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Κεφάλαιο 1: Επιτελική Σύνοψη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 
Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία 

1.1. Επιτελική Σύνοψη του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Κλάδου της 
Γούνας στη Δυτική Μακεδονία 

Το παρόν με τίτλο " Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Περιφέρεια 

Δυτικής  Μακεδονίας" αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο της σύμβασης "Σύμβουλος Τεχνικής 

Υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο το σχεδιασμό και την 

κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας", η οποία έχει 

ανατεθεί στην εταιρεία DOTSOFT A.E με την από 10/11/2021 σχετική σύμβαση, στο πλαίσιο 

ΤΔΠ: Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ). 

Δυτική Μακεδονία και γούνα. Μια σχέση που ξεκινά αιώνες πριν, με βαθιές ρίζες όχι μόνο 

οικονομικές αλλά κοινωνικές και πολιτιστικές. Στην παρούσα εποχή η Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας διανύει την μεταλιγνιτική περίοδο και καλείται να σχεδιάσει την ανασυγκρότηση 

του οικονομικού και επιχειρηματικού της μοντέλου για τις επόμενες δεκαετίες.  Ο κλάδος της 

Ελληνικής γουνοποιίας, με την παραγωγική βάση στο σύνολό του στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας (Π.Δ.Μ) και ειδικότερα στην Καστοριά και στην περιοχή του Δήμου Βοΐου, είναι ο 

δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά την Δ.Ε.Η, η μεγαλύτερη παραγωγική δραστηριότητα 

μεταποίησης σε κύκλο εργασιών και ο μεγαλύτερος εξαγωγικός κλάδος της Π.Δ.Μ. 

Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής, 

τριτογενής) και είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος κλάδος. Για την Περιφερειακή αρχή, ο 

κλάδος της γούνας εντάσσεται στην στρατηγική της επιχειρηματικής επανεκκίνησης της 

Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί πυλώνα της δόμησης του νέου παραγωγικού μοντέλου της.  

Με την παρούσα μελέτη ο σκοπός  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η βιώσιμη και 

σταθερή ανάπτυξη του κλάδου της γούνας, η οποία ενσωματώνει αειφορία και καινοτομία σε 

όλα τα επίπεδα δραστηριότητας της, μέσω προτάσεων για την ανάκτηση της 

ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής του κλάδου στις νέες απαιτήσεις του σύγχρονου 

επιχειρείν όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της παγκόσμιας αγοράς γούνας. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο στα κεφάλαια 2 και 3 παρουσιάζει το Εθνικό και Διεθνές Πλαίσιο για 

τον κλάδο της γούνας και την διαχρονική εξέλιξη της γουνοποιίας, ενότητες που εξυπηρετούν 

την γνώση του κλάδου και της λειτουργίας του.  Με  την περιγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης του κλάδου της γούνας στο κεφάλαιο 3 καθώς και μία συνοπτική αξιολόγηση 

αυτής, αξιοποιώντας διεθνή εργαλεία όπως SWOT και PEST αναλύσεις στο κεφάλαιο 4,  

διαμορφώθηκε η Στρατηγική και το Όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την 
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ανάπτυξη του κλάδου της γούνας, καθώς και οι προτεινόμενες Προτεραιότητες για την 

υλοποίηση του (κεφάλαιο 5). Οι προτεινόμενες Προτεραιότητες αναλύονται περαιτέρω σε 

Ειδικούς Στόχους στο κεφάλαιο 6. Σε αυτήν την φάση της μελέτης πραγματοποιήθηκε 

δημόσια διαβούλευση του σχεδίου. Με τις παρατηρήσεις που αποστάλθηκαν από τους 

ανταποκρινόμενους φορείς ολοκληρώθηκαν οι Προτεραιότητες, οι ειδικοί στόχοι και οι 

προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου.  Η ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια 

και η διασύνδεση είναι οι βασικοί πυλώνες του σχεδίου.  

Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα τεχνικά κεφάλαια 8,9 και 10  όπου αναφέρονται στο σχέδιο και 

πηγές χρηματοδότησης, ετήσια κατανομή, τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής, 

τις ενέργειες και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης καθώς και των κατάλογο σχημάτων και 

τα τεχνικά δελτία.  

1.2. Ομάδα έργου 

Η ομάδα έργου που εκπόνησε το παρόν αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη 

της εταιρείας DOTSOFT A.E και συγκεκριμένα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΣ 
 
 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 
 

Συντονισμός της ερευνητικής ομάδας μελέτης, Υπεύθυνος 
διασφάλισης ποιότητας. 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ 
 

Πληροφορική/Διοίκηση 
 

Ποσοτικές και Στατιστικές αναλύσεις 

ΔΟΜΝΙΚΗ ΑΛΜΠΑΝΗ 
 

Φιλόλογος 
 

Συντακτική επιμέλεια, Ανάπτυξη θεμάτων, Ιστορική 
αναδρομή Έρευνα βιβλιογραφίας. 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΔΕΛΗ 

Οικονομολόγος 
 

Οικονομικές Αναλύσεις σε  Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές 
επίπεδο, Στατιστικές Αναλύσεις. 

ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 

Marketing Manager 
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Αναλύσεις SWOT, PEST, Risk 
Analysis, Αναλύσεις Ερευνών Αγορών. 
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Chapter 1: Executive Summary of the Strategic Plan for the Development of the 
Fur Sector in Western Macedonia 

1.1. Executive Summary of the Strategic Plan for the Development of the Fur 
Sector in Western Macedonia 

The present entitled "Strategic Development Plan of the Fur Sector in Western Macedonia" is 

deliverable under the contract "Technical Support Consultant of the Region of Western 

Macedonia for the design and preparation of the Strategic Development Plan of the" which 

has been assigned to the company DOTSOFT A.E with the relevant contract from 

10/11/2021, in the framework of TSI: Services of Technical Support Consultants of the 

Special Service for the Management of European Programs of the Region of Western 

Macedonia (EYDEP / PDM). 

 

Western Macedonia and fur. A relationship that begins centuries ago, with deep roots not 

only economic but also social and cultural. At the present time, the Region of Western 

Macedonia is going through the metallignant period and is called to plan the reconstruction of 

its economic and business model for the coming decades. The Greek fur industry, with its 

production base as a whole in the Region of Western Macedonia (PDM) and especially in 

Kastoria and in the area of the Municipality of Voio, is the second largest employer after 

PPC, the largest productive processing activity in turnover and the largest export sector of 

P.D.M. It operates in all sectors of the economy (primary, secondary, tertiary) and is a fully 

integrated industry. For the Regional Authority, the fur sector is part of the strategy of 

business restart of Western Macedonia and is a pillar of building its new production model. 

 

With the present study, the purpose of the Region of Western Macedonia is the sustainable 

and sustainable development of the fur industry, which incorporates sustainability and 

innovation in all its levels of activity, through proposals for regaining competitiveness and 

adapting the industry to the new requirements of modern business as it is shaped by the 

priorities of the European Union and the global fur market. 

 

The Strategic Plan in chapters 2 and 3 presents the National and International Framework 

for the fur industry and the evolution of the fur industry over time, sections that serve the 

knowledge of the industry and its operation. With the description of the current state of the 

fur industry in chapter 3 as well as a brief evaluation of it, using international tools such as 

SWOT and PEST analyzes in chapter 4, the Strategy and Vision of the Region of Western 

Macedonia for the development of the fur industry was formed, as well as the proposed 

Priorities for its implementation (chapter 5). The proposed Priorities are further analyzed in 
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Specific Objectives in chapter 6. In this phase of the study a public consultation of the plan 

took place. With the comments sent by the responding agencies, the Priorities, specific 

objectives and proposed actions of the plan were completed. Resilience and 

competitiveness, extroversion and interconnection are the main pillars of the plan. 

 

The study concludes with technical chapters 8,9 and 10 where they refer to the plan and 

funding sources, annual distribution, the conditions for effective implementation, the actions 

and results of the consultation as well as the list of schemes and the technical bulletins. 

1.2. Project team 
 
The project team that prepared the present consists of experienced and specialized 

executives of the company DOTSOFT A.E and specifically: 

NAME  
SCIENTIFIC SPECIALTY 

/ SPECIALISATION 

ANASTASIOS MANOS 
 
 

Business Administration 
 

Coordination of the study research team, Quality Assurance 
Officer. 

MARIA KALFOGLOU 
 

Informatics / Management 
 

Quantitative and Statistical analyzes 

DOMNIKI ALBANI 
 

Philologist 
 

Editorial, Topic development, Historical background Bibliographic 
research. 

EVANTHIA ZERDELI 

Economist 
 

Economic Analyzes at National, European and International 
level, Statistical Analyzes. 

ZIOUZIOS DIMITRIS 
 

Marketing Manager 
 

Communication Manager, SWOT, PEST, RISK ANALISIS 
Analysis, Market Research Analysis. 
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Κεφάλαιο 2: Εθνικό και Διεθνές Πλαίσιο του κλάδου της γούνας 

2.1. Διεθνή Διάρθρωση του Κλάδου 

2.1.1. Περιγραφή Κλάδου – Γενικά Χαρακτηριστικά 

 
Ο κλάδος και το εμπόριο προϊόντων γούνας χαρακτηρίζεται από υψηλή διεθνοποίηση 

καθώς αγρότες, εκτροφείς, κτηνίατροι, σχεδιαστές, κατασκευαστές, οίκοι δημοπρασιών 

(δημοπρατήρια γούνας), χονδρέμποροι, λιανοπωλητές, αγοραστές, οίκοι μόδας και 

εμπορικές ενώσεις από όλον τον κόσμο συνδέονται άμεσα, καθιστώντας τον κλάδο ως 

έναν από τους πιο ανθεκτικούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Δημοπρασιών, το 85% των 

προϊόντων γούνας προέρχεται από εκτροφεία, ενώ μόλις το 15% από μη απειλούμενους 

υπό εξαφάνιση, άγριους πληθυσμούς γουνοφόρων ζώων τα οποία επιλέγονται και 

διακινούνται βάση αυστηρών Διεθνών κανόνων,  που υπαγορεύονται από την σύμβαση 

CITES. Η Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora) ρυθμίζει το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και 

άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Τα κράτη-μέρη της Σύμβασης, έχουν 

συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή ενιαίων αρχών,  κανόνων και συγκεκριμένων 

διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, 

προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη που απειλούνται με 

εξαφάνιση. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης, τα είδη που απειλούνται με 

εξαφάνιση κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας 

αφανισμού τους. Ορισμένα κράτη-μέρη της Σύμβασης, για λόγους προστασίας κάποιων 

ενδημικών ειδών της χώρας τους, επέβαλαν στη Σύμβαση και τρίτη κατηγορία. 

Χαρακτηριστικό και βασική αρχή της Σύμβασης είναι ότι η εμπορία και διακίνηση ειδών 

CITES (συμπεριλαμβανομένων υβριδίων τους, δειγμάτων, ζωντανών ή νεκρών, μερών 

τους ή προϊόντων μερών και παραγώγων) γίνεται μέσω ενός ενιαίου συστήματος 

αδειοδότησης και πιστοποιητικών διακίνησης ή κατοχής τους, που εκδίδονται 

αποκλειστικά από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management 

Authorities) των μερών της Σύμβασης. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, τα κράτη-μέρη 

συμμετέχουν σ’ αυτήν μεμονωμένα ή μέσω διαφόρων Οργανισμών Κρατών στους 

οποίους ανήκουν. Μπορούν να λάβουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερα μέτρα, 

τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, ιδίως σ’ ότι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών 

που εμπίπτουν στη Σύμβαση. Η χώρα μας συμμετέχει στη Σύμβαση μεμονωμένα ως 

κράτος-μέρος, αλλά και ως μέλος ενιαίου Οργανισμού Κρατών (Κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). Εφαρμόζει σ’ ότι αφορά τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που 

αποδέχθηκε προσχωρώντας στη Σύμβαση CITES, τους σχετικούς – με τη Σύμβαση – 
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Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα 

προστασίας και διακίνησης των ειδών CITES. Η εφαρμογή της Σύμβασης, των σχετικών 

με αυτήν Κανονισμών της Ε.Ε., καθώς και του εθνικού θεσμικού πλαισίου εντός της 

Ελληνικής επικράτειας και η τήρηση των προβλεπόμενων από αυτήν διατάξεων είναι έργο 

των Ελληνικών Διαχειριστικών Αρχών CITES, των λοιπών Δασικών Υπηρεσιών, των 

Τελωνιακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι άδειες και τα πιστοποιητικά CITES 

εκδίδονται αποκλειστικά από τις Διαχειριστικές Αρχές CITES και είναι ανεξάρτητες από 

τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για υγειονομικές, τελωνειακές, 

συναλλαγματικές και λοιπές διαδικασίες όπως έχουν ενδεχόμενα καθορισθεί από άλλες 

αρχές ή υπηρεσίες. Η γούνα αποτελεί φυσικό, ανακυκλώσιμο και πλήρως βιοδιασπώμενο 

προϊόν, σε αντίθεση με τα συνθετικά υποκατάστατα της τα οποία αποτελούν προϊόντα 

μαζικής παραγωγής με χημική βάση το πετρέλαιο και άλλες συνθετικές ουσίες. 

Σημειώνεται ότι η διαδικασία της δέψης και ο χρωματισμός της γούνας υπόκειται στους 

ίδιους κανονισμούς που ισχύουν και για την βιομηχανική επεξεργασία δέρματος, ενώ η 

χρήση και εισαγωγή χημικά επεξεργασμένων προϊόντων γούνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

περιορίζεται από το αυστηρό πλαίσιο της συμφωνίας «REACH». Ο κανονισμός REACH 

είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίστηκε με στόχο την καλύτερη 

προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που 

μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα, καθώς και για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ. Επίσης, προάγει εναλλακτικές 

μεθόδους για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των ουσιών με σκοπό τη μείωση του 

αριθμού των δοκιμών που διεξάγονται σε ζώα. Η ανθεκτικότητα είναι ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά της γούνας. Διατηρεί την υφή για πολλά χρόνια, ενώ σε αντίθεση με άλλα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μπορεί τόσο να επαναχρησιμοποιηθεί (να κοπεί και 

σχεδιαστεί εξαρχής) όσο και να μεταβιβαστεί από γενιά σε γενιά. 

Σχήμα 1: Διάρθρωση Εμπορικής Λειτουργίας Κλάδου της Γούνας 
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Πηγή: Fur Supply Chain, (2019), www.businessoffur.com/fur-supply-chain 

Η αλυσίδα αξίας περιλαμβάνει την εκτροφή γουνοφόρων ζώων σε ειδικά διαμορφωμένες 

φάρμες, την εκδορά, τη δέψη μαζί με το τριχωτό μέρος, τη βαφή ή μη του τριχώματος, τη 

συρραφή, τη συσκευασία και την εμπορία. Παρά το γεγονός ότι η γουνοποιία αποτελεί μία 

παραδοσιακή δραστηριότητα, ο κλάδος είναι έντονα διεθνοποιημένος και όπως 

απεικονίζεται στο Σχήμα 1, αρκετά σύνθετος καθώς στην παραγωγική διαδικασία 

παρεμβάλλονται στάδια που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και απαιτούν ιδιαίτερη 

τεχνογνωσία. Συγκεκριμένα, η εκτροφή γουνοφόρων ζώων πραγματοποιείται σε χώρες 

που διαθέτουν κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες, τεχνογνωσία και παράδοση. Εν 

συνεχεία η ταξινόμηση, πιστοποίηση και διαμόρφωση των τιμών των γουνοδερμάτων 

λάμβανε χώρα σε οίκους δημοπρασίας χωρών όπως η Δανία, η Φινλανδία, οι Η.Π.Α. και ο 

Καναδάς, προς τους οποίους εξάγονταν και τα ελληνικά γουνοδέρματα ακόμη και εάν 

αξιοποιούνταν στη συνέχεια από την Ελληνική γουνοποιία. Ο ρόλος των  δημοπρατηρίων 

γούνας ήταν διαχρονικά καθοριστικός και διαμόρφωσε την αλυσίδα αξιών της γούνας σε 

όλα της τα στάδια. η σχέση τους με τους εκτροφείς δομήθηκε με την μορφή «ομάδων 

παραγωγών». Τα δημοπρατήρια οργάνωσαν και χρηματοδότησαν τους παράγωγους 

γουνοδερμάτων  δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Από τα δημοπρατήρια υπάρχουν 

έγκυρα και συγκεντρωτικά στοιχεία,  παραγωγών, αγοραστών, τιμών και ποσοτήτων 

παραγωγής και πωλήσεων γουνοδερμάτων.  Δημιούργησαν ετικέτες – Brands όπως 

blackglama και American Legent μέσω των οποίων έγιναν μεγάλες διαφημιστικές 

εκστρατείες. Στον τομέα της μόδας λήφθηκαν προτοβουλίες προώθησης της γούνας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημιουργία του Kopenhagen Fur Studio από το 

δημοπρατήριο της Κοπεγχάγης, το οποίο  με βάση την έρευνα και την ανάπτυξη 

δημιουργικών τεχνικών,  συμβουλεύει και συνεργάζεται με κατασκευαστές, οίκους μόδας 

και σχεδιαστές για να επεκτείνει τη χρήση της γούνας γενικά. Επίσης  μέσω των εσόδων 

τους από τις πωλήσεις, χρηματοδοτούν την Παγκόσμια Ομοσπονδία γούνας. 

Η δέψη και βαφή γίνεται είτε στις χώρες εκτροφής είτε στις χώρες κατασκευής ενδυμάτων 

από γούνα, η κατασκευή σε χώρες που διαθέτουν παράδοση και τεχνογνωσία, ενώ η 

διάθεση των προϊόντων γίνεται στη διεθνή αγορά (χώρες κατανάλωσης, διεθνή κέντρα 

μόδας ή σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί). Οι κύριες χώρες εισαγωγής προϊόντων 

γούνας είναι η Ρωσία, η Βόρεια Αμερική, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία, η Ιταλία, η 

Ισπανία, η Γαλλία, ενώ τα τελευταία έτη παρατηρείται σημαντική αύξηση της ζήτησης στην 

Κίνα, την Ιαπωνία και τη Ν. Κορέα. Την τελευταία πενταετία η Κίνα όχι μόνο εισάγει τη 

μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων γούνας από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο αλλά 

ταυτόχρονα παράγει (περίπου 85% της παγκόσμιας παραγωγής) τα περισσότερα 
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προϊόντα, διατηρώντας τα ηνία και στην εκτροφή γουνοφόρων ζώων. Η κινεζική ζήτηση 

καλύπτει το 80% της εγχώριας παραγωγής, ενώ σύμφωνα με προβλέψεις η ζήτηση για 

εισαγόμενη γούνα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. 

2.1.2. Θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου σε Διεθνές επίπεδο 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας (IFTF) ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο μόνος οργανισμός που 

εκπροσωπεί τη διεθνή βιομηχανία γούνας και ρυθμίζει τις πρακτικές και το εμπόριο της. 

Σκοπός της ομοσπονδίας είναι να προωθεί την επιχειρηματικότητα της γούνας, 

καθιερώνοντας προγράμματα πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας για την ευημερία και το 

περιβάλλον. Δεσμεύεται επίσης να υποστηρίζει νέους σχεδιαστές και εμπόρους λιανικής 

που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη γούνα και τη μόδα. 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας εκπροσωπεί 56 ενώσεις μέλη από 40 χώρες σε όλο 

τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου και την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Τα μέλη 

περιλαμβάνουν όλα τα μέρη του εμπορίου γούνας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, 

των παγιδευτών, των κατασκευαστών, των μεσιτών, των οίκων δημοπρασιών και 

δημοπρατηρίων, των λιανοπωλητών και των σχεδιαστών. Καθένα από αυτά τα μέλη έχει 

υπογράψει έναν αυστηρό κώδικα δεοντολογίας που τα δεσμεύει να τηρούν τους σχετικούς 

με τον κλάδο νόμους που εμπίπτουν στις χώρες καταγωγής τους. 

2.1.3 Νομικό πλαίσιο- Ειδικές νομοθεσίες 

Ο κλάδος της γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο διέπεται από αυστηρούς κανόνες και αρκετά 

δομημένο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο αποσαφηνίζει τις μεθόδους μεταχείρισης των 

γουνοφόρων ζώων κατά το στάδιο της εκτροφής, τη χρήση μη βάναυσων μεθόδων 

παγίδευσης και χημικών ουσιών κατά την επεξεργασία των γουνοδερμάτων. Η καλή 

διαβίωση των γουνοφόρων ζώων αποτελεί προτεραιότητα για τον κλάδο της γουνοποιίας, 

με αποτέλεσμα εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια να έχουν θεσπιστεί θέτοντας συγκεκριμένα 

πρότυπα που καθορίζουν τον κατάλληλο χειρισμό των ζώων, τη στέγαση, την υγεία, την 

τροφή, το μέγεθος του κλουβιού, τη μεταφορά και την ευθανασία. Οι οργανισμοί-μέλη της 

Ομοσπονδίας αποτελούνται από εκτροφείς, θηρευτές, τεχνίτες, μεσάζοντες οίκους 

δημοπρασιών, λιανοπωλητές και σχεδιαστές, καθένας εκ των οποίων έχει υπογράψει 

έναν αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς, δέσμευσης και τήρησης των σχετικών με τη 

γουνοποιία εθνικών κανονισμών. Παράλληλα, η Διεθνής Ομοσπονδία Γούνας έχει 

αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εποπτείας και πιστοποίησης του εμπορίου 

γούνας, το «FURMARK»,το οποίο διασφαλίζει τόσο ότι τα εκτροφεία τηρούν τα υψηλότερα 

πρότυπα μεταχείρισης των ζώων όσο και ότι ο κλάδος της γουνοποιίας ακολουθεί 

πρακτικές βέλτιστης διαχείρισης της πρώτης ύλης και κατ’ επέκταση παραμένει βιώσιμος 
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χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον. Οι οίκοι δημοπρασιών δεσμεύονται να πωλούν 

πιστοποιημένα γουνοδέρματα, τα οποία μεταφέρονται σε πιστοποιημένα βυρσοδεψεία και 

βαφεία πριν φτάσουν στον κατασκευαστή. Στο πλαίσιο του προγράμματος «FURMARK», 

όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας υπόκεινται σε πλήρη, διαφανή και ανεξάρτητα 

συστήματα πιστοποίησης και ελέγχου. Για τους καταναλωτές, τους λιανοπωλητές και τους 

οίκους μόδας το «FURMARK», αποτελεί σήμα εγγυημένης ποιότητας για τη φυσική γούνα 

που αγοράζουν. 

Στη δυτική αγορά έντονα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και εξελίσσονται ανησυχητικά 

φαινόμενα απαγορεύσεων εμπορίας ειδών γούνας και εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Οι 

απαγορεύσεις αυτές δεν έχουν ομόσπονδο χαρακτήρα αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε 

επίπεδο Χωρών και στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών σε επίπεδο πολιτειών. Η 

Γαλλία επέβαλε την πλήρη απαγόρευση της εκτροφής βιζόν μετά από μια σειρά ερευνών 

που αποκάλυψαν τις συνθήκες. Οι τέσσερις τελευταίες φάρμες που έχουν απομείνει στη 

Γαλλία αναμένεται να κλείσουν έως το 2025. Η Ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε 

πρόσφατα ότι θα κλείσει οριστικά όλες τις εκμεταλλεύσεις γούνας βιζόν μέχρι το 2022. Η 

Δανία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς γούνας βιζόν στον κόσμο, 

ανακοίνωσε επίσης ότι ο μεγαλύτερος οίκος δημοπρασιών γούνας της χώρας (ο οποίος 

πούλησε 24,8 εκατομμύρια δέρματα βιζόν μεταξύ 2018-2019) θα κλείσει τα επόμενα 

χρόνια. Η εκτροφή γουνοφόρων ζώων έχει απαγορευτεί ήδη ή βρίσκεται στο στάδιο της 

σταδιακής κατάργησης στη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία, τη Νορβηγία 

και το Βέλγιο. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, το κυβερνόν κόμμα της Πολωνίας ‘’Νόμος και 

Δικαιοσύνη’’ (PiS – Law and Justice), παρουσίασε σχέδιο νόμου για την σταδιακή 

κατάργηση της εκτροφής γουνοφόρων σε διάστημα ενός έτους. Την πρόταση υποστηρίζει 

τόσο ο πρόεδρος του κόμματος Jarosław Kaczyński όσο και ο Πρωθυπουργός της χώρας 

Mateusz Morawiecki, ο οποίος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο 

twitter καταδίκασε το εμπόριο γούνας και τόνισε ότι η εξάλειψή του είναι δείγμα όχι μόνο 

ευαισθησίας αλλά και αξιοπρέπειας. Η Πολωνία είναι η δεύτερη πλέον χώρα παραγωγής 

γουνοδερμάτων με περίπου 500 εκτροφεία. 

Στον αντίποδα με την δύση τα ανατολικά κράτη και κυρίως οι βασικές αγορές για την 

γούνα Ρωσία και Κίνα αντιμετωπίζουν την οικολογική διάσταση της γουνοποιίας με 

τελείως διαφορετική οπτική. Ειδικότερα το όλο ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

αλλά και της οικολογίας βρίσκεται σε πολύ μικρό βαθμό ευαισθητοποίησης σε σχέση με 

τον δυτικό κόσμο και ακόμα μικρότερο σε σχέση με τους καταναλωτές και τον επηρεασμό 

τους από αυτές τις συνθήκες στην αγορά γούνας και ειδικότερα σε σχέση με τα είδη 

γούνας γεγονός πολύ ευνοϊκό για τον κλάδο. Σαφώς σε αυτές τις αγορές μεγάλο ρόλο 
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αποτέλεσε και η έντονη ροπή προς κατανάλωση πολυτελών ειδών άρα και γουναρικών 

ως μια έκφραση νεοπλουτισμού που αυξήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σε φορολογικό επίπεδο και ειδικότερα στο καθεστώς των εισαγωγών το 2015 με βάση την 

συμφωνία συνεργασίας της Ευρασιατικής συμφωνίας η Ρωσία με 5 ακόμα ανατολικά 

κράτη εφάρμοσαν σύστημα ελέγχου των εισαγωγών από προϊόντα γούνας με σύστημα 

ιχνηλασιμότητας γνωστό στην Ελλάδα ως «τσιπ». Με τον τρόπο αυτόν ιχνηλατούν τα 

εισαγόμενα γουναρικά έως και την τελική πώληση και διακόπηκε η ανεξέλεγκτη και χωρίς 

φόρους και δασμούς εισαγωγή. Αποτέλεσμα είναι η σχεδόν καθολική αύξηση του κόστους 

εισαγωγής των Ελληνικών γουναρικών τα οποία επιβαρύνθηκαν με φόρους, δασμούς και 

ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους, με αποτέλεσμα την μείωση της ανταγωνιστικότητας τους. 

Στην επίσης μεγάλη αγορά της Κίνας σύμφωνα με το δασμολόγιο εισαγωγών – εξαγωγών 

της Κίνας για το 2021, οι δασμοί εισαγωγής διαμορφώνονται ως εξής: 

 Ακατέργαστα Γουνοδέρματα («HS» 43.01): 15% 

 Κατεργασμένα Γουνοδέρματα («HS» 43.02): 12% 

 Ενδύματα & Αξεσουάρ Γούνας («HS» 43.03): 10% 

Ο Φ.Π.Α. για τα κατεργασμένα γουνοδέρματα και τα έτοιμα ενδύματα ή αξεσουάρ γούνας 

στην Κίνα ανέρχεται σε 13%, ενώ τα ακατέργαστα γουνοδέρματα επιβαρύνονται με 9%. 

Διαπιστώνεται από τις ελληνικές εξαγωγές προϊόντων γούνας προς την Κίνα καθ’ όλη την 

υπό μελέτη χρονική περίοδο μια αμυδρή εξαγωγική δραστηριότητα γεγονός που εξηγείται 

από την κυριαρχία της κινεζικής γουνοποιίας ως προς την παραγωγή των τελικών 

ενδυμάτων και αξεσουάρ γούνας. 

2.2 Εθνικό επίπεδο 

2.2.1 Εθνική Διάρθρωση του Κλάδου 

Στον Ελληνικό χώρο ο κλάδος δραστηριοποιείται κατά αποκλειστικότητα στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, με μια μικρή εξαίρεση για τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 

βρίσκονται διάσπαρτα στις τουριστικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Η Καστοριά 

και το Βόιο είναι ο πυρήνας του κλάδου. Για τις περιοχές αυτές συνεχίζει να αποτελεί η 

γούνα και η γουνοποιία μέχρι και σήμερα τον προνομιακό, όσο αφορά την θεσμοθετημένη 

βιοτεχνική ζώνη και παραδοσιακό, όσο αφορά την ιστορικότητα του, κλάδο των 

οικονομιών τους. Η προαναφερθείσα γεωγραφική περιοχή, είναι νομοθετικά 

χαρακτηρισμένη, για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, που αφορούν στον κλάδο της 

Γουνοποιίας. 
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Ενδεικτικά η όλη επιχειρηματική διαδικασία περιλαμβάνει τις παρακάτω παραγωγικές 

δραστηριότητες και υπηρεσίες: 

1. Την παραγωγή τροφών για την εκτροφή των Γουνοφόρων Ζώων. 

2. Την εκτροφή των Γουνοφόρων Ζώων και την παραγωγή γουνοδερμάτων. 

3. Την εκδορά, δέψη και την βαφή. 

4. Την βιοτεχνική διαδικασία της παραγωγής γουναρικών. 

5. Το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο και όλες τις πέριξ αυτών ανεπτυγμένες 

υπηρεσίες. 

Σχήμα 2: Διάρθρωση Εμπορικής Λειτουργίας του Κλάδου της Γούνας στην Ελλάδα 

 
Πηγή: Dotsoft προϊόν ερευνάς - συμπερασμάτων της μελέτης. 
 

2.2.2. Θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου 

Ο κλάδος της Ελληνικής γουνοποιίας έχει αναπτύξει ισχυρή και πολυάριθμη θεσμική 

εκπροσώπηση κυρίως μέσω των συνδικαλιστικών φορέων του, οι οποίοι κατανέμονται σε 

όλο το φάσμα της δραστηριότητας της εκτροφής, της μεταποίησης και του εμπόριο. 

Αποτελείται από πρωτοβάθμιους συνδέσμους οι οποίοι το 1991 δημιούργησαν το 

δευτεροβάθμιο όργανο τους, την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Τα επιμελητήρια Καστοριάς 

και Κοζάνης έχουν δημιουργήσει ειδικά τμήματα για τον τομέα της μεταποίησης γούνας.    
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Σχήμα 3: Διάρθρωση Θεσμικής εκπροσώπησης του κλάδου της Γούνας 

 
 
Πηγή: Dotsoft προϊόν ερευνάς - συμπερασμάτων της μελέτης. 

 
Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του 

κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας και τον σημαντικότερο εκπρόσωπό του, τόσο στην 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και σε όλο τον κόσμο. Η Ελληνική Ομοσπονδία 

Γούνας ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1991 και η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα 

συλλογικού αιτήματος για την ύπαρξη ενός επίσημου οργάνου που θα εκπροσωπούσε 

συλλογικά τη Γουνοποιία και το παραγωγικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, πέρα από τα 

στενά όρια των τοπικών Συνδέσμων. Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας είναι μέλος της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Γούνας (InternationalFurTradeFederation), του σημαντικότερου, 

παγκόσμια, φορέα του κλάδου της Γουνοποιίας. Σκοπός της Ελληνικής Ομοσπονδίας 

Γούνας είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος 

και τα μέλη της, η προώθηση αυτών για την εξεύρεση και υλοποίηση σχετικών λύσεων, η 

προάσπιση των συμφερόντων του παραγωγικού κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας, η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου συλλογικού προϊόντος, η διεύρυνση και 

αναβάθμιση του μεριδίου αγοράς που κατέχει, η δημιουργία Δικτύου για τη Γούνα, με την 

σύμπραξη και άλλων φορέων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, συλλέγει συνεχώς 

πληροφορίες, επιδιώκει συνεργασίες, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας και οργανώνει 

εκδηλώσεις, που αφορούν στον κλάδο της γουνοποιίας. 

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς “Ο Προφήτης Ηλίας” αποτελεί τον επίσημο 

συνδικαλιστικό φορέα των επιχειρηματιών γουνοποιών στην Καστοριά. Ιδρύθηκε το 1915 και 

διατηρεί σταθερά την έδρα του στην πόλη, με 500 εγγεγραμμένα μέλη – γουνοποιούς. 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 16 από 162 
 

Σκοποί της οργάνωσης, δηλαδή του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΥΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» είναι η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών 

και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του 

κοινωνικού συνόλου, καθώς και η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, 

οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη του πνεύματος 

αλληλεγγύης και συναδελφώσεως μεταξύ αυτών. Ο σύνδεσμος για συνεχόμενα 47 έτη 

διοργανώνει την Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς. Κάθε χρόνο την επισκέπτονται χιλιάδες 

εμπορικοί επισκέπτες από 40 και πλέον χώρες, όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, ο Καναδάς και 

οι ΗΠΑ, η Κορέα και η Κίνα, ενώ σημαντική είναι η παρουσία εμπόρων από την όλη την 

Ευρώπη. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς πραγματοποιείται κάθε 

Νοέμβριο το Fur Shopping Festival. Πρόκειται για ένα ακόμη εκθεσιακό γεγονός που 

διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς για χονδρικές, αλλά και λιανικές πωλήσεις 

γουναρικών. 

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας “Ο Προφήτης Ηλίας” ιδρύθηκε το 

1925. Σήμερα αριθμεί γύρω στα 380 μέλη – γουνοποιούς που προσφέρουν εδώ και πολλές 

δεκαετίες, την καλύτερη ποιότητα στη γούνα κι εξυπηρετούν πολλούς πελάτες σε όλο τον 

κόσμο. Σκοπός του σωματείου είναι η συνένωση όλων αυτών των ανθρώπων που 

επεξεργάζονται και εμπορεύονται τα γουναρικά, σε ενιαία οργάνωση για την από κοινού 

προσπάθεια προόδου και ανάπτυξης του κλάδου. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς 

δράσης του Συνδέσμου για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των 

ανθρώπων που εκπροσωπεί, είναι η προβολή και προώθηση του κύριου προϊόντος, της 

γούνας, στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, η οποία επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του σε 

διάφορες εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης ένα δεύτερο πεδίο δραστηριότητας 

του, είναι να ενημερώνει τα μέλη του για τις τάσεις της μόδας που επικρατούν στις διεθνείς 

αγορές - λόγω διαφοροποίησης των σύγχρονων αναγκών - ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν σε κάθε απαίτηση και σε διαφορετικά εισοδήματα. Οργανώνει σεμινάρια και 

ενημερώνεται για όλα τα προγράμματα που υπάρχουν τα οποία θα βοηθήσουν τα μέλη του 

πάνω στο αντικείμενο της εργασίας τους. Σαν φορέας που έχει βασικό μέλημά του την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών του, δίνει σκληρούς αγώνες για να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετωπίζει ο κλάδος και τα οποία 

αποτελούν απόρροια γενικότερων δυσκολιών ( διεθνής πολιτική αστάθεια, οικονομική κρίση, 

ανεργία, οικολογικά κινήματα ). Aπό το 2020 αποτελεί μέλος της «Εθνικής Συμμαχίας για τις 

Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση». Το 2021 διοργάνωσε την πρώτη ψηφιακή διεθνή 

έκθεση γούνας “KASTORIA INTERNATIONAL FUR FAIR – DIGITAL EDITION 2021”. 

Γίνονται προσπάθειες και κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση και επίλυση των 

προαναφερθέντων προβλημάτων απ’ την πλευρά του Συνδέσμου σε συνεργασία με τους 
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μέλη – γουνοποιούς. Οι προσπάθειες θα συνεχίζονται μέχρι να εξυγιανθεί ο κλάδος της 

γούνας και να δοθεί νέα αναπτυξιακή τροχιά σε όλες τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις. 

Σύνδεσμος Γουνοποιών Άργους Ορεστικού και Περιχώρων. Ιδρύθηκε το 1983, έχει 

έδρα το Άργος Ορεστικό του Νομού Καστοριάς. 

O  Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών (ΣΕΓ),  ιδρύθηκε  το  2008  με  στόχο  τη διεκδίκηση 

και προώθηση των σημαντικών θεμάτων του κλάδου της ελληνικής γουνοποιίας, θέτοντας 

υψηλούς στόχους, νέα οράματα, σύγχρονες απόψεις και καινοτόμους τρόπους λειτουργίας. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του συνδέσμου τα  90 ιδρυτικά μέλη επιχειρηματίες του 

συνδέσμου κατέχουν ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά, διεθνή αναγνώριση και μεγάλο 

ποσοστό πωλήσεων στην παγκόσμια διακίνηση γουναρικών. 

Στόχοι του ΣΕΓ: 

• Ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων 

• Διεύρυνση νέων αγορών – εδραίωση στις ανερχόμενες παγκόσμιες αγορές 

(Η.Π.Α., Κίνα, Κορέα) 

• Ισχυροποίηση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές που ήδη 

δραστηριοποιούνται (χώρες της πρώην σοβιετικής ένωσης), με αύξηση του μεριδίου της 

αγοράς κατά 30%, κατά την επόμενη πενταετία 

• Αύξηση της παραγωγής σε ποσοστό 40-50% κατά την επόμενη πενταετία και του 

απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού 

• Αποδοχή και αξιοποίηση του αδρανούς και αναξιοποίητου Εθνικού Οικονομικού 

Κεφαλαίου, της παραδοσιακής και μοναδικής χειροποίητης τεχνοτροπίας προϊόντος γούνας, 

τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων ιδρύθηκε το 1984 και 

σήμερα έχει 150 μέλη. Έδρα του Συνδέσμου είναι η Καστοριά. Σκοπός του Συνδέσμου είναι 

η ανάπτυξη της εκτροφής γουνοφόρων ζώων, η μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, η 

διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και υποβολή αιτημάτων για την επίλυση τους. 

Ο Σύλλογος Λιανοπωλητών Έτοιμων Ειδών Γούνας <<Ο Κάστωρ>> Έχει έδρα την 

Καστοριά και σκοπό την παραγωγή κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των 

μελών του οι οποίοι κυρίως ασχολούνται με την παραγωγή και λιανική πώληση με τα 

καταστήματα τους στην Καστοριά τα οποία απευθύνονται στους τουρίστες της Πόλης. 

Τα Εργατικά κέντρα Καστοριάς και Κοζάνης, είναι μια διεπαγγελματικές 

δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις τοπικού χαρακτήρα. Το θεσμικό πλαίσιο που 

καλύπτει τα εργατικά κέντρα περιγράφεται στο ν.1264/1982 (Για τον εκδημοκρατισμό του 
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συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των 

εργαζομένων). Σύμφωνα με το νόμο (άρ. 1 § 3β) «τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις δύο 

τουλάχιστον σωματείων και τοπικών παραρτημάτων». Στο εργατικό κέντρο Καστοριάς 

υπάγεται το Σωματείο Εργαζομένων Γούνας « Ο Προφήτης Ηλίας» και στο εργατικό κέντρο 

Κοζάνης το Σωματείο Γουνεργατών Σιάτιστας. Τα δύο σωματεία  μαζί με τις διοικήσεις των 

εργατικών κέντρων έχουν διαδραματίσει και διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο για την 

διαφύλαξη και προάσπιση των συμφερόντων των γουνεργατών. 

 

Τα δύο Επιμελητήρια Κοζάνης και Καστοριάς παρόλο που δεν αποτελούν αποκλειστικό 

φορέα του κλάδου της γουνοποιίας, ως θεσμικοί φορείς του συνόλου της 

επιχειρηματικότητας της χωρικής αρμοδιότητας τους συνεπώς και των υποσυνόλων της και 

λόγω της μεγάλης έκτασης των επιχειρήσεων του κλάδου στα μητρώα τους, 

συμπεριλαμβάνονται στους θεσμικούς φορείς του κλάδου. 

Το Επιμελητήριο Καστοριάς Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ιδρύθηκε το 1948 και 

αποτελεί την υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών 

προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, σε όλη την περιφέρεια του Νομού 

Καστοριάς. Έχει εγγεγραμμένα μέλη - επιχειρήσεις 3850. Οι Εξαγωγείς του Επιμελητηρίου 

ανέρχονται σε 687 και η πλειονότητα εξ’αυτών εξάγει γουναρικά. Το Επιμελητήριο στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του βοηθά τα μέλη του για διάφορα οικονομικά θέματα, φροντίζει 

για την ανάπτυξη του εμπορίου και των επαγγελμάτων της περιοχής και είναι ο συνδετικός 

κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ιδρύθηκε στις 18/11/1918 (ΦΕΚ 241 ΤΕΥΧΟΣ Α) και αποτελεί 

υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που 

ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα Επιμελητήρια είναι νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των 

πράξεων τους. Σκοπός του Επιμελητηρίου βάσει νόμου είναι μέσα στα όρια της περιφέρειάς 

του, είναι η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των 

επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα 

συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο 

αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, 

περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική 

ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της 

εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών 

εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα. 
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2.3. Νομικό πλαίσιο- Ειδικές νομοθεσίες 

Νομικά κατοχυρωμένη βιοτεχνική ζώνη 

 
Ο κλάδος κατά βάση στηρίχθηκε κυρίως στην υψηλού επιπέδου τέχνη και στις διάφορες 

τεχνικές του οικοτέχνη / βιοτέχνη ο οποίος με το πέρασμα του χρόνου συσσώρευε γνώσεις 

και εμπειρίες τις οποίες από γενιά σε γενιά μεταβίβαζε. Αυτό ακριβώς το γεγονός, 

διαμόρφωσε αρχικά έναν κλάδο με βασικό χαρακτηριστικό την ένταση της εργασίας. Ο 

κύριος μοχλός ανάπτυξης ήταν η πατροπαράδοτη τέχνη και τα προνόμια που θεσπίστηκαν 

με την δημιουργία της βιοτεχνικής ζώνης, αμέσως μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας 

από τον τουρκικό ζυγό. Η πρώτη νομική διάκριση της βιοτεχνικής ζώνης ορίστηκε με τον 

Νόμο 1631/22-2-1939, περί λήψεως δασμολογικών τίνων μέτρων. Με τον νόμο δε 1567/10-

10-85, που αφορά την κύρωση του τελωνειακού δασμολογίου εισαγωγής τροποποιείται και 

επεκτείνεται η βιοτεχνική ζώνη όπου σήμερα περιλαμβάνει η ζώνη αυτή, όλους τους νομούς 

της Δυτικής Μακεδονίας πλην των δήμων Κοζάνης, Εορδαίας.  

Εικόνα 1: Χάρτης Θεσμοθετημένης ζώνης. 

 

Η θεσμοθετημένη ζώνη λοιπόν δεν ήταν μόνο βιοτεχνική. Ήταν ταυτόχρονα φορολογική, 

τελωνειακή, χρηματοοικονομική και ασφαλιστική. Τα προνόμια αυτής ήταν ο κύριος μοχλός 

ανάπτυξης του κλάδου, που όπως σημειώθηκε ήταν εντάσεως εργασίας με κύρια 

χαρακτηριστικά το χαμηλό ύψος παγίου εξοπλισμού, τον υψηλό αριθμό εργαζομένων, το 

χαμηλό ύψος αυτοματισμού της παραγωγικής διαδικασίας, το χαμηλό ύψος κεφαλαίων που 

απαιτούνταν το οποίο επενδύονταν σε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης. Συνοπτικά  είχε 

τα εξής προνόμια, για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις: 

1. Την επεξεργασία των γουναρικών αποκλειστικά εντός της ζώνης. Η επεξεργασία 

ακόμη και η διακίνηση πρώτων υλών εντός της επικράτειας, εκτός της ζώνης ήταν 
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λαθρεμπορία. Άρα υπεύθυνη υπηρεσία ήταν η Τελωνειακή υπηρεσία. Οι εισαγωγές των 

πρώτων υλών των αποκομμάτων και των δερμάτων, πραγματοποιούνταν, από όλες τις 

χώρες του κόσμου, με αναστολή των δασμών και των λοιπών εθνικών φόρων. Η δε 

επανεξαγωγή γίνονταν τόσο σε τρίτες χώρες όσο και προς τις χώρες της κοινότητας, πάντα 

με τελωνειακές διατυπώσεις. Σήμερα αυτό το τελωνειακό καθεστώς καλείται καθεστώς 

ενεργητικής τελειοποίησης, και εφαρμόζεται μόνο ως προς τις τρίτες χώρες σύμφωνα με τον 

Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα. 

2. Επιτόκιο τραπεζικού δανεισμού 6,5% όταν τα επιτόκια στην υπόλοιπη χώρα ήταν 

18%.  

3. Φόρο κύκλου εργασιών 7%, όταν στην υπόλοιπη χώρα ήταν 13%. 

4. Χαρτόσημο 2,4% όταν στην υπόλοιπη χώρα ήταν 3,6%. 

5. Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 17%, όταν στην υπόλοιπη χώρα ήταν 38%. 

Το 1980 η ελληνική οικονομία εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η είσοδος αυτή επιφέρει 

τεράστιες μεταβολές σε όλη την ελληνική οικονομία. Για τον κλάδο της γούνας, η είσοδός 

στην Ε.Ε επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην θεσμοθετημένη βιοτεχνική ζώνη. Τα μέχρι τότε 

προνόμια, που προαναφέρθηκαν, της ζώνης εξαλείφονται πλήρως και αντικαθίσταται ο 

φόρος κύκλου εργασιών και το χαρτόσημο με το ΦΠΑ με συντελεστή 18%, ενώ άλλες 

παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές της χώρας απολαμβάνουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 

κατά 30%. Το επιτόκιο δανεισμού από τις τράπεζες ανέρχεται σε 25%, οι δε ασφαλιστικές 

εισφορές ανέρχονται σε 43%. Ειδικά μάλιστα όσον αφορά την μεγάλη αύξηση του επιτοκίου 

επιλέχθηκε η επιδότηση κατά 6%, επί των εξαγωγών. Μία διάταξη όμως που εφαρμόστηκε 

για δύο μόνο χρόνια και στην συνέχεια καταργήθηκε, αφήνοντας τις επιχειρήσεις με 

δυσβάστακτο κόστος εξυπηρέτησης των ήδη υφισταμένων δανείων των. Το μόνο προνόμιο 

που μένει στην βιοτεχνική ζώνη της γούνας είναι το καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης και 

αυτό μόνον με τις τρίτες προς την Ε.Ε χώρες. 

Σε επίπεδο κανόνων και διατάξεων υπάρχουν δεκάδες μέσω των οποίων ρυθμίζονται οι 

κανόνες της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

της εμπορικής και μεταποιητικής δραστηριότητας της γούνας. 

Η Ελληνική Πολιτεία σταθερά και διαχρονικά υποστηρίζει τον κλάδο της γούνας 

αποδεχόμενη την παραγωγική αλλά και εξαγωγική συμβολή του στην Εθνική οικονομία. 

Υπάρχουν όμως και πιέσεις από κύκλους κυρίως μέσω οικολογικών οργανώσεων για την 

κατάργηση της γούνας χωρίς προς το παρόν να έχουν καταφέρει καίρια πλήγματα στην 

δραστηριότητα του κλάδου. 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 21 από 162 
 

Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση της Διαχρονικής Εξέλιξης και της Υφιστάμενης 

Κατάστασης του Κλάδου της Γούνας 

Προοίμιο 

Η διάρθρωση του κεφαλαίου αυτού χωρίζεται σε 2 βασικές χρονολογικές ενότητες. Από την 

απαρχή της ύπαρξης της γουνοποιίας έως το 2015 και από το 2015 έως σήμερα. Η πρώτη 

ενότητα παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη και πορεία του κλάδου αποτυπώνοντας ουσιαστικά 

τις ιδιαιτερότητές του και τα δομικά χαρακτηριστικά του. Παράλληλα αποτελεί και την βάση 

συγκριτικών μεγεθών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η σύγκριση αυτή αποτελεί 

κρίσιμο στοιχείο για την μελέτη μιας και από αυτήν αποτυπώνεται η ευ μεταβλητότητα του 

κλάδου σε σχέση με εξωτερικούς παράγοντες και αναδεικνύονται τα βασικά στοιχεία που 

επηρεάζουν την πορεία του κλάδου.   Η δεύτερη ενότητα αποτελεί την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης η οποία και αποτελεί το βασικό πεδίο μελέτης. Η επιλογή του 

χρονολογικού σημείου διαχωρισμού του έτους 2015 έγινε λόγω της απαρχής συνδυαστικών 

υφεσιακών γεγονότων τα οποία διαμόρφωσαν και συνεχίζουν να διαμορφώνουν τον κλάδο 

ειδικότερα ως προς αρνητικές εξωτερικότητες. Τα ιδιαίτερα γεγονότα θα αναλυθούν σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

Στην ενότητες θα παρουσιαστούν η ιστορική εξέλιξη, η οικονομία του κλάδου, οι επιχειρήσεις 

του κλάδου, η απασχόληση, η διάρθρωση του οι υποδομές καθώς και .εξωτερικότητες που 

επηρεάζουν την πορεία αλλά και την εξέλιξη του κλάδου. 

3.1. Παρουσίαση της Διαχρονικής Εξέλιξης του Κλάδου της Γούνας 

3.1.1. Η Ιστορία της Γούνας 

Στην Καστοριά και συγκεκριμένα στο χωριό Δισπηλιό έχει ανακαλυφθεί ένας από τους 

παλαιότερους παραλίμνιους νεολιθικούς οικισμούς της Ευρώπης. Οι αρχικές ασχολίες αυτού 

του οικισμού ήταν το ψάρεμα και τα ενδύματα από γούνα. Η πρώτη ύλη αρχικά των 

δερμάτων προέρχονταν από το τοπικό κυνήγι των ζώων της περιοχής (της λίμνης και των 

γύρω δασών). Η περιοχή της Καστοριάς είχε και έχει τα εξής χαρακτηριστικά: επικρατούν 

αλπικές συνθήκες (8 μήνες χειμώνας, παγωνιά) είναι άγονη και ορεινή. Ως εκ τούτου δεν 

υπήρχε καμία άλλη γεωργική η κτηνοτροφική δραστηριότητα, πλην του ψαρέματος και της 

γούνας η οποία ήταν ικανή να διατηρήσει τον οικισμό σε κοινωνική συνοχή. Οι ίδιες ακριβώς 

συνθήκες, αλπικό τοπίο και μεγάλη διάρκεια του χειμώνα, επικρατούν και στην δεύτερη 

περιοχή της Σιάτιστας, όπου είναι ο δεύτερος πυρήνας ανάπτυξης της τέχνης της 

γουνοποιίας. Όταν τα γουνοφόρα ζώα των γύρω περιοχών εξέλειπαν είτε λόγω της 

υπερθήρευσης είτε λόγω των κλιματικών αλλαγών, που συντελέστηκαν βαθμιαία και 
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παγκόσμια, τότε οι κάτοικοι των περιοχών αυτών στράφηκαν για την προμήθεια των πρώτων 

υλών στις χώρες των Βαλκανίων αρχικά και μετέπειτα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι 

χώρες αυτές ήταν και είναι πλούσιες ως γνωστόν σε γουνοφόρα θηράματα. Από τον 15ο 

αιώνα έως και τον 17ο αιώνα επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας σε διάφορες πόλεις αυτής, 

όπως την Κων/πολη, την Καστοριά, την Σιάτιστα, την Κοζάνη, την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, 

αναπτύσσεται εν αρχή η οικοτεχνία και στη συνέχεια η βιοτεχνία της γούνας, ως τέχνη με 

υψηλού επιπέδου τεχνικές. Τον 18ο αιώνα, μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, την οποία 

βίωσε η Οθωμανική αυτοκρατορία, τα εναπομείναντα κέντρα γουνοποιίας τελικώς, ήταν μόνο 

οι πόλεις της Καστοριάς και της Σιάτιστας, από τις οποίες ξεκίνησε η διασπορά και η 

μετανάστευση των εμπόρων σε διάφορες νέες πόλεις, όπως την Αλεξάνδρεια, την Βηρυτό 

και χώρες, όπως την Συρία, την Ρωσία, την Αμερική. 

Την μετέπειτα περίοδο μέχρι και τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα στην Ευρωπαϊκή και 

Παγκόσμια γουνοποιία επήλθαν μεγάλες εξελίξεις ως αποτέλεσμα της εισόδου νέων 

κεφαλαίων, των ηλεκτροκίνητων μηχανών παραγωγής, της ανάπτυξης της εκτροφής των 

γουνοφόρων ζώων, της αύξησης της κατανάλωσης. Ταυτοχρόνως ανεδείχθησαν σε 

διαφορετικές βεβαίως χρονικές περιόδους πολύ σημαντικά νέα κέντρα επεξεργασίας, 

παραγωγής και εμπορίας της γούνας, όπως η Λειψία, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι, 

το Μιλάνο, η Φρανκφούρτη και η Ελλάδα από κοντά με τα δύο κέντρα, της Καστοριάς και της 

Σιάτιστας. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄60 η τοπική παραγωγή γνωρίζει μια τεράστια άνοδο στην 

επεξεργασία αλλά και στον αριθμό εργατικού δυναμικού που ασχολείται στην περιοχή με την 

επεξεργασία της γούνας. Η τεράστια ζήτηση που υπήρξε κυρίως στις αγορές της Αμερικής 

και της Βόρειας Ευρώπης έκαναν την περιοχή ένα τεράστιο εργοτάξιο. Ο αριθμός των 

κυρίως μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων άγγιξε τις 7.000 με εργατικό δυναμικό πάνω από 

18.000 εργαζόμενους. Κατά την συντριπτική πλειοψηφία η επεξεργασία αφορούσε την 

επεξεργασία αποκομμάτων τα οποία και έφταναν στην μορφή πλέτερ ( ενωμένα κομμάτια 

ομοειδούς είδους και σχήματος και χρώματος σε παραλληλόγραμμο διαστάσεων 220cm με 

120cm) τα οποία και χρησιμοποιούνταν από τα ατελιέ του εξωτερικού για την συρραφή 

έτοιμων ρούχων.  

Η επεξεργασία των αποκομμάτων ή αλλιώς «κομματιαστά» αποτελεί και την μοναδικότητα 

του Ελληνικού κλάδου που αποκαλείται «τέχνη της γούνας».  Σε αυτήν την παραγωγική 

διαδικασία εσωκλείονται οι έννοιες της παράδοσης και της μοναδικότητας. Ως σήμερα σε 

κανένα παραγωγικό κέντρο του κόσμου δεν έχουν καταφέρει να παραχθούν υψηλής 

ποιότητας κομματιαστά εφάμιλλα των Ελληνικών. 
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Εικόνα 2: Κομματιαστό έτους 1857 

 
Πηγή: Προσωπικό αρχείο Παπαδόπουλος Χρήστος 

Την δεκαετία του ΄70 ξεκίνησε και η παραγωγή έτοιμων ρούχων στην περιοχή με την 

διαδικασία του φασόν καθώς και οι πρώτες προσπάθειες για παραγωγή ετοίμων γουναρικών 

από ολόκληρα δέρματα. Παράλληλα εξελίσσεται η βυρσοδεψία καθώς και η εκτροφή 

γουνοφόρων ζώων σε μικρή κλίμακα και σε υποδεέστερη ποιότητα σε σύγκριση με αυτήν 

του εξωτερικού. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 ξεκινά κρίση στον κλάδο με κύριο 

χαρακτηριστικό την πτώση της διεθνούς ζήτησης και τη μείωση σε τοπικό επίπεδο της 

παραγωγής και συνεπώς επιχειρήσεων και εργατικού δυναμικού σε ποσοστό 60%.  

Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα περί το τέλος αυτού, μετά την παγκόσμια κρίση της 

δεκαετίας του ΄90 σημειώνονται μεγάλες εξελίξεις, οι οποίες τελικώς μετέβαλαν πλήρως και 

σε παγκόσμιο επίπεδο τα μέχρι τότε δεδομένα των αγορών της γούνας και της γουνοποιίας. 

Οι εξελίξεις αυτές καθιέρωσαν: 

α. Ως βασική πλέον καταναλώτρια χώρα την Ρωσία και τις πέριξ αυτής άλλες χώρες της 

πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

β. Ως έναν από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους «παίκτες», την Κίνα 

Μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις οι έμποροι της Καστοριάς και της Σιάτιστας κατόρθωσαν 

να παραμείνουν στο παγκόσμιο προσκήνιο καθώς πέτυχαν να ενδυναμώσουν και να 

διατηρήσουν πολύ ισχυρές εμπορικές σχέσεις με την Ρωσία και δευτερευόντως με τις άλλες 

πέριξ αυτής χώρες. Έτσι κατόρθωσαν και επιβίωσαν για να βρεθούν σήμερα ξανά 25 χρόνια 

μετά στην νέα και σε εξέλιξη ευρισκόμενη παγκόσμια κρίση της γούνας τα αποτελέσματα της 

οποίας ακόμη είναι απροσδιόριστα και άγνωστα. 
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3.1.2. Επιχειρήσεις του Κλάδου 

Στην δεκαετία του 1990 ο κλάδος όσον αφορά την επιχειρηματικότητα υφίσταται 

επανεκκίνηση. Ο   αριθμός των επιχειρήσεων μεταποίησης βρισκόταν τότε στον αριθμό 

των 6.926 βιοτεχνιών. Τα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν πολύ μικρές ατομικές 

επιχειρήσεις κυρίως αυτοαπασχολούμενοι, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή 

κομματιαστών. Οι νέες αγορές των πρώην Σοβιετικών Σοσιαλδημοκρατιών, ζητούσαν 

αποκλειστικά έτοιμα γουναρικά. Από την παραγωγή πλέτερ και κομματιαστών η 

παραγωγή άλλαξε σε έτοιμα ενδύματα και σταδιακά από ολόκληρα δέρματα. Σε διάστημα 

μιας δεκαετίας η παραγωγή των κομματιαστών αντικαταστάθηκε από ολόκληρα δέρματα. 

Οι επιχειρήσεις παραγωγής κομματιαστών μπορούσαν να ολοκληρώσουν την διαδικασία 

παραγωγής ακόμα και με ένα άτομο. Στην νέα παραγωγή από ολόκληρα δέρματα 

απαιτούνται τουλάχιστον 9 διαφορετικές ειδικότητες. Σε συνδυασμό ότι τα κεφάλαια 

αγοράς πρώτων υλών είναι πολλαπλάσια πολλές επιχειρήσεις παραγωγής κομματιαστών 

έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν μεταξύ τους για να παράξουν έτοιμα γουναρικά από ολόκληρα 

δέρματα. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων.  

Γύρω από την μεταποιητική δραστηριότητα αναπτύχθηκαν και άλλες δραστηριότητες οι 

οποίες κατά το παρελθόν ήταν απούσες. Ο νέος τρόπος εμπορίου δημιούργησε πολλά 

εμπορικά καταστήματα λιανικών πωλήσεων διογκώνοντας έτσι και την παροχή υπηρεσιών 

που την πλαισιώνουν. 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι αριθμοί των επιχειρήσεων καθώς και η 

διάρθρωση τους στις επαγγελματικές κατηγορίες. 

 
Σχήμα 4: Διάρθρωση τομέων του κλάδου της Γούνας ετών 2010 - 2014 

 
Πηγή: Μητρώα Επιμελητηρίων Καστοριάς-Κοζάνης ετών 2010 - 2014. Επεξεργασία Dotsoft. 
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Με το πέρασμα των χρόνων παρατηρούμε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων 

σταθεροποιείται, εκτός των επιχειρήσεων μεταποίησης οι οποίες εξακολουθούν να 

συρρικνώνονται σε αριθμό και τον αριθμό των εκτροφείων γουνοφορων ζώων τα οποία 

σχεδόν διπλασιάστηκαν. 

3.1.3. Οικονομία του Κλάδου 

Στο παρόν υποκεφάλαιο έχοντας ως σκοπό να γίνει αντιληπτός ο συνολικός όγκος της 

γουνοποιίας,  οι αναφορές αφορούν τον παγκόσμια αγορά συμπεριλαμβανομένου και της 

Ελληνικής.   

Από τον 19ο αιώνα μέχρι και τα μέσα σχεδόν του 20ου αιώνα στην Ευρωπαϊκή και 

Παγκόσμια γουνοποιία σηματοδοτήθηκαν μεγάλες εξελίξεις ως αποτέλεσμα της 

συσσώρευσης νέων κεφαλαίων, της εισόδου των ηλεκτροκίνητων μηχανών παραγωγής, 

της ανάπτυξης της εκτροφής των γουνοφόρων ζώων, της αύξησης της κατανάλωσης. 

Ταυτοχρόνως ανεδείχθησαν σε διαφορετικές βεβαίως χρονικές περιόδους σημαντικά νέα 

κέντρα επεξεργασίας, παραγωγής και εμπορίας της γούνας. 
 
Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και περί το τέλος αυτού, μετά την παγκόσμια κρίση της 

δεκαετίας του ΄90, σημειώθηκαν παγκόσμιες αλλαγές οι οποίες τελικώς μετέβαλαν και σε 

παγκόσμιο επίπεδο τα μέχρι τότε δεδομένα των αγορών της γούνας , θέτοντας ως βασική 

καταναλώτρια χώρα την Ρωσία και των πέριξ αυτής πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, 

την  Κίνα ως ο νέο παγκόσμιο παίκτη από τους μεγαλύτερους στον κόσμο και το Χονγκ 

Κονγκ ως το νεότερο κέντρο παγκόσμιου εμπορίου της γούνας. 
 
Στις αρχές του 21ου αιώνα, έτη 2001 έως 2014, η γουνοποιία σύμφωνα πάντοτε με τα 

διαθέσιμα στοιχεία του IFTF βρέθηκε διαχρονικά στο απόγειο της ανάπτυξής της. Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύεται από το ότι: 
 
 Δημιούργησε συνολικό οικονομικό κύκλο εργασιών ο οποίος για όλους τους τομείς 

ξεπέρασε τα 11 δις δολάρια ετησίως. Αναλύοντας περαιτέρω την σημαντικότητα του 

οικονομικού αυτού μεγέθους μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι αυτό κατά ποσοστό 55% 

έως 60% περίπου, αφορά και τροφοδοτεί τον πρωτογενή τομέα (εκτροφή και λοιπές 

συναφείς προς αυτήν δραστηριότητες) και κατά 40% έως 45% αφορά στην 

προστιθέμενη αξία η οποία αντικατοπτρίζεται κυρίως μέσα από τις εξαγωγές μεταξύ 

των χωρών και κατά βάση αφορά στα ημιέτοιμα, έτοιμα και λοιπά καταναλωτικά 

προϊόντα γουναρικών. 

 Δημιούργησε συνολική βάση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πάνω από 130.000 

χιλ. επιχειρήσεις και άλλες, σε όλους τους τομείς παραγωγής. 

 Δημιούργησε πάνω από 2.000.000 θέσεις εργασίας ανεξαρτήτου μορφής 

απασχόλησης σε όλους τους τομείς παραγωγής. 
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3.1.4. Απασχόληση 

Το 1990 η απασχόληση αναλογικά κινούμενη προς την αύξηση των Μ.Μ.Ε της γούνας και 

της γουνοποιίας γνωρίζει την κορύφωσή της με 20.886 απασχολούμενους, στοιχεία τα 

οποία υποδηλώνουν την μεγάλη συμβολή της ανάπτυξης των Μ.Μ.Ε στην απασχόληση 

με Μ.Ο τα 2.9 απασχολούμενα  άτομα/επιχείρηση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα αν και 

οι τζίροι του κλάδου είναι αυξητικοί,  σταδιακά ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται διότι 

απαιτούνται λιγότερα εργατικά χέρια για την ίδια σε ποσότητα παραγωγή. Η αντίφαση της 

αύξησης παραγωγής με λιγότερα εργατικά χέρια εξηγείται από 2 λόγους: 

α) Στην αλλαγή του τρόπου συρραφής από ξεσυρμένα σε skin to skin. Η τεχνοτροπία του 

ξεσυρμένου αφορά την διαίρεση και επανασυρραφή του κάθε γουνοδέρματος σε 130 με 

160 μικρότερα κομμάτια. Στην τεχνοτροπία του skin to skin τα γουνοδέρματα ενώνονται 

μεταξύ τους χωρίς ή με ελάχιστη διαίρεσή τους. Ως αποτέλεσμα αυξήθηκε η 

παραγωγικότητα κατά 400%. 

β) Σταδιακή εγκατάλειψη της κατασκευής γουναρικών από αποκόμματα, διαδικασία που 

απαιτεί  μεγαλύτερο χρόνο παραγωγής από τα ολόκληρα δέρματα. 

γ) Την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσω της  τυποποίησης και 

μείωσης των βασικών μοντέλων ( πατρόν ) με αποτέλεσμα την μαζικότερη παραγωγή. 

Το 2010 όπως επιβεβαιώνεται επίσης μέσα από τους αριθμούς που παρουσιάζονται στο 

ακόλουθο σχήμα, κατ’ αναλογία της μείωσης - συρρίκνωσης του αριθμού των 

επιχειρήσεων έχουμε πολύ σημαντική μείωση των απασχολουμένων σε 5.763. Η 

συλλογή των δεδομένων παρουσιάζει δυσκολία μιας και το επάγγελμα του γουνεργάτη και 

οι διάφορες ειδικότητες του δεν είναι πιστοποιημένο με αποτέλεσμα στα επίσημα μητρώα 

(ΕΡΓΑΝΗ – ΟΑΕΔ) η πλειονότητα του εργατικού δυναμικού του κλάδου να χαρακτηρίζεται 

γενικά ως «ανειδίκευτου εργάτη». Λόγω της αδυναμίας παροχής επισήμων στοιχείων και 

της μελετητικής ανάγκης για την καταγραφή του εργατικού δυναμικού, βασιζόμαστε σε 

εμπειρική μέθοδο καταγραφής των αριθμών του εργατικού δυναμικού από μία σειρά 

πληροφοριών που βασίστηκαν  

α) στις ποσότητες των παραγόμενων γουναρικών και την αναλογία σε απαιτούμενο 

εργατικό δυναμικό  

β) σε δειγματοληπτική προφορική έρευνα 20 επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών  

γ) σε εκτιμώμενες ανάγκες των εμπορικών καταστημάτων. 

Σχήμα 5: Αριθμός εργαζομένων σε κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας ετών 2010-2014. 
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ΤΟΜΕΑΣ 
2010 2014 

MONIMOI ΕΠΟΧΙΚΟΙ MONIMOI ΕΠΟΧΙΚΟΙ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 4140 470 3750 350 

ΦΑΡΜΕΣ 251 50 476 95 

ΒΥΣΡΟΔΕΨΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΠΕΛΤΙΝΓΚ 280 20 350 100 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ (ΛΙΑΝΙΚΗ-ΥΛΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ) Π.Δ.Μ. 150 20 150 20 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΔΜ 20 250 20 240 

ΣΥΝΑΦΗ ( ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 112   95   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 4953 810 4841 805 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5763 5646 

Πηγή: Ποσοτικές αναλύσεις Dotsoft. 

Παρατηρείται ότι ενώ δεν υπάρχει σημαντική συνολική διαφοροποίηση του αριθμού των 

εργαζομένων μεταξύ των ετών 2010 και 2014, υπάρχει σημαντική αύξηση  σε ποσοστό 89% 

ήτοι 270 εργαζομένων στις φάρμες και την αντίστοιχη περίοδο μείωση σε ποσοστό 11% ήτοι 

510 εργαζομένων στην μεταποίηση. Στην εκτροφή το γεγονός της αύξησης των εργαζομένων 

πραγματοποιήθηκε λόγω της αύξησης της παραγωγής σε αριθμό γουνοδερμάτων. Στην 

μεταποίηση παρόλο που στην συγκεκριμένη περίοδο υπήρξε αύξηση της παραγωγής, η 

μείωση του αριθμού εργαζομένων οφείλεται στην αύξηση της παραγωγικότητας όπως 

εξηγήθηκε σε προηγούμενη παράγραφο της παρούσας υποενότητας. 

3.1.5. Οικονομικά Στοιχεία 

Μετά την παγκόσμια κρίση του 1990 και ειδικότερα μετά το 1997 ο κλάδος εισήλθε σε μία 

εντελώς νέα και διαφορετική περίοδο. Η περίοδος αυτή σηματοδοτήθηκε κατεξοχήν από 

το άνοιγμα των οικονομιών των Ανατολικών χωρών Ρωσίας, και μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως η περίοδος μεγάλης ανάπτυξης του κλάδου, της μεγαλύτερης που έχει συμβεί ποτέ 

στα χρονικά, καθόσον τα οικονομικά δεδομένα (εξαγωγές) μεταβλήθηκαν προς τα πάνω 

θεαματικά με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Μεγάλη κατά μέσο όρο μεγέθυνση των εξαγωγών. Επισημαίνεται ότι στη 

συνολική αύξηση των εξαγωγών καθοριστική ήταν η συμβολή του πρωτογενή τομέα 

με την συνεχή και κατ’ έτος αυξημένη παραγωγή των γουνοδερμάτων. 

 Κυριαρχία της αγοράς της Ρωσίας επί των εξαγωγών. Λαμβάνοντας δε υπόψη, 

ότι και οι εξαγωγές ετοίμων γουναρικών προς τα  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

αφορούν εμμέσως κυρίως Ρώσους πελάτες, τότε παρατηρούμε τον κυριαρχικό και 

καταλυτικό ρόλο της Ρωσικής αγοράς επί των εξαγωγών οι οποίες ανήλθαν κατά 
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μέσο όρο στο 83% αυτών. Επίσης, καταγράφεται ο μικρός ρόλος των υπολοίπων 

χωρών στις εξαγωγές μας (17%), εν αντιθέσει με ότι είχε καταγραφεί στις 

προηγούμενες περιόδους. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την πλήρη αντιστροφή των 

μέχρι τότε δεδομένων. Την περίοδο 2004-2015 γενικώς ισχύουν όσα αναλύθηκαν και 

επισημάνθηκαν στην ανωτέρω περίοδο 1990 – 2004 τηρουμένης βεβαίως κατά 

αντιστοιχία της αναλογικότητας των ετήσιων στοιχείων της περιόδου αυτής. Ο 

συνολικός τζίρος του κλάδου για το έτος 2014 ανήλθε στο ποσό των 331 

εκατομμυρίων ευρώ.  Επιπλέον από τα στοιχεία του γραφήματος 3 ο συνολικός 

τζίρος κατανέμεται  στις δραστηριότητες, των εξαγωγών ετοίμων ενδυμάτων, των 

λιανικών πωλήσεων από τα εμπορικά καταστήματα γούνας που εδρεύουν στο 

εσωτερικό της χώρας και πουλούν κυρίως προς τουρίστες του εξωτερικού και τις 

εξαγωγές των παραγόμενων γουνοδερμάτων της Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Σχήμα 6: Συνολικός Κύκλος εργασιών ανά δραστηριότητα έτους 2014. 

