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- Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη  

- Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 

-Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα Άδωνι Γεωργιάδη 

- Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Nίκο Παπαθανάση 

     

Θέμα: Υπαγωγή ΚΑΔ γουνοποιίας στο μέτρο αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ με Αριθμ. οικ. 34236/860 (ΦΕΚ Β’ 3770/07.09.20) για την 

αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε 

κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, θα θέλαμε 

να σας γνωρίσουμε ότι, προφανώς εκ παραδρομής, δεν συμπεριλήφθηκαν στους σχετικούς 

οριζόμενους στο παράρτημα ΚΑΔ, οι Νο 14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών και 15.11 Κατεργασία 

και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών [σε αντίθεση με τους 01.49.19.02 Εκτροφή 

γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) και 01.49.3 Παραγωγή 

ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων]. 

 

Ο κλάδος της γούνας, όπως γνωρίζετε, είναι ένας από τους σημαντικούς εξαγωγικούς κλάδους 

της ελληνικής οικονομίας και ο μεγαλύτερος για τις εξαγωγές της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας που έχει πληγεί καθοριστικά λόγω COVID 19 για λόγους που σχετίζονται με την 

κατακόρυφη μείωση της ζήτησης, το κλείσιμο ή την εξαιρετικά περιορισμένη επισκεψιμότητα 

καταστημάτων και αεροδρομίων, κλπ. Σημειώνουμε ότι το a’ εξάμηνο του 2020 οι εξαγωγές 

γούνας μειώθηκαν κατά 60% (από 69,4 εκ.€ στο α’ εξάμηνο του 2019 σε 27,8 εκ.€ στο α’ εξάμηνο 

του τρέχοντος έτους). Η αρνητική αυτή εξέλιξη αναμένεται να πλήξει σημαντικά τις ΠΕ Καστοριάς 

και Κοζάνης, από όπου εξάγεται το 99,0% των εθνικών εξαγωγών γούνας, ενώ παράλληλα ο 

κλάδος συνεισφέρει σε ποσοστό 67,8% στις εξαγωγές Καστοριάς και 36,5% στις εξαγωγές 

Κοζάνης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τη σημασία της επιβίωσης των επιχειρήσεων του 

κλάδου, της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, παρακαλούμε για την άμεση αποδοχή του 

αιτήματός μας. 

 

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Για τον ΣΕΒΕ 

      
Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος      

Πρόεδρος         
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