του κύκλου ζωής του, αποκτώντας τιμή ίση ή 
μεγαλύτερη από την αρχική.
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SCILED

New skills for the scientifically-led design of 

comfortable, sustainable and fashion-oriented 

footwear products.

Υποδήματα στον 21ο αιώνα: Νέες δεξιότητες 

για τον επιστημονικό και δραστικά βελτιωμένο 

σχεδιασμό, άνετων και βιώσιμων υποδημάτων 

που ακολουθούν τις τάσεις της μόδας.

Footwear in the 21st century
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Challenges and Opportunities

2
Qualif icat ion prof i les

• The  qualification profiles in the 
footwear industry have to adapt to the 
introduction of advanced technologies 
(such as 3D CAD – CAM – CAE, 3D 
scanning and rapid prototyping), and 
environmental, legal and quality 
concerns, ethical and sustainability 
guidelines.

1
Global i sat ion,  L i festy le  

changes ,  
Env i ronmenta l  

concerns

• EU  footwear industry points towards 
high manufacturing standards, 
sustainability and consumer wellbeing. It 
has to keep investing on technological 
and non-technological innovations  and 
promote high-added value.

3
Performance,  
Comfort  and 

Sustainabi l i ty

• The entire product life-cycle in terms of 
performance and functionality has to be 
re-considered to include footwear comfort
to prevent consumers’ health problems in 
view of a longer life-expectancy. Also, 
consumers demand personalised and 
differentiated products that are safe and 
sustainable.
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How is it done today? 

Footwear quality and performance are determined during the design 
and product development process.  

• Product development is by “trial and error”- several prototypes 
are made and assessed before selecting the one to manufacture. 

• Process is fragmented and empirical since only a subset of quality 
parameters is considered and this is done almost intuitively. 

• It focuses on technical issues mostly related to dimensional fitting, 
or fashionable issues and trends.

• The circular economy initiative raises new standards in the 
selection of materials and processes to address the full shoe life-
cycle from design and manufacture to use, re-use and disposal. 
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OBJECTIVES

• Analysis of the product life cycle and the  
parameters that affect footwear quality 
with respect to sustainability, comfort 
and performance. 

• Refining and improving the curricula for 
Footwear Designer and Product 
Manager. 

• Provision of the produced accredited 
educational package to the allied 
Universities  

• Introducing  technologies and 
innovative computer-based tools such 
as  human bio-models and simulation 
scenarios.

• Smart Knowledge Delivery 
seminars/workshops in partner 
countries 

• Learning Mobility action   

• Collaboration of higher education and 
research institutes with companies
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ear in the 21st century

What is new and innovative?

Improve the 
workforce’s 

creativity 

Increase the  
competitiveness 
of the  footwear 

companies

Render the sector 
more attractive to 

young people

Develop new 
professional 

footwear paths 

SciLED
Knowledge Alliance

Revise the footwear life-cycle, and 

incorporate new knowledge into the 

design process in order to provide a 

scientific basis for drastically improved 

sustainable and comfortable products
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What difference will SciLED Knowledge Alliance makes 
in the short- and long-term? 

IMPACT

HE institutions SMEs, Research Institutes, Associations Long term benefits for Consumers 
and Society
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IMPACT

HE institutions 

• New skills  development for the footwear industry
• Modernisation of curricula for the professions of 

Footwear Designer and Product Manager
• High-level graduates for the footwear industry
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IMPACT

SMEs, Research Institutes, Associations

• Increased understanding of comfort, sustainability, performance 
and fashion concepts 

• Extended knowledge base in industry
• Manufacturing of quality footwear according to developed guides
• Designers and Product professionals are capable of exploiting new 

scientific and technological advances
• Quality assurance audit or evaluation results establishing content 

and  collaboration for companies involved
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Long term benefits for Consumers and Society

• Production of fashionable, yet health-conscious and 
scientifically-led footwear

• Sustainability related benefits, through material selection 
conforming to modern technical and legal guidelines, reduced 
product development wastes, reduced consumer rejection 
due to lack of comfort and increased product lifetime.