 
Πηγή: Πηγή: Εξαγωγές & Γουνοδέρματα, ΕΛΣΤΑΤ- ημ. Συλλογής.  Στοιχεία λιανικής, εκτιμήσεις 
εκτελωνιστών της ΠΔΜ. Επεξεργασία Dotsoft 

3.1.6. Εκτροφή Γουνοφόρων Ζώων 

Η εκτροφή των γουνοφόρων ζώων είναι κλάδος του ευρύτερου τομέα της 

γεωργοκτηνοτροφίας και πρωτοεμφανίστηκε στην χώρα μας, στην Περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας και ειδικότερα στις περιοχές πέριξ των πόλεων της Καστοριάς και της Σιάτιστας, 

εδώ και 50 περίπου χρόνια. Η γενικότερη ανάπτυξη του κλάδου της γουνοποιίας στην 

περιοχή αυτή, σχεδόν πάντα αποσκοπούσε στην δημιουργία κατά το δυνατόν 
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καθετοποιημένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό βεβαίως σήμαινε την ανάπτυξη και την 

προσθήκη στις συνολικές δραστηριότητες του κλάδου της γουνοποιίας της ελλείπουσας 

δραστηριότητας, η οποία ως γνωστόν αφορούσε στην εκτροφή των Γουνοφόρων Ζώων. Μ’ 

αυτήν την λογική ξεκίνησαν οι πρώτοι “τολμηροί και πρωτοπόροι βιοτέχνες - γουνοποιοί” και 

ίδρυσαν τα πρώτα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων (φάρμες) στην περιοχή. Οι προσπάθειες 

αυτές ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται κάπως οργανωμένα κατά την πρώτη περίοδο 

(δεκαετία ’70) και διήρκησαν έως το έτος 2000. Όλη την περίοδο αυτή ο κλάδος της εκτροφής 

ακολούθησε, όπως προέκυψε εκ των αποτελεσμάτων, μία περιπετειώδη και ατελέσφορη 

αναπτυξιακή πορεία. Έτσι και αυτή η περίπτωση ξεκίνησε χωρίς οι εμπλεκόμενοι εκτροφείς 

να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, την εμπειρία, την εξειδίκευση και τις προβλεπόμενες 

υποδομές ανεπτυγμένες για να υποστηριχθεί αυτή η παραγωγική δραστηριότητα, παρά του 

ότι είχαν σαν φωτεινό οδηγό τον δρόμο τον οποίο είχαν ανοίξει οι πρωτοπόροι του είδους 

αυτού εκτροφείς του εξωτερικού (Δανοί, Φινλανδοί). Αυτό συνέβη γιατί ποτέ δεν αποφάσισαν 

να εισαγάγουν στην λογική τους τις πρακτικές που οι εκτροφείς του εξωτερικού ακολούθησαν 

για την ανάπτυξη των εκτροφείων τους επί εκατό και πλέον έτη και αποτυπώνονται στο 

τετράπτυχο “εμπεριστατωμένη γνώση, εμπειρία, εξειδίκευση και ολοκληρωμένες υποδομές”, 

το οποίο και τελικά αποτέλεσε μεν για εκείνους την στέρεη βάση του αναπτυξιακού και 

παραγωγικού τους οικοδομήματος, ενώ για εμάς η έλλειψη του επέφερε πασιφανώς 

αναπτυξιακό έλλειμμα, το οποίο μας οδήγησε σε σειρά αποτελεσμάτων, τα οποία ενδεικτικά 

παρακάτω αποτυπώνονται και αφορούν: 

1. Στην μικρή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των Μ.Μ.Ε της εκτροφής (Μ.Ο. 

γεννήσεων 2,5 έως 3,5 γουνοδερμάτων/ζώο αναπαραγωγής). 

2. Στην χαμηλή ποιότητα και στο υψηλό κόστος παραγωγής των γουνοδερμάτων. 

3. Στην έλλειψη κτηνιατρικής υποστήριξης των ζώων και αδυναμία ελέγχου των 

ασθενειών και συγκεκριμένα της πλασμακύτωσης. 

4. Στην άγνοια της ορθής τεχνητής γενετικής επιλογής όσον αφορά την γενετική 

βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων. 

5. Στην απουσία εργοστασίου παραγωγής τροφής, το οποίο θα διασφάλιζε την καλή 

ποιότητα αυτής. Αποτέλεσμα της απουσίας αυτού ήταν οι συχνοί θάνατοι των ζώων από 

την ασθένεια της αλλαντίασης, λόγω του εμπειρικού τρόπου παραγωγής της τροφής από 

κάθε εκτροφέα στις εγκαταστάσεις του εκτροφείου του, οι οποίοι με ακατάλληλα ή 

αλλοιωμένα υποπροϊόντα κυρίως πτηνοσφαγείων παρήγαγαν χαμηλής ποιότητας και 

μειωμένης διατροφικής αξίας τροφή. 

6. Στην έλλειψη υποδομής και οργάνωσης της εμπορίας των γουνοδερμάτων, με 

αποτέλεσμα την ατομική διαχείριση και χρήση των παραγόμενων γουνοδερμάτων. 
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7. Στο ελλιπές εν πολλοίς λανθασμένο και συνάμα αρνητικό για την ανάπτυξη θεσμικό 

πλαίσιο, που αφορούσε στον κλάδο. 

8. Στην υποτυπώδη έως ανύπαρκτη οργάνωση των εκτροφέων. Στο σημείο αυτό 

επισημαίνεται, ότι στην Δανία και στην Φινλανδία, αφού το 1920-1928 έφτασαν τα πρώτα 

γουνοφόρα ζώα, το 1930 έχουμε την σύσταση του πρώτου συνεταιρισμού των εκτροφέων. 

Όλα τα ανωτέρω διαμόρφωσαν την εικόνα του κλάδου, η οποία αποτυπώνεται με την 

ενδεικτική παρουσίαση των ποσοτικών στοιχείων του παρακάτω σχήματος τα οποία εν 

κατακλείδι καταδεικνύουν την αδυναμία ανάπτυξης του. Το τέλος αυτής της περιόδου 

βρίσκει, όπως προαναφέρθηκε, τις λίγες Μ.Μ.Ε εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων που 

παρέμειναν σχεδόν σε κατάσταση αδράνειας ή επιεικώς θα λέγαμε σε υποτονική κατάσταση 

λειτουργίας. 

Σχήμα 7 : Εκτροφή γουνοφόρων ζώων στην Δυτική Μακεδονία έτους 2000 

Πηγή: MABIZ A.E. 

Η κατάσταση αυτή λοιπόν ανετράπη, όταν για πρώτη φορά το 1996 από το Κέντρο 

Ελληνικής Γούνας, υποβλήθηκε για υλοποίηση το πρώτο σχέδιο ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης της εκτροφής των Γουνοφόρων Ζώων στην Δυτική Μακεδονία. Το έργο αυτό 

ανεγέρθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το έτος 2002 και αφορά στο πρώτο και μοναδικό 

εργοστάσιο παραγωγής τροφών για Γουνοφόρα Ζώα με την εμπορική επωνυμία ΜΑΒΙΖ. Η 

λειτουργία του εργοστασίου αυτού έδωσε την νέα πνοή  ανάπτυξης τόσο στις υφιστάμενες 

επιχειρήσεις του κλάδου της εκτροφής των Γουνοφόρων Ζώων όσο και στην περαιτέρω 

ανάπτυξη του κλάδου, η οποία εκφράζεται: 

1. Με την αύξηση του αριθμού των Μ.Μ.Ε του κλάδου, οι οποίες αφορούν στην 

εκτροφή των Γουνοφόρων Ζώων 

2. Με την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής 
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3. Με την αύξηση των παραγόμενων γουνοδερμάτων. Η εν λόγω αύξηση επήλθε 

λόγω της ανατροπής του Μ.Ο. των παραγόμενων γουνοδερμάτων, ο οποίος από 2,5 έως 

3,5 που ήταν κατά την πρώτη περίοδο ανήλθε σήμερα στα 4,2 έως 4,6. 

4. Την βελτίωση της ποιότητας των γουνοδερμάτων. 

5. Η εκτροφή πλέον αφορά την μαζική ανάπτυξη αποκλειστικά μονάδων ΜΙΝΚ 

Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η μέγιστη αύξηση και κατανομή της Ελληνικής 

παραγωγής. Χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής ήταν ότι η κορύφωση μέγιστης παραγωγής 

επήλθε το έτος 2013. Στο σημείο αυτό οι ενεργές φάρμες μαζί με τις υπο σύσταση άγγιξε τον 

αριθμό 103 μονάδων και η παραγωγή στον αριθμό 2.300.000 γουνοδερμάτων. Στο σχήμα 

που ακολουθεί σχηματοποιείται η εξέλιξη της παραγωγής. 

 

Σχήμα 8 : Εξέλιξη παραγωγής γουνοφορων ζώων στην Ελλάδα, περιόδου 2000-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πηγή: MABIZ A.E. & Δημοπρατήριο Γούνας – Κοπεγχάγη. 

3.2. Παρουσίαση της Υφιστάμενης Κατάστασης του Κλάδου της Γούνας στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

3.2.1. Επιχειρήσεις του Κλάδου 

Από το 2015 καταγράφεται επιπλέον συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης των Μ.Μ.Ε . η 

οποία οφείλεται ως συνέχεια της τάσης των προηγούμενων ετών και στην εξελισσόμενη 

νέα παγκόσμια οικονομική κρίση της γούνας που ως επί των πλείστων αφορά την 

μεταστροφή της εμπορικής πρακτικής σε σχέση με την βασική αγοράστρια χώρα την 

Ρωσία. Αναλυτικά αυτή η μεταστροφή θα επεξηγηθεί σε επόμενη ενότητα. Επιπλέον 
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στοιχεία καταδεικνύουν ότι η συρρίκνωση αυτή ενδεχομένως είναι ακόμη μεγαλύτερη, διότι 

στα επίσημα στοιχεία των Επιμελητηρίων δεν εντοπίζονται επιχειρήσεις οι οποίες 

βρίσκονται σε πλήρη αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Στο παρακάτω σχήμα γίνεται αναλυτική καταγραφή της κατανομής των επιχειρήσεων ανά 

δραστηριότητα καθώς και η διαχρονική εξέλιξη των αριθμών τους. 

Σχήμα 9:  Αριθμός επιχειρήσεων ανά Δραστηριότητα έτους 2020 

 

Πηγή: Μητρώα Επιμελητηρίων Καστοριάς-Κοζάνης έτους 2020. Επεξεργασία Dotsoft. 

Το μοντέλο των πολυάριθμων πολύ μικρών επιχειρήσεων υπέστη μείωση λόγω της 

εγκατάλειψης της παραγωγής πλέτερ από αποκόμματα και της ενδυνάμωσης σε 

παραγωγή από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου 

διογκώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω κυρίως της πιστοληπτικής τους δυνατότητας 

από το τραπεζικό σύστημα η οποία τους οδήγησε σε αύξηση παραγωγής και διεύρυνση 

του πελατολογίου τους. Ουσιαστικά απορρόφησαν τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι 

δεν είχαν την δυνατότητα πιστώσεων. Επιβεβαιώνεται μέσα από τους αριθμούς η 

σταδιακή και η συνεχής συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης των Μ.Μ.Ε.. θα ήταν 

ουσιώδες η αποτύπωση του μεγέθους των επιχειρήσεων γεγονός που μελετητικά 

παρουσιάζει μια αδυναμία λόγω της έλλειψης στοιχείων που αφορούν τους ατομικούς 

τζίρους και τον αριθμό των εργαζομένων ανά επιχείρηση, διότι αποτελούν προσωπικά 

δεδομένα. Με μια προσέγγιση γνωστικής πραγματογνωμοσύνης που βασίστηκε από 

συνεντεύξεις αρμοδίων υπευθύνων φορέων της γούνας αναφέρεται ότι 10 σε αριθμό 

επιχειρήσεις μεταποίησης του κλάδου κατασκευάζουν το 40% των ετοίμων γουναρικών, 

60 επιχειρήσεις το 30% και οι υπόλοιπες 1210 το υπόλοιπο 30%. Κατά την ίδια 
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αντιστοιχία αναλογεί και η απασχόληση του εργατικού δυναμικού. Στο παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζεται η εξέλιξη μόνο των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Σχήμα 10: Εξέλιξη του αριθμού βιοτεχνιών γούνας περιόδου 1994-2020 

 

Πηγή: Μητρώα Επιμελητηρίων Καστοριάς-Κοζάνης ετών 1994 έως 2020. Επεξεργασία Dotsoft. 

3.2.1.1. Νομική μορφή των επιχειρήσεων της γούνας 

Η νομική μορφή των επιχειρήσεων χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Τις ατομικές επιχειρήσεις και 

τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. Α.Μ.Κ. Συνεταιρισμοί). 

Στον κλάδο της γούνας, επικρατούν οι ατομικές επιχειρήσεις σε σχέση με τα νομικά 

πρόσωπα. Το γεγονός αυτό παραπέμπει σε δύο διαπιστώσεις: To μοντέλο επιχειρηματικής 

ανάπτυξης του κλάδου της γούνας είναι μη συνεργατικό και  χαρακτηρίζει το μέγεθος των 

επιχειρήσεων το οποίο είναι πολύ μικρό. 

Σχήμα 11: Νομική μορφή των επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Πηγή: Μητρώα Επιμελητηρίων Καστοριάς-Κοζάνης έτους 2020. Επεξεργασία Dotsoft. 
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Η οικονομική θεωρία μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970 τόνιζε τα πλεονεκτήματα των 

μεγάλων επιχειρήσεων θεωρώντας ότι η επιτυχία μιας επιχείρησης συμβαδίζει με την τάξη 

μεγέθους της. Ειδικότερα σε σχέση με την οικονομική κρίση από πολλούς οικονομολόγους 

θεωρήθηκε ότι η κρίση δημιούργησε το βήμα για την μεγαλύτερη εισχώρηση των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων όπως επιτάσσει η παγκοσμιοποίηση κατά φυσικά του μοντέλου 

των μικρών επιχειρήσεων. Το μέγεθος της παραγωγής και οι οικονομίες κλίμακας 

θεωρούνταν καθοριστικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση μιας 

επιχείρησης, προβλέποντας έτσι την επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων και την 

εξαφάνιση των μικρομεσαίων. Τα εμπειρικά όμως στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι τα 

οικονομικά αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται να κατέχουν πάνω από 83% του συνόλου των 

επιχειρήσεων, αλλά και να απασχολούν το περισσότερο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, 

διεθνείς έρευνες έχουν καταδείξει τη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως βασικό 

παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης της παραγωγικότητας και προώθησης της 

επιχειρηματικής καινοτομίας. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της γουνοποιίας έχουν δυσκολίες πρόσβασης, με την 

οικονομική κρίση σχεδόν αποκλεισμό, στο τραπεζικό σύστημα λόγω του υψηλότερου 

κινδύνου που τις χαρακτηρίζει, έλλειψης επαρκών εγγυήσεων αλλά και λόγω του 

οικογενειακού τους χαρακτήρα. Περιορισμένη πρόσβαση έχουν επίσης και στις 

κεφαλαιαγορές. Το αποτέλεσμα είναι ότι καταλήγουν στις πιστώσεις των προμηθευτών για 

να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης. Ελάχιστες είναι οι 

επιχειρήσεις γούνας που εφαρμόζουν τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), τη σύμβαση 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και το επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού 

κινδύνου (venture capital) ως εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης κεφαλαίων. 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν χρησιμοποιούν στρατηγικό προγραμματισμό καθώς και 

άλλες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης, όπως στρατηγικές συμμαχίες, ολική ποιότητα 

παραγωγής, ανταγωνιστική σύγκριση, μέτρηση ικανοποίησης πελατών. Υστερούν επίσης 

των μεγάλων επιχειρήσεων στο μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, σε 

έρευνα και ανάπτυξη, στην αποτελεσματική χρήση εξωτερικών πηγών πληροφόρησης, στην 

πρόσβαση στις πηγές παραγωγής πρώτων υλών και στις συνεργασίες. 

Στον αντίποδα και ειδικά στην μεταποίηση και κατασκευή ετοίμων γουναρικών η ευελιξία 

στην παραγωγή, η προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς, η ευκολότερη κάλυψη 

των αναγκών εξειδικευμένων αγορών, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, οι προσωπικές 

πελατειακές σχέσεις είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. 
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3.2.1.2. Φύλο 

Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η μικρή συμμετοχή των γυναικών στην 

επιχειρηματικότητα της γούνας. Επί του συνόλου των 2.696 επιχειρήσεων η συμμετοχή των 

ανδρών είναι 2411 και των γυναικών μόλις 285. 

