
 

 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021 

Ερώτηση 

Προς Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργό Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων 

Θέμα: Η Ευρώπη προετοιμάζεται για την κατάργηση των εκτροφείων 

γουνοφόρων ζώων 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των Ελληνικών εξαγωγών στη διάρκεια των 

τελευταίων ετών, ο κλάδος γουνοποιίας στη χώρα μας, ένας καθαρά εξαγωγικός κλάδος, 

έχει πληγεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Από οικονομικής απόψεως, οι τοπικές οικονομίες 

έχουν σοβαρά προβλήματα καθώς έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας λόγω του 

κλεισίματος εκτροφείων και γουνοποιητικών επιχειρήσεων.  

Αν και τα τελευταία χρόνια μετά και την ένταξη του κλάδου στον Αναπτυξιακό Νόμο 

έγιναν επενδύσεις στη γούνα και δημιουργήθηκαν νέα εκτροφεία, οι επιχειρηματικές 

προσδοκίες δεν επαληθεύτηκαν αφού ο κλάδος συρρικνώθηκε με ότι αυτό συνεπάγεται 

για την τοπική οικονομία. Η κατάσταση φαίνεται ότι επιδεινώθηκε από την πανδημία, 

αφού η γούνα ήταν ένας κλάδος που επλήγη σε μεγάλο βαθμό. 

Η μονοκαλλιέργεια της γούνας και η πτωτική πορεία του κλάδου φαίνεται ότι έχει 

επηρεάσει αναλόγως την εξέλιξη της περιοχής, ενώ ο μεγαλύτερος εισαγωγέας των 

ελληνικών ενδυμάτων γούνας, η Ρωσία, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ακολουθεί μία 

εσωστρεφή πολιτική στον τομέα της παραγωγής γουναρικών.  

Η Δυτική Μακεδονία διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στην ανεργία στη χώρα, ενώ είναι 

και μία από τις Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη ανεργία σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι δεν έχει δοθεί η απαιτούμενη στήριξη/προσοχή σε 

άλλες οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, ένας τομέας με μεγάλες προοπτικές 

ανάπτυξης στην περιοχή, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξή της και να 

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ), τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να στηρίζουν επενδύσεις για την 

αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί. Όταν δεν είναι 
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δυνατόν ή σκόπιμο να αποκατασταθεί ο ίδιος τύπος παραγωγής, είναι δυνατόν να 

υποστηριχθεί η μετάβαση σε διαφορετικό τύπο παραγωγής. Άλλα μέτρα του ΕΓΤΑΑ, π.χ. 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν επενδύσεις για 

τη δημιουργία και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, μπορούν επίσης να 

στηρίξουν γεωργούς που έχασαν το παραγωγικό δυναμικό τους. Σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (Agri-GL) και 

τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία στον γεωργικό τομέα (ABER), τα κράτη μέλη 

μπορούν να παρέχουν στήριξη για το κλείσιμο παραγωγικής εγκατάστασης, σε περίπτωση 

που οι εκτροφείς μινκ αποφασίσουν κάτι τέτοιο (βλ. την από 08/03/2021 απάντηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση με αριθμό αναφοράς Ε-007055/2020). 

Ερωτώνται οι κκ. υπουργοί: 

1. Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο στη Δυτική Μακεδονία ανά μορφή 

απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εποχικής απασχόλησης) και ποια η εξέλιξή του την 

τελευταία 10ετία ανά κατηγορία; 

2. Ποιος είναι ο αριθμός των ενεργών γουνοποιητικών επιχειρήσεων και ποια η εξέλιξη 

του την τελευταία 10ετία, λαμβανομένου υπόψη της σχετικής εκκαθάρισης μητρώου 

για όλα τα έτη που θα αφορούν τα στοιχεία; 

3. Ποια είναι η συμβολή των εξαγωγών ενδυμάτων από γούνα στο σύνολο των ελληνικών 

εξαγωγών (σε ποσοστό) την τελευταία 10ετία; 

4. Πως αξιολογεί η κυβέρνηση τη βιωσιμότητα του κλάδου και με ποια στοιχεία; 

5. Έχει εξετάσει η κυβέρνηση εναλλακτικές δραστηριότητες, ώστε να καλυφθεί το κενό 

που δημιουργεί η συρρίκνωση του κλάδου της γούνας με σκοπό τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας; 

6. Σκοπεύει η κυβέρνηση να στηρίξει τους επαγγελματίες του κλάδου που θέλουν 

οικειοθελώς να μεταβούν σε άλλους τομείς απασχόλησης και με ποιο τρόπο; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 