IMPACT



Fo
ot

w
ea

r i
n 

th
e 

21
st

 ce
nt

ur
y

• Project web portal – www.sciled.eu

• Social media  

• Communication materials: Newsletters, articles, publications 
and press released 

• Joint seminars in partner countries: Greece, Italy, Spain, 
Romania, Portugal

• Final conference in October 2021!

Education package – SciLED Academy:

• Website with online material structured in thematic sections.

• Videos and reports with guidelines, informative material and 
best design/manufacturing practices.

• Course materials divided in seminars according to the thematic 
area.

• Virtual Fab Lab +  Learning Mobility – footwear prototypes 
and student projects



Fo
ot

w
ea

r i
n 

th
e 

21
st

 ce
nt

ur
y

Thank you for your attention!

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect

the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained

therein.

P R OJ EC T  PA R T N E RS
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Webinar – Design challenge competition

• The purpose of this workshop and design challenge is twofold: first, to give the opportunity for future product designers to learn about the new 
challenges in the footwear sector and have a practical experience with the participation of industrial experts, and second, to disseminate and test 
educational material that is produced within the framework of SciLed project for the future. 

• The aim of this design challenge is the design of new, next generation footwear concepts that will exhibit increased sustainability, performance 
and comfort properties. The role of aesthetics is also crucial since no one will buy a “perfect” but “ugly” footwear.

• In order to complete this design challenge all the participants have to complete at least one of the three e-learning modules which are available in 
the SciLed educational platform (http://sciled.eu) and apply the acquired knowledge in the development of their shoe concepts.

G o a l  a n d  Re q u i re m e nt s

                                               

 

 Webinar 
10/5/2021 

 

1st Day 
workshop  
11/5/2021 

2nd Day 
workshop  
14/5/2021 

3rd Day 
workshop  
17/5/2021 

Announcement 
of the winners 

18/5/2021 

New date to be 
announced!!

10 Days in 
Porto

http://sciled.eu/


Webinar – Design challenge competition

T h re e  e - l e a r n i n g  m o d u l e s  ( htt p : / /s c i l e d . e u )  

http://sciled.eu/


W
ebinar 11-17/5/2021

Webinar – Design challenge competition
UA EG EA N

Antonis Zafeiriadis KUN1
Elisavet Sidiropoulou KUN1
Prodromos Minaoglou team 1
Vasileios Kyratsis team 1
Athanasios Manavis team 1
Anastasia Moshou team 2
Lazaros Firtikiadis team 2
Maria-Anatoli Minaoglou team 2
Kiriaki Aidinli team 3
Athina Dintsiou team 3
Penelopi Kokka team 3
George Athanasiadis team 4
Eleni Kiriakouli team 4
Ioanna Nazlidou team 4
George Bakalis team 5
Ioannis Lafazanidis team 5
Konstantinos Bakalis team 5
Athanasia Papadopoulou team 6
Maria Blazomyti team 6
Matina Papageorgiou team 6
Panagiota Papadopoulou team 6

U o W M A s ka rd a my kt i

ΟΜΑΔΑ Α
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ

ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΒΛΙΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Β
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

ΚΕΛΛΥ ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΩΡΑΣ

ΔΩΡΑ ΠΙΚΟΥΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΚΡΗ

ΟΜΑΔΑ Δ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

OXANA CAZACU

Athina Bosta Η άλλη μεριά
Theodora Chamaidi Η άλλη μεριά
George Fragkoudakis Η άλλη μεριά 
Angeliki Avramidou Terremoto
Marina Stefanidou Terremoto
Kiriaki Batzali Terremoto
Anastasia Vasileiou AVJ 
Evangelia Gianni AVJ
Ioanna Manesi AVJ
Evgenia Tagkli Ilhéus 
Αμαλία Γιαννακοπούλου Ilhéus
Katerina Theologou Ilhéus
Christina Galymitaki DEX TEAM
Emmanouela-Stavroula Faroupou DEX TEAM
Despoina Grigoreli DEX TEAM
Iordanis Elizoglou JMAT
Theofilos Savvidis JMAT