Σχήμα 12 : Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας ανά φύλο 

 

Πηγή: Μητρώα Επιμελητηρίων Καστοριάς-Κοζάνης έτους 2020. Επεξεργασία Dotsoft 

Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών είναι στην εμπορική δραστηριότητα ακολουθεί η παροχή 

υπηρεσιών και η μικρότερη συμμετοχή γυναικών επιχειρηματιών είναι στην μεταποίηση. 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού επιμελητηριακού δικτύου Ελληνίδων 

επιχειρηματιών, μόνο το 20% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες και λίγες βρίσκονται σε 

διοικητικές θέσεις εταιρειών, και μάλιστα με χαμηλότερους μισθούς από τους αντίστοιχους 

των ανδρών. 

Την τελευταία δεκαετία υπήρξε πληθώρα ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων τα οποία 

είχαν ως σκοπό την προώθηση και ενεργοποίηση του γυναικείου επιχειρήν με σειρά 

κινήτρων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και παίζει η δραστηριότητα του Εθνικού επιμελητηριακού 

δικτύου Ελληνίδων επιχειρηματιών και του συνδέσμου Ελληνίδων γυναικών επιχειρηματιών, 

με πρωταρχικό στόχο την ευαισθητοποίηση των Επιμελητηρίων και των επιχειρηματιών-

μελών τους σχετικά με τα οφέλη της πλήρους ενσωμάτωσης των γυναικών στην οικονομία. 

3.2.2. Απασχόληση 

Από το 2015 η συνεχόμενη μείωση του εργατικού δυναμικού δεν ακολουθεί την κατ’ 

αναλογία συρρικνωμένη βάση των Μ.Μ.Ε αλλά μειώνεται με αυξημένη πρόοδο.  
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Σχήμα 13 : Εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο της γούνας περιόδου 2010-2020 

 

Πηγή: Dotsoft προϊόν ερευνάς - συμπερασμάτων της μελέτης 

Σχήμα 14: Αριθμός εργαζομένων σε κατηγορίες επαγγελματικής δραστηριότητας έτους 2020 

ΤΟΜΕΑΣ 
2020 

MONIMOI ΕΠΟΧΙΚΟΙ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 2021 150 

ΦΑΡΜΕΣ 366 73 

ΒΥΣΡΟΔΕΨΕΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΠΕΛΤΙΝΓΚ 200 100 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ (ΛΙΑΝΙΚΗ-ΥΛΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ) Π.Δ.Μ. 30 0 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΔΜ 5 10 

ΣΥΝΑΦΗ ( ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ 2662 333 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2995 
 

Πηγή: Dotsoft προϊόν ερευνάς - συμπερασμάτων της μελέτης 

Το επάγγελμα του γουνεργάτη απαιτεί μεγάλο χρόνο εκπαίδευσης λόγω της υψηλής 

εξειδίκευσης. Η επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείτε μόνο μέσω σχολής του  

Ο.Α.Ε.Δ. (δεν λειτουργεί κάθε χρόνο), δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο και δεν έτυχε της 

αποδοχής της τοπικής κοινωνίας. Πρακτικά οι νέοι γουνοποιοί εκπαιδεύονται στις βιοτεχνίες 

γουναρικών. Η έλλειψη πιστοποίησης του επαγγέλματος, η απουσία επαγγελματικών 

δικαιωμάτων και η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου των νέων οδήγησαν σταδιακά στην 

απαξίωση του επαγγέλματος και δεν είναι πλέον στις προτιμήσεις του επαγγελματικού 
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προσανατολισμού. Αποτέλεσμα είναι η έλλειψη ( σε περιόδους υψηλής παραγωγικότητας ) 

εργατικού δυναμικού, η απαξίωση του επαγγέλματος από τους νέους και η γήρανση του 

υφιστάμενου προσωπικού.  

3.2.3. Οικονομικά Στοιχεία 

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος πλήττεται από τα αποτελέσματα της σύνθετης κρίσης που 

υπάρχει παγκοσμίως και ειδικότερα στη Ρωσία, στην οποία παρατηρείται και μια 

εσωστρεφής πολιτική στον τομέα της παραγωγής γουναρικών που όμως παραμένει να είναι 

ο κύριος αγοραστής γούνας τόσο σε επίπεδο εξαγωγών όσο και σε επίπεδο λιανικών 

πωλήσεων στην Ελληνική επικράτεια και κυρίως στην Καστοριά και Σιάτιστα. 

Στον τομέα της εκτροφής τα έτη 2011-2014 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού νέων 

μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες δεν επαληθεύτηκαν 

διότι από το έτος 2014 και έπειτα οι τιμές των γουνοδερμάτων σημείωσαν κατακόρυφη 

πτώση με μείωση της ζητούμενης ποσότητας. 

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται  η μεγάλη μείωση των εξαγωγών ετοίμων 

γουναρικών, καταδεικνύοντας το μέγεθος της νέας σε εξέλιξη, παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης της Γουνοποιίας.  

Σχήμα 15: Συνολικές εξαγωγές Π.Δ.Μ. και  ετοίμων γουναρικών περιόδου 2014- 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Αναλυτικοί πίνακες εξαγωγών ετών 2014-2020. Επεξεργασία Dotsoft. 

Σημαντική επισήμανση είναι ότι από το ποσό των 108 εκ. € των εξαγωγών για το 2019, η 

πλειοψηφία αφορά καθεστώς φασόν και όχι εμπορίας, το οποίο δεν καταγράφεται ξεχωριστά 
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στους εξαγωγικούς δείκτες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εμπορίας της γούνας 

αποτελείται από την πώληση των ετοίμων γουναρικών ( εξαγωγές και λιανική) και τις 

εξαγωγές των παραγόμενων γουνοδερμάτων από τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων. Το 

κόστος της παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν εμπορικό κόστος. Ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της γούνας από αυτές τις 3 δραστηριότητες ανήλθε στο ποσό 

των 63,8 εκ ευρώ για το έτος 2020.  

Σχήμα 16: Κύκλος εργασιών γούνας έτους 2020 

 
 

Πηγή: Εξαγωγές Έτοιμων & Γουνοδερμάτων, ΕΛΣΤΑΤ Αναλυτικοί πίνακες εξαγωγών έτους 2020. 
Στοιχεία λιανικής, εκτιμήσεις εκτελωνιστών της ΠΔΜ. Επεξεργασία Dotsoft 

Το 2020 η πανδημία επέφερε ελεύθερη πτώση εξαγωγών και πωλήσεων λιανικής. Τα μεγέθη 

με την πραγματική λειτουργία του κλάδου είναι δυσανάλογα όπως αυτό φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

Σχήμα 17: Σύγκριση κύκλου εργασιών γούνας ετών 2014 -  2020 
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Πηγή: Εξαγωγές Έτοιμων & Γουνοδερμάτων, ΕΛΣΤΑΤ Αναλυτικοί πίνακες εξαγωγών έτων2014- 
2020. Στοιχεία λιανικής, εκτιμήσεις εκτελωνιστών της ΠΔΜ. Επεξεργασία Dotsoft 

Στον χρηματοπιστωτικό ο κλάδος τις προηγούμενες δεκαετίες ενώ διέθετε μια δυναμική 

πιστωτική επέκταση που στήριξε την αναπτυξιακή προοπτική, η κρίση της Ελλάδας επέφερε 

αποκλεισμό της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Να σημειωθεί 

ότι από τον αριθμό αυτό οι 85% περίπου ΑΦΜ αφορούν αυτοαπασχολούμενους και άρα δεν 

αποτελούν μέρος του εν δυνάμει επιχειρήν. Σχεδόν στο σύνολο τους, οι γουνοποιητικές 

επιχειρήσεις έπαψαν να θεωρούνται αξιόχρεες μένοντας έτσι εκτός τραπεζικού δανεισμού, 

είτε γιατί οι ίδιες δεν απευθύνονται στις τράπεζες είτε γιατί η κάνουλα των χρηματοδοτήσεων 

παραμένει για αυτές κλειστή. 

Επίσης υψηλός είναι ο όγκος των κόκκινων δανείων των γουνοποιητικών επιχειρήσεων, που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό κατακερματισμό και χαμηλή παραγωγικότητα, σε συνδυασμό με 

εγγενείς αιτίες που δεν ευνοούν τη διάχυση του επιχειρηματικού ρίσκου μέσα από venture 

capital σχήματα. Πρόκειται κυρίως για μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που είτε έχουν 

δυσμενή στοιχεία στον «Τειρεσία», είτε οφειλές προς τις τράπεζες και το Δημόσιο. Με βάση 

τα στοιχεία από τις τράπεζες, μεγάλο ποσοστό των αιτήσεων απορρίπτεται είτε γιατί έχει 

ζημιογόνες χρήσεις είτε γιατί ο κύκλος εργασιών του δεν δικαιολογεί το ύψος της 

χρηματοδότησης, ενώ μεγάλο και το ποσοστό εκείνων που απορρίπτεται γιατί το 

επιχειρηματικό σχέδιο κρίνεται μη βιώσιμο. 

3.2.4. Εκτροφή Γουνοφόρων Ζώων 

Μετά το 2015 η συνολική παγκόσμια παραγωγή μειώθηκε κατά 33.200.000 γουνοδέρματα 

σε σχέση με το 2014. Η μείωση αυτή αφορούσε κυρίως την Κίνα κατά 63,26% και την 

Ελλάδα όπου από 2,6 εκατομμύρια  γουνοδέρματα το 2014 η παραγωγή μειώθηκε το 2015 

σε 1,4 εκατομμύρια δέρματα. Η ελάχιστη υπόλοιπη διαφορά αφορά στο σύνολο των 

υπολοίπων χωρών και περιοχών. Τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να χαρακτηρισθούν και 

ως στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ακόμη η νέα παγκόσμια κρίση δεν περατώθηκε 

τουλάχιστον όσον αφορά την σταθεροποίηση παγκοσμίως της παραγωγής και της 

κατανομής αυτής στα Κράτη και τις Ηπείρους. Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί 

και ως περίοδος των νέων διαμορφούμενων συνθηκών μετά την έλευση της νέας 

παγκόσμιας κρίσης. 

Σχήμα 18: Ποσότητες παγκόσμιας παραγωγής αριθμού γουνοδερμάτων 2015 
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ΗΠΕΙΡΟΣ/ΧΩΡΑ 2015
Ευρώπη 39.800.000
Δανία 17.100.000
Βόρεια Ευρώπη 3.500.000
Δυτική, Κεντρική & Νότια Ευρώπη 14.000.000
Ελλάδα 1.450.000
Ανατολική Ευρώπη 5.200.000
Βόρειος Αμερική 6.000.000
Κίνα 8.000.000
Σύνολο 53.800.000  

Πηγή: Δημοπρατήριο Γούνας Κοπεγχάγη  

Σήμερα στην περιοχή η παραγωγή υπολογίζεται σε θηλυκά δέρματα αναπαραγωγής 

350.000 με αριθμό παραγόμενων γουνοδερμάτων 1.600.000 δηλαδή σύνολο ζωικού 

κεφαλαίου 1.950.000 ζώα. Ο αριθμός των ενεργών μονάδων εκτροφής ανέρχεται στις 85. 

Σχήμα 19: Εξέλιξη παραγωγής γουνοδερμάτων περιόδου 2000 - 2020 

 

Πηγή: ΜΑΒΙΖ Α.Ε. επεξεργασία Dotsoft. 

Το 2020 και μετά από μία 5ετή ζημιογόνα περίοδο και κάτω από το βάρος έλλειψης 

χρηματοδότησης, τα εκτροφεία έφτασαν σε αδιέξοδο, με ενδεχόμενη την παύση της 

δραστηριότητας τους. Τέθηκε το ζήτημα χρηματοδότησης των εκτροφέων ως τελευταίο 

μέτρο για την διάσωση με πρόταση από τους φορείς την δημιουργία Δημοπρατηρίου στην 

περιοχή μέσω του οποίου θα υπήρξε η δυνατότητα χρηματοδότησης. Η προσπάθεια δεν 

ευοδώθηκε διότι δεν υπήρξαν χρηματοδοτικά εργαλεία. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε από 

ένα τυχαίο γεγονός. Την θανάτωση και απόσυρση από την αγορά 17.000.000 βιζόν στην 

Δανία της μεγαλύτερης ως τότε χώρα παραγωγής βιζόν στην Ευρώπη. Με αφορμή την 

προσβολή των mink από τον κορονοϊό δόθηκε εντολή από την Κυβέρνηση της Δανίας για 

την ενέργεια αυτή. Το γεγονός αυτό επέφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά με κύρια 

την δημιουργία ελλείματος στην ζήτηση και την αύξηση των τιμών ισορροπώντας το 

χρηματοοικονομικό πρόβλημα των παραγωγών. 
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3.3. Ρωσία: η Βασική Αγορά. 

Αρχής γενομένου το 2015 παρουσιάστηκαν νέα γεγονότα, τα οποία δημιούργησαν και 

επέφεραν ραγδαίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας μια νέα παγκόσμια 

κρίση στη γούνα και στην Ελληνική γουνοποιία η οποία μέχρι στιγμής εκτείνεται. Αιτία η 

κρίση στην Κριμαία του 2014 που έλαβε χώρα στην επαρχία της Κριμαίας στην Ουκρανία. 

Ξεκίνησε ως επακόλουθο της Ουκρανικής επανάστασης του 2014, κατά την οποία 

ανατράπηκε η κυβέρνηση του προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς ενώ ο πρωθυπουργός Μικόλα 

Αζάροβ είχε παραιτηθεί ένα μήνα πιο πριν. Έγιναν διαδηλώσεις από ομάδες προσκείμενες 

προς τη Μόσχα που ήταν αντίθετες με τα γεγονότα στο Κίεβο και επιζητούσαν στενότερους 

δεσμούς ή την ενσωμάτωση στη Ρωσία και επιπρόσθετα την επέκταση της αυτονομίας ή την 

πιθανή ανεξαρτησία για την Κριμαία. Άλλες ομάδες, που αποτελούνται κυρίως από Τατάρους 

της Κριμαίας και τους Ουκρανούς, διαδήλωσαν υπέρ της επανάστασης. Το ρωσικό 

Κοινοβούλιο παραχώρησε στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν την εξουσία να 

χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους καταδίκασαν 

τη ρωσική εισβολή στην Κριμαία και ζήτησαν από τη Μόσχα να αποσύρει τις δυνάμεις της. 

Αρκετές προσωπικότητες συνέκριναν τις ρωσικές ενέργειες με την πολιτική της ναζιστικής 

Γερμανίας πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τους Θερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο το 1936. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ομάδα V4 καταδίκασαν τη Ρωσία, 

κατηγορώντας την για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ουκρανικής κυριαρχίας. Στις 

27 Μαρτίου τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν μη δεσμευτικό ψήφισμα με το οποίο καταδίκασαν 

την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Η απόφαση έλαβε 100 υπέρ και 11 κατά , ενώ 

υπήρχαν και 58 αποχές. Ταυτόχρονα επιβλήθηκαν κυρώσεις στο εμπόριο και εμπάργκο σε 

προϊόντα προς Ρωσία. Στον αντίποδα η Ρωσία επέβαλε με την σειρά της εμπάργκο σε σειρά 

από προϊόντα εισαγόμενα από την Ευρωπαϊκή ένωση και κατά επέκταση από την Ελλάδα. Η 

γούνα δεν συμπεριλήφθηκε άμεσα σε αυτήν την κατηγορία. Η Ρωσία παράλληλα ξεκίνησε 

μια πολιτική εσωστρέφειας με σκοπό την μείωση των ροών τουρισμού προς την Ευρώπη, 

την μείωση της κατανάλωσης Ευρωπαϊκών προϊόντων και την αύξηση της εσωτερικής 

παραγωγής αντικατάστασης των εισαγομένων. Η πολιτική συνδυάστηκε και με κίνητρα στον 

τομέα της παραγωγής γουναρικών. Το Ρωσικό κράτος εφάρμοσε φορολογικά, επενδυτικά 

και χρηματοδοτικά κίνητρα για την δημιουργία βιοτεχνικής παραγωγής κατασκευής ετοίμων 

προϊόντων γούνας. Ειδικότερα στην περιοχή του Πιατιγκόρσκ αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν, 

βάση των κινήτρων, εταιρείες κατασκευής έτοιμων γουναρικών με κατακόρυφη αύξηση της 

εσωτερικής παραγωγής της Ρωσίας.. Οι αντίστοιχες αυξήσεις δεν εφαρμόστηκαν προς τον 

ανταγωνιστή των ελληνικών γουναρικών την χώρα της Κίνας και την Τουρκία με τις οποίες η 

Ρωσία συνάπτει ειδικές διακρατικές συμφωνίες. Για τις ανάγκες για εισαγωγές στράφηκε 
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προς φιλικές χώρες και κυρίως την Κίνα όπου κατά την αναφερόμενη περίοδο αύξησε τις 

εμπορικές της σχέσεις 

Τα αποτελέσματα για την Ελληνική γουνοποιία ήταν :  

 H πολύ μεγάλη μείωση αγορών έτοιμων γουναρικών από την βασική Ρωσική αγορά 

 Η πολύ μεγάλη μείωση των τιμών και της παραγωγής των εκτρεφόμενων γουνοφόρων 

ζώων. 

 Η πολύ μεγάλη μείωση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. 

Σήμερα η αυξητική τάση αυτόνομων πελατών λιανικής πωλήσεως η οποία υφίστατο έως το 

2014 και πραγματοποιούσε τις αγορές του κυρίως από την πόλη της Καστοριάς τείνει να 

εξαφανιστεί. Επίσης τα ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία εξυπηρετούσαν τους πελάτες λιανικής 

πώλησης γουναρικών με κατεύθυνση προς την Καστοριά έχουν ελαχιστοποιήσει αυτά τα 

δρομολόγια. Κατά πολύ μειωμένη είναι και η ποσότητα γουναρικών τα οποία πωλούνται 

προς τους πελάτες λιανικής κυρίως από την Ρωσία, στα τοπικά καταστήματα της Χαλκιδικής, 

Κρήτης, Ρόδου. Το παρακάτω σχήμα αποτυπώνει τις πολύ μεγάλες μειώσεις 

καταδεικνύοντας τις μεγάλες συνέπειες της νέας και σε εξέλιξη οικονομικής κρίσης της 

Γουνοποιίας. 