??
Niki Darkoudi x
Angeliki Kordou x
Pantelis Papaisidorou x
Nefeli Stamou x
Βαλια Κωστούλα x

Vivian Tasopoulou Self-explained
Maria Gkountopoulou Self-explained
Katerina-Olga Papastergiopoulou Self-explained 

Sotirios Zogopoulos Noús
Maria-Nikoletta Katsarou Νoús
Charisis Lalopoulos Noús
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Webinar – Design challenge competition

Athina Bosta Η άλλη μεριά
Theodora Chamaidi Η άλλη μεριά
George Fragkoudakis Η άλλη μεριά 
Angeliki Avramidou Terremoto
Κυριάκος Χατζόγλου
Anastasia Vasileiou AVJ 
Evangelia Gianni AVJ
Ioanna Manesi AVJ
Evgenia Tagkli Ilhéus 
Αμαλία Γιαννακοπούλου Ilhéus
Katerina Theologou Ilhéus
Niki Darkoudi x
Γιώργος Σταμούλος
Nikolaos Patras
Angeliki Kordou x
Melina Sidikova
Pantelis Papaisidorou x
Nefeli Stamou x
Efstratia Kafaloukou
Angeliki Turrani
Nikolaos Gkatsis
Panagiotis Giannopoulos
Marina Stefanidou Panamar x
Christina Galymitaki DEX TEAM x
Emmanouela-Stavroula Faroupou DEX TEAM x
Despoina Grigoreli DEX TEAM x
Eleni Harb
Anastasia Kyriakopoulou 

UA EG EA N
Antonis Zafeiriadis KUN1
Elisavet Sidiropoulou KUN1
Prodromos Minaoglou team 1
Vasileios Kyratsis team 1
Athanasios Manavis team 1
Anastasia Moshou team 2
Lazaros Firtikiadis team 2
Maria-Anatoli Minaoglou team 2
Kiriaki Aidinli team 3
Athina Dintsiou team 3
Penelopi Kokka team 3
George Athanasiadis team 4
Eleni Kiriakouli team 4
Ioanna Nazlidou team 4
George Bakalis team 5
Ioannis Lafazanidis team 5
Konstantinos Bakalis team 5
Athanasia Papadopoulou team 6
Maria Blazomyti team 6
Matina Papageorgiou team 6
Panagiota Papadopoulou team 6

U o W M
Ειρήνη Μιχάλη

U o WA
Kelly Psiropoulou Plan B 
Anastasia Papadatou Plan B
Dimitra Karampatsou
Athanasios Savvopoulos
Vasiliki Davliani
Maria Bika
Καλλιρρόη Ιωάννου
Θεοδώρα Πικούλη
Argyroula Kartelia
Oxana Cazacu
Miranta Smyrniou
Fotini Panagiotidou
Eirini Makri
Κωνσταντίνος Τζώρας

A s ka rd a my kt i



Be member of the SciLED Knowledge Alliance !

For strengthening collaboration with other higher education and
research institutes in Europe to exchange best practices, identify
common goals and initiate joint initiatives. The specific areas of interest
for are:

� To enrol staff/students in the SciLED Academy. Evaluation and validation of
the training content.
� To participate in events organised by SciLED Project (eg. Workshops and
Seminars)
� To participate in other joint events and/or networks/clusters/ meetings
� Knowledge-sharing on skills needs, new curricula, teaching methods and
tools for a further digitalised, sustainable and resilient Footwear Sector in
Europe.
� To join in further partnerships for Research & Development projects
� Mobility & internationalisation of academic staff, trainers and students;
� To exchange good practices and joint initiatives to increase the attractiveness
of HE in the Footwear sector