 

Σχήμα 20:  Εξαγωγές ετών 2011 – 2020 στην Ρωσία 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Αναλυτικοί πίνακες εξαγωγών ετών 2011-2020. Επεξεργασία Dotsoft 

Η αγορά της Ρωσίας αποτελεί τον βασικό αγοραστή του κλάδου με τεράστια διαφορά σε 

σχέση με τους υπόλοιπους. Δεν είναι ριψοκίνδυνο να θεωρήσουμε ότι η αγορά της Ρωσίας 
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διαμόρφωσε από το 1990 έως και σήμερα την διάρθρωση του κλάδου σε όλα τα επίπεδα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη χώρα που εξάγει ο κλάδος είναι τα ΗΝΩΜΈΝΑ ΑΡΑΒΙΚΆ 

ΕΜΙΡΆΤΑ όπου είναι ενδιάμεσος σταθμός μεταπώλησης και πάλι προς Ρώσους πελάτες. 

Αυτό υφίσταται λόγω της μεγάλης ροής τουριστών από την Ρωσία και του ευνοϊκού 

φορολογικού περιβάλλοντος. Επίσης χαρακτηριστικό είναι ότι και στις υπόλοιπες Χώρες 

εκτός Ρωσίας και ΗΝΩΜΈΝΑ ΑΡΑΒΙΚΆ ΕΜΙΡΆΤΑ που εξάγει η Ελλάδα γουναρικά όπως 

Αμερική, Τουρκία, Ιταλία οι λιανοπωλητές δηλώνουν ότι κατά μεγάλο ποσοστό οι τελικοί 

πελάτες είναι Ρώσοι. 

Στο σημείο αυτό και με το παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται τα πραγματικά μεγέθη της 

σημαντικότητας της συμμέτοχής της Ρωσίας στον τζίρο του κλάδου. Ενοποιούνται οι 

εξαγωγές Ρωσίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συγκρίνονται με τις υπολειπόμενες 

εξαγωγές, που αφορούν όλες τις υπόλοιπες χώρες . Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απεικόνιση 

του τζίρου του εξαγωγικού εμπορίου χωρίς την Ρωσία. 

Σχήμα 21:  Συνολικές Εξαγωγές ετών 2011 – 2020 σε σύγκριση με Ρωσία και των υπολοίπων 
εξαγωγικών προορισμών 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Αναλυτικοί πίνακες εξαγωγών ετών 2011-2020. Επεξεργασία Dotsoft 

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ενώ την τελευταία 3ετία οι Ελληνικές εξαγωγές γουναρικών προς 

την Ρωσία παρουσιάζουν μείωση, οι πωλήσεις ετοίμων γουναρικών, στο εσωτερικό της 

αγοράς της Ρωσίας είναι αυξητικές ! 
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Σχήμα 22: Λιανικές πωλήσεις γουναρικών εντός Ρωσικής Ομοσπονδίας 

 

Πηγή: RUSSTAT Αναλυτικοί πίνακες  εξαγωγών  έτους 2014. Επεξεργασία Dotsoft. 

Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πτώση των πωλήσεων Ελληνικών 

γουναρικών στην Ρωσική αγορά δεν είναι αποτέλεσμα πτώσης της ζήτησης ως προς την 

αγορά γουναρικών αλλά ως αποτέλεσμα της κρίσης της Κριμαίας το 2014.  

Σταδιακά η κρίση στον τομέα της εμπορίας γούνινων ενδυμάτων προς τη Ρωσία 

δημιούργησε μία μεταστροφή των συναλλαγών από πώληση χονδρική και λιανική σε φασόν 

εργασία προς τις Ρωσικές επιχειρήσεις. Στον τομέα της κατασκευής και τρόπου εμπορίας 

των ετοίμων γουναρικών υπάρχει μεταστροφή αυτού με κύρια χαρακτηριστικά : 

 την συμπίεση των τιμών 

 την αλλαγή της προμήθειας προς τους μεγάλους πελάτες, από εμπορία ή εναπόθεση 

εμπορευμάτων προς πώληση, σε καθεστώς φασόν. 

Στη μεταστροφή αυτή οφείλεται και η φαινομενική αύξηση του τζίρου το 2017 που επί της 

ουσίας είναι φασόν. Με το σύστημα φασόν εννοείται η ανάθεση από μια επιχείρηση 

(εντολέας πελάτης του εξωτερικού ) σε μια άλλη (υπεργολάβος γουνοποιιτική επιχείρηση ) 

της εφαρμογής της παραγωγής γουναρικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή το σχέδιο που 

δίνει ο εντολέας. Στην περίπτωση του φασόν η βιοτεχνία γουναρικών αμείβεται μόνο για την 

εργασία της χωρίς εμπορικό κέρδος. Στην μετάπτωση αυτή από εμπορία σε φασόν, 

οδηγήθηκαν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατασκευής γουναρικών λόγω της συγκέντρωσης και 

έλεγχο του εμπορίου από μεγάλες επιχειρήσεις της Ρωσίας οι οποίες και επέβαλαν τους 

όρους τους. Σύμφωνα με στοιχεία των μεταφορικών εταιριών από περίπου 600 Ρωσικές 

επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν εισαγωγές Ελληνικών γουναρικών το 2007, ο αριθμός 

πλέον των βασικών Ρώσων εισαγωγέων είναι σε αριθμό μονοψήφιος. 
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3.4. Εξωτερικό Περιβάλλον του κλάδου της Γούνας 

3.4.1. Περίοδος Λιτότητας και Γούνα. 

 
Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από μια παγκόσμια περίοδο λιτότητας. Στη σημερινή 

εποχή, η κοινωνία μαστίζεται από οικονομική κρίση, η οποία υφίσταται περίπου μια δεκαετία, 

Η οικονομική αυτή κρίση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής των καταναλωτών 

καθώς και τις περισσότερες υφιστάμενες εταιρείες. Η γούνα στην αλυσίδα των 

καταναλωτικών προϊόντων ανήκει στα είδη πολυτελείας. Σε περιόδους λιτότητας η 

καταναλωτική τάση για αγορά γούνας είναι σε ύφεση. Σε συνδυασμό με τις τάσεις της μόδας 

που δεν υπάρχει η επιθυμητή προώθηση των προϊόντων γούνας, τις συνθήκες εγκλεισμού 

που δημιούργησε η πανδημία και οι ανατιμήσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης δημιουργούν 

ένα αρνητικό περιβάλλον και την δημιουργία ενός περιβάλλοντος μειωμένου αγοραστικού 

ενδιαφέροντος για προϊόντα γούνας. Στον αντίποδα οι συνθήκες αυτές που περιγράφονται 

δημιουργούν ένα περιβάλλον συμπίεσης το οποίο μελλοντικά, χωρίς να είμαστε σε θέση να 

προσδιορίσουμε τον χρόνο και με την ύφεση των φαινομένων θα προκαλέσουν επαναφορά 

και αυξητικές τάσεις στην κατεύθυνση των αγορών ειδών από γούνα. 

3.4.2. Οικολογικά Κινήματα και Μόδα 

 
Το ζήτημα της προστασίας της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος ιεραρχούνταν πάντα 

ψηλά από τον άνθρωπο. Η στενή σχέση ανθρώπου και φύσης αν και θεωρείται δεδομένη 

εκείνα τα χρόνια, δεν έχει αφήσει κάποιου είδους πληροφορίες που να καταδεικνύουν την 

ύπαρξη κάποιας συλλογικής κινητοποίησης. 

Έτσι, η πρώτη καταγραφή πολιτικής δράσης σε επίπεδο ακτιβισμού σχετικά με το 

περιβάλλον τοποθετείται στην Ινδία το 1730 με το «κίνημα των Bishnoi». Η πίστη Bishnoi 

είναι μια θρησκευτική παρέκκλιση του Ινδουισμού που βασίζεται σε 29 αρχές, οι 

περισσότερες από τις οποίες προάγουν την οικολογία . Η αυγή του 19ου αιώνα σήμαινε 

ακόμα πιο βάρβαρη εκμετάλλευση των εργαζομένων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, 

αλλά και την υπέρμετρη χρήση άνθρακα, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα πάνω 

από τα αστικά κέντρα. Σε συνδυασμό με τον όλο και αυξανόμενο όγκο από μη 

επεξεργασμένα ανθρώπινα λύματα , η κατάσταση μετά το 1900 απαιτούσε μια πιο 

ορθολογική διαχείριση.Έτσι έχουμε τους πρώτους περιβαλλοντικούς νόμους (Βρετανικά 

AlkaliActs, 1863 και Sea BirdsPreservation Act,1869) που σχετίζονται με τον έλεγχο των 

επιπέδων άνθρακα στην ατμόσφαιρα και την προστασία χλωρίδας και πανίδας από τέτοιες 

μολύνσεις. Παράλληλα δημιουργήθηκαν κλειστές κοινότητες για την προστασία της φύσης 

(Royal Society for the Protection of Birds, 1889) από μικροαστούς που αντιτίθονταν π.χ. στην 

χρήση συγκεκριμένων δερμάτων ζώων για γούνα και πίεσαν προς συγκεκριμένες 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 46 από 162 
 

νομοθετικές ρυθμίσεις. Τότε ήταν που δημιουργήθηκε και το κοινωνικοπολιτικό κίνημα της 

διατήρησης της ισορροπίας της φύσης (Conservationmovement) 

Με την εμφάνιση του οικολογικού κινήματος στην Ευρώπη τη δεκαετία 1970 -80 

δημιουργήθηκαν προβλήματα στον κλάδο της γουνοποιίας. Ως οικολογική γούνα εννοείτο 

παλαιότερα η συνθετική γούνα. Οι έντονες διαμαρτυρίες όμως των φορέων της γούνας, 

οδήγησαν στην έκδοση αγορανομικής διάταξης που απαγόρευε να χαρακτηρίζονται οι 

συνθετικές γούνες ως οικολογικές μιας και είναι υποπροϊόντα πετρελαίου. Οικολογική γούνα, 

χαρακτηρίζεται η φυσική γούνα γιατί προέρχεται από τη φύση και αφομοιώνεται χωρίς να 

μολύνει το περιβάλλον. Αντιδράσεις υπήρξαν και από τους φιλόζωους. Οι γουνοποιοί 

χαρακτηρίζουν το κίνημά τους ως anti-fur και όχι οικολογικό. Στην παρούσα χρονική στιγμή 

υφίσταται και εξελίσσετε ειδικότερα στον Δυτικό κόσμο μια σειρά προσπαθειών 

απαγορεύσεων παραγωγής γουνοφόρων ζώων αλλά και εμπορίας. 

Η δύναμη της μόδας είναι αναμφισβήτητα μεγάλη και στον τομέα της γούνας. Ο σύγχρονος 

καταναλωτής παρακολουθεί και επηρεάζεται ως προς τις καταναλωτικές συνήθειες του από 

την μόδα. Την τελευταία πενταετία ο κόσμος της μόδας επηρεασμένος από τα antifur 

κινήματα πήρε ξαφνικά αποστάσεις από τη γούνα. Ενδεχομένως γιατί οι καταναλωτές να 

θέλουν να δουν μια ευαισθησία και μια υπευθυνότητα στο θέμα των ζώων. To Fashion Week 

του Λονδίνου ήταν το 2018 η πρώτη διοργάνωση επιδείξεων μόδας παγκοσμίου βεληνεκούς 

που επέβαλε την απαγόρευση χρήσης αληθινής γούνας. Ο οίκος Burberry σταμάτησε τη 

χρήση γούνας πριν το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας απαγορεύσει τη γούνα στο Fashion 

Week. Oι οίκοι Gucci, Michael Kors, Tom Ford, John Galliano, Maison Margiela, Jimmy Choo 

και Versace το έχουν επίσης ήδη πράξει. Η δε αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της πολυτέλειας, 

Stella McCartney, ήταν από τις πρωτεργάτριες του κινήματος #banfur, χαρακτηρίζοντας τη 

χρήση γούνας ζώων στη μόδα ως κάτι τεράστια «ανήθικο, και σκληρό » Ο οίκος Dolce & 

Gabbana ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί γούνα ζώων σε όλες τις συλλογές 

του και ότι θα αρχίσει τη χρήση τεχνητής γούνας. Το ιταλικό brand ανακοίνωσε την απόφασή 

του από κοινού με την οργάνωση προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων Humane Society 

International. Έτσι διάφοροι οίκοι μόδας συντάσσονται με άλλα brand, 

συμπεριλαμβανομένων των Armani, Prada και Moncler, τηρώντας τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Fur Free Alliance, δικτύου ομάδων για τα δικαιώματα των ζώων σε όλο τον 

κόσμο. 

Περνώντας στην αντεπίθεση, εκπρόσωποι των Ενώσεων Γουνοποιών απαντούν στις 

αιτιάσεις των οικολόγων αναδεικνύοντας τον μακρύ κύκλο ζωής της αληθινής γούνας αλλά 

και το γεγονός ότι πρόκειται για βιοδιασπώμενο υλικό, σε αντίθεση με την ψεύτικη γούνα που 

με βάση τον πολυεστέρα και το ακρυλικό, προϋποθέτει συνθετικά υλικά που επιβαρύνουν 

τον πλανήτη για πολλά χρόνια. Περαιτέρω, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας κατά 
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μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι γουνοποιοί σε Ευρώπη και Αμερική στρέφονται στο 

σχεδιασμό πιστοποιητικών για το τελικό προϊόν γούνας (αναφέρεται ως Greek Fur) κι 

αναζητούν λύσεις ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την 

εκτροφή των ζώων. 

Παράλληλα, επιστρατεύουν νέους σχεδιαστές μόδας προκειμένου να δώσουν νέα πνοή στην 

αληθινή γούνα και να δελεάσουν τη νεότερη γενιά καταναλωτών που εμφανίζεται πιο 

συνειδητοποιημένη σε θέματα οικολογίας. Χαρακτηριστική είναι η κίνηση της Βρετανικής 

Ομοσπονδίας Γουνοποιών η οποία συνεργάζεται με 12 πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο 

την εκπαίδευση νέων σπουδαστών στην παραδοσιακή τεχνική. 

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του Euromonitor International, η ζήτηση διεθνώς για γούνα 

(αληθινή και συνθετική) αυξήθηκε κατά 120% κι άγγιξε σε αξία τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια 

το 2019, αποτελώντας ένα σημαντικό κομμάτι της πίτας των 281 δισ. δολαρίων της 

παγκόσμιας αγοράς πολυτελών αγαθών κι επιβεβαιώνοντας ότι η διαμάχη αυτή θα έχει 

μέλλον. 

3.4.3. Πανδημία του Covid 19 

Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τον κλάδο και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως αμελητέα και περαστική διότι παρά τον προσωρινό χαρακτήρα του 

δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί συνθήκες οι οποίες τείνουν να λάβουν την μορφή 

μονιμότητας. Είναι παραδοχή ότι λόγω του παγκοσμιοποιημένου χαρακτήρα του εμπορίου 

της γούνας, ο κλάδος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η υγειονομική κρίση του κορονοϊού 

ξεκίνησε για την γουνοποιία ήδη από το 2019 καθώς οδήγησε σε ακύρωση, όλων των 

δημοπρασιών γουνοδερμάτων και σχεδόν όλων των διεθνών κλαδικών εμπορικών 

εκθέσεων. 

Ως συνέπειες της πανδημίας καταγράφονται η αναστολή λειτουργίας των κλαδικών 

εκθέσεων, οι περιορισμοί των μετακινήσεων, η αναστολή των διεθνών εμπορευματικών 

μεταφορών, οι μαζικές ακυρώσεις των αφίξεων της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, η 

διακοπή της χρηματοδότησης των δημοπρατηρίων (Δανίας, Φιλανδίας) στις επιχειρήσεις 

εκτροφής, δημιουργούν προβλήματα στις επιχειρήσεις του κλάδου, δυσανάλογα όσων 

μπορούν να αντιμετωπίσουν. 

Επιπλέον δεδομένου ότι τα προϊόντα γούνας ανήκουν στον χώρο της μόδας και του design, 

τα έτοιμα προϊόντα απαξιώνονται, και σωρεύονται στις αποθήκες, με κίνδυνο μη διάθεσης τα 

επόμενα χρόνια, προκαλώντας μεγάλες ζημίες στις επιχειρήσεις. 
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Πέραν όμως των οικονομικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την πανδημία, θεωρείται 

βέβαιο πως σημαντική θα είναι και η απώλεια του εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα 

αναζητήσει επαγγελματική διέξοδο σε περιοχές εκτός των ΠΕ Καστοριάς και Κοζάνης. 

Έτσι λοιπόν οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις βραχυπροθέσμα καλούνται να αντιμετωπίσουν 

ζητήματα όπως: 

1. Ρευστότητας 

2. Υποαπασχόλησης 

3. Ανταγωνιστικότητας: 

4. Φορολογικά–ασφαλιστικά-τελωνειακά 

Η παράταση της διακοπής των μεταφορών από και προς το εξωτερικό και η ματαίωση 

της θερινής τουριστικής περιόδου του 2020 και του 2021 απέκλεισε ολοκληρωτικά τους 

γουνοποιούς από τη διάθεση των ήδη έτοιμων προϊόντων-υποπροϊόντων. 

3.5. Υποδομές - Υπηρεσίες 

Σε επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών  αυτήν την στιγμή υπάρχουν: 

1. Το εργοστάσιο παραγωγής τροφής/κουζίνα με την επωνυμία “Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.” 

υλοποιήθηκε ως έργο σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα ( ΣΔΙΤ) και εως σήμερα στο 

διοικητική συμβούλιο της εταιρίας εκπροσωπείται το Δημόσιο. Είναι η μοναδική υφιστάμενη 

μονάδα παραγωγής τροφής για Γουνοφόρα Ζώα στην χώρα μας, η οποία ιδρύθηκε με 

αρχικό προϋπολογισμό 2.347.762 €.  Από την ανέγερση του εργοστασίου μέχρι και σήμερα 

πραγματοποιήθηκαν επιπλέον επενδύσεις ύψους 12.000.000 € κατά δήλωση του 

επιχειρηματία για επεκτάσεις και συμπληρώσεις των αρχικών υποδομών για να μπορεί να 

καλυφθεί η παραγωγή τροφής, που απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετηθούν συνολικά οι 

ανάγκες του ζωικού πληθυσμού. Ο παραγόμενος όγκος τροφής σταδιακά ανήλθε περίπου 

στους 50.000 τόνους (έτος 2012) κατά αντιστοιχία της σχέσης 45kg/παραγόμενο 

γουνόδερμα. Επισημαίνεται, ότι η “Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.” προγραμματίζει και νέες επενδύσεις της 

μονάδας ενδεικτικού προϋπολογισμού περίπου 6.000.000 € για να καλύψει μελλοντικές 

ανάγκες τροφής συνολικά για γουνοφόρα ζώα αναπαραγωγής ή κατά αντιστοιχία, όπως 

έχουμε προαναφέρει, αναλογούσα τροφή για 2.000.000 με 2.500.000 γουνοφόρα ζώα. 
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2. Πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας τροφής μοναδικό στο είδος του, 

στην χώρα μας έχει δημιουργηθεί και αυτό από την “Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.”, βρίσκεται εντός του 

πλαισίου των επενδύσεων της και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της. Το έργο αυτό αφορά 

στην κατάρτιση των σιτηρεσίων, στην αξιολόγηση των νέων Α΄ Υλών για τη σύνθεση της 

τροφής, στις δοκιμές των νέων σιτηρεσίων, στην κοστολόγηση των νέων σιτηρεσίων, στον 

ποιοτικό έλεγχο των εισαγομένων Α΄ Υλών για την τροφή των Γουνοφόρων Ζώων, στον 

χημικό και μικροβιακό έλεγχο της παραγόμενης τροφής από κουζίνες. Αποτέλεσμα του έργου 

του εργαστηρίου υπήρξε: 

α. Η βελτίωση του Μ.Ο. των αποδόσεων (από 3 που ήταν πήγε σήμερα στα 4,4 

γουνοδέρματα/Ζώο αναπαραγωγής). 

β. Και η αύξηση του μεγέθους των ζώων. 

Τέλος σημειώνεται, ότι ακόμη υφίστανται περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας 

με ότι θετικό συνεπάγεται αυτή. 
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3. Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας Καστοριάς στην περιοχή χλόης έκτασης 24.000 

τ.μ. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1990 και λειτούργησε για 28 έτη ως εκθετήριο και πώλησης 

ετοίμων προϊόντων γούνας. Στην διάρκεια αυτών των ετών λειτούργησε ως εμπορικό κέντρο 

πώλησης γουναρικών, με συμμετοχή  εκατοντάδων επιχειρήσεων γούνας. Επίσης 

φιλοξένησε έως το 2013 την Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς.   Ο δεύτερος στόχος ως 

δημοπρατήριο γουνοδερμάτων δεν εξυπηρετήθηκε ποτέ και τα τελευταία 4 χρόνια έχει 

σταματήσει και η λειτουργία του εκθετηρίου ως εμπορικό κέντρο. 

 

 

4. Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. Η Διεθνής Έκθεση Γούνας 

Καστοριάς και το Fur Shopping Festival πραγματοποιούνται στο Κέντρο Γούνας Δυτικής 
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Μακεδονίας. Αυτό κατασκευάστηκε το 2013 για να καλύψει τις ανάγκες της κλαδικής έκθεσης 

των γουναράδων, η οποία έως τότε πραγματοποιούνταν στο Εκθετήριο – Δημοπρατήριο 

Καστοριάς (Ε.ΔΗ.ΚΑ.). Με την αύξηση, ωστόσο, του ενδιαφέροντος από πλευράς εκθετών 

για συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, η οποία αναβαθμίστηκε σημαντικά, οι 

εγκαταστάσεις της Ε.ΔΗ.ΚΑ. κρίθηκαν μη επαρκείς, με αποτέλεσμα η διοίκηση του 

Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «ο Προφήτης Ηλίας» να προχωρήσει στην κατασκευή 

του νέου κτιρίου στη ΒΙ.ΠΕ. Καστοριάς-Άργους Ορεστικού. Το Κέντρο Γούνας Δυτικής 

Μακεδονίας ανήκει στην Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία του Συνδέσμου Γουνοποιών 

Καστοριάς, η οποία έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της συντήρησής του. Οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη διοργάνωση εκθεσιακών 

γεγονότων μεγάλου μεγέθους. Το κτίριο έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 34.174,81 τ.μ. 

ιδιοκτησίας της μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας του Συνδέσμου. Ο συνολικός χώρος του 

Κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας προσεγγίζει τα 13.000 τ.μ., ενώ ο εκθεσιακός χώρος 

που φιλοξενεί τα περίπτερα των εκθετών υπερβαίνει τα 8.000 τ.μ., καθιστώντας το μοναδικό 

στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.. 

 

Πηγή : Στρατηγικό Σχέδιο | 2020-2027 του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς. 

 

5. Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας ( Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία) δημιουργήθηκε 

με βασικό σκοπό την προώθηση κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας και την προάσπιση των 

συμφερόντων των Ελλήνων βιοτεχνών γουνοποιών της περιοχής Καστοριάς και Σιάτιστας. 

Στα πλαίσια της προώθησης του κλάδου αναλαμβάνει να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό 

για την Ελληνική γουνοποιία, να προβάλει το σύνολο του κλάδου και να συμβάλει στην 

διεθνή καταξίωση του κλάδου ως τον καλύτερο παγκοσμίως στον τομέα της παραγωγής 

ετοίμων γουναρικών. Η αφετηρία ήταν η δημιουργία brand name για τον κλάδο της γούνας 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 52 από 162 
 

και τα έτοιμα γουναρικά με την επωνυμία "GreekFur" και την εφαρμογή αξιόπιστου 

συστήματος διανομής και ελέγχου της ετικέτας "GreekFur". Δημιουργήθηκε το 2013 από το 

Επιμελητήριο Καστοριάς με την συμμετοχή τοπικών φορέων της γούνας. Εφάρμοσε 

σύστημα ταυτοποίησης των ετοίμων προϊόντων γούνας. Η ταυτοποίηση δεν βασίστηκε σε 

πιστοποιήσεις. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα μοναδικής ταυτοποίησης ξεχωριστά για κάθε 

έτοιμο γουναρικό το οποίο εξασφάλιζε για τον πελάτη, την μοναδικότητά του, την Ελληνική 

καταγωγή του ετοίμου ρούχου σε συνδυασμό με δεσμεύσεις ειλικρίνειας των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και εγγύησης. Το 2014 εντάχθηκαν 82 γουνοποιητικές επιχειρήσεις οι 

οποίες ταυτοποίησαν 62.000 έτοιμα γουναρικά. 

 

 
6   Η Εγνατία οδός και το Διεθνές αεροδρόμιο Καστοριάς. Σε όλη την γεωγραφική 

διασπορά των επιχειρήσεων του κλάδου διέρχεται η Εγνατία οδός η οποία μαζί με το 

αεροδρόμιο Καστοριάς που στο παρελθόν έδωσε την δυνατότητα να προσγειωθούν 

εμπορικές πτήσεις τσάρτερ αποκλειστικά για αγοραστές γουναρικών εξασφαλίζουν γρήγορη 

και ασφαλή προσβασιμότητα προς τις επιχειρήσεις του κλάδου και των εμπορευματικών 

μεταφορών.  
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Με την παρούσα αποτύπωση αναδεικνύεται η απουσία ερευνητικών και επιστημονικών 

δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου της γούνας. Μετά την κατάργηση του Κέντρου 

Ελληνικής Γούνας το 2011 που κατά την τελευταία μορφή του ήταν ΔΕΚΟ εποπτευόμενη 

από τον ΕΟΜΜΕΧ, σε επίπεδο τοπικό περιφερειακό αλλά και εθνικό ο κλάδος της γούνας 

δεν έχει υποστήριξη. Το Κέντρο Ελληνικής Γούνας διέθετε τις υποδομές αλλά και την νομική 

υπόσταση να υποστηρίζει τον κλάδο σε επίπεδο οργάνωσης, συστηματικής 

παρακολούθησης, δυνατότητας πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων (το ΚΕΓ διέθετε 

πιστοποιημένο εργαστήριο από το ΕΣΥΔ),  υλοποίησης ερευνητικών έργων και 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η κατάργηση του δικαιολογήθηκε από την Κυβέρνηση ως 

αποτέλεσμα της Ελληνικής κρίσης και μέσω της πολιτικής της δημοσιονομικής ασφυξίας 

όπου οδήγησε στο κλείσιμο 250 παρομοίων δομών ανά την επικράτεια. Ως και σήμερα οι 

υπηρεσίες του δεν παρέχονται κλαδικά.   

Επίσης διαχρονικό αίτημα των φορέων του κλάδου είναι η ολοκλήρωση των υποδομών του 

αεροδρομίου ( πύργος ελέγχου , αποθήκη καυσίμων) οι οποίες θα καταστήσουν λειτουργικό 

το αεροδρόμιο για διεθνείς πτήσεις και η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου εισόδου εξόδου της 

Εγνατίας οδού στο σημείο του ΒΙ.ΠΑ. Καστοριάς που θα εξυπηρετεί και το  Εκθεσιακό 

Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. 
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Κεφάλαιο 4: Συνοπτική Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης (SWOT, PESTLE 
Ανάλυση) 

4.1. Εισαγωγή 

Οι αναλύσεις SWOT και PESTLE αποτελούν εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού. Στην 

περίπτωση του κλάδου της γούνας θα πρέπει να προσδιοριστεί ο στόχος - βάση για τον 

οποίο θα πραγματοποιηθούν και οι αναλύσεις. Ως κυρίαρχη δραστηριότητα στην γουνοποιία 

είναι η μεταποίηση, κατασκευή και εμπορία ετοίμων γουναρικών. Ως καθετοποιημένος 

κλάδος θεωρούμε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με απώτερο σκοπό την αύξηση 

των πωλήσεων των παραγόμενων προϊόντων γούνας επιφέρει αύξηση της μεταποιητικής 

δραστηριότητας και αύξηση των υπολοίπων γραμμών της αλυσίδας αξίας του κλάδου της 

γούνας. Συνεπώς ο στόχος της μελέτης και η βάση των αναλύσεων είναι αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου της ελληνικής 

γουνοποιίας. 

4.2. Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου της γούνας. 

Κατά την ανάλυση SWOT Θα μελετηθούν τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) 

σημεία του κλάδου της γούνας, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές 

(Threats) που υπάρχουν. 

Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον του κλάδου της γούνας 

καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει (π.χ. ικανότητες , 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να 

ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις.).Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν 

μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος, τις οποίες ο κλάδος θα πρέπει να εντοπίσει, να 

προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. 
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Σχήμα 23: Περίληψη swot ανάλυσης 

 

 

Δυνάμεις: 
 
 
Καθετοποιημένος κλάδος και ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας. Ο κλάδος της Ελληνικής 

γουνοποιίας είναι πλήρως καθετοποιημένος. Από την εκτροφή γουνοφόρων ζώων μέχρι και 

την αποστολή ετοίμων των ετοίμων προϊόντων ( logistics ) υπάρχουν οι δυνατότητες σε 

πλήρη εφαρμογή και ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Αποτελεί Αλυσίδα Αξίας μιας και βασίζεται 

στην αρχή ότι όλες οι επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου έχουν ορισμένες συγκεκριμένες, 

συναφείς και αλληλοσυνδεμένες δραστηριότητες που ακολουθούν μια συγκεκριμένη 

ακολουθία - αλυσίδα - μέσω της οποίας δημιουργείται η «αξία». Η καθετοποίηση του κλάδου 

έχει επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα με κυρίαρχα τα παρακάτω: 

 
• Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω απορρόφησης όλων των διαδικασιών 

εξειδικευμένων υπηρεσιών του εξωτερικού αλλά και μεταφορικού κόστους 

• Καλύτερος και ταχύτερος προγραμματισμός παραγωγικών διαδικασιών 

• Βελτιωμένη ποιότητα 

• Προστασία από αναξιόπιστους προμηθευτές 

• Δυνατότητα επίτευξης διαφοροποίησης 

• Ύπαρξη άμεσης εξυπηρέτησης (  just in time ) 
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Γεωγραφική συγκέντρωση του κλάδου. Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη καθετοποίηση 

και την ύπαρξη της αλυσίδας αξίας του κλάδου με την γεωγραφική συγκέντρωση έχει 

δημιουργηθεί κλαδική οικονομία κλίμακας. Στο επίπεδο που οικονομία κλίμακας 

επιτυγχάνεται σε επίπεδο κλάδου και όχι μεμονωμένης επιχείρησης ονομάζεται εξωτερική 

οικονομία. Ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μια εξωτερική οικονομία στην περιοχή με 

χαρακτηριστικά «βιομηχανική περιοχή γούνας» 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της εξωτερικής οικονομίας είναι 

• Η ικανότητα των συγκεντρωμένων επιχειρήσεων να στηρίζουν ειδικευμένους 

προμηθευτές 

• Ο τρόπος που ένας γεωγραφικά συγκεντρωμένος κλάδος επιτρέπει τη 

συγκέντρωση της αγοράς εργασίας και 

• Ο τρόπος με τον οποίο ο γεωγραφικά συγκεντρωμένος κλάδος ενθαρρύνει τη 

διάχυση γνώσεων. 

Ιστορικότητα Παράδοση Τεχνογνωσία. Είναι αποδεδειγμένο ότι η περιοχή ιστορικά είναι η 

βάση της απαρχής της τέχνης της γουνοποιίας. Μέσα σε αυτήν εξελίχθηκε και η τέχνη της 

γούνας και συνυφασμένη πάντα με τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας. Η σύγχρονη 

καταναλωτική εποχή έχει περάσει από την ποσότητα και την αφθονία στην ποιότητα και τις 

αυθεντικές μοναδικότητες . Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο και μάλιστα με αυξητική 

τάση αναζητούν προϊόντα αποδεδειγμένης φήμης και ποιότητας. Τα έτοιμα προϊόντα γούνας 

που παράγονται στην Δυτική Μακεδονία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Το συγκριτικό αυτό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό δεν έχει  ενσωματωθεί στις πολιτικές 

προώθησης του κλάδου. 

Υψηλός βαθμός εξωστρέφειας. Οι Έλληνες γουναράδες είναι από τους μεγαλύτερους 

γνώστες του εξαγωγικού εμπορίου. Δεκαετίες ολόκληρες ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο 

έχοντας λάβει εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία σε μεγάλο βαθμό των διαδικασιών 

εξωστρέφειας των εξαγωγικών διαδικασιών αλλά και της συνολικής εξαγωγικής κουλτούρας 

που πρέπει να έχει ο κλάδος. 

Νομικά θεσμοθετημένη ζώνη. Η θεσμοθετημένη ζώνη αποτελεί ένα μοναδικό αποκλειστικό 

προνόμιο για τον κλάδο της γουνοποιίας. Αποκλείει την επέκταση του εσωτερικού 

ανταγωνισμού σε άλλες περιοχές και δημιουργεί το πλαίσιο για νομοθετικές πράξεις 

ωφελειών εντός ζώνης και δίνει την δυνατότητα για νομοθετικά ευεργετήματα καθώς 

καθορίζει νομοθετικό πλαίσιο. 

Χειροποίητη τέχνη του κομματιαστού. Αποτελεί το μοναδικό ανταγωνιστικό προϊόν λόγω 

της αποκλειστικότητας του στην περιοχή. Ο μεγάλος ανταγωνιστής η Κίνα, δεν κατάφερε να 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 57 από 162 
 

παράγει τα υψηλής ποιότητας κομματιαστά που παράγονται στην Περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας. Παρόλο που υπάρχει απαξίωση στο είδος αυτό από τους παραγωγούς δεν 

παύει να αποτελεί κομμάτι και μάλιστα μοναδικό της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 

κλάδου. Η αναβίωση του με την μορφή ενός cluster επιχειρήσεων επεξεργασίας και 

εμπορίας κομματιαστών θα μπορούσε να αναπτερώσει αυτήν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και να δώσει μια νέα προοπτική για την ανάπτυξη του κλάδου.  

Αδυναμίες:  
 
 
Έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης. Ο κλάδος της γούνας δεν συμπεριλαμβάνεται 

στους επιλέξιμους τομείς προς χρηματοδότηση  από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε 

συνδυασμό και με την ύφεση της τελευταίας δεκαετίες όπου οι τράπεζες έκλεισαν την 

κάνουλες προς τις επιχειρήσεις ο κλάδος είναι ασφυκτικά υποχρηματοδοτημένος. Υπάρχει 

κίνδυνος ασφυξίας ρευστότητας με αποτέλεσμα πιθανό κλείσιμο επιχειρήσεων από έλλειψη 

χρηματοδότησης 

Ανυπαρξία κλαδικού Brand. Ο κλάδος της γούνας ανήκει στον τομέα της ένδυσης. Σε 

εθνικό επίπεδο η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει για τον κλάδο της ένδυσης 

brandname ( όπως η Γαλλία και η Ιταλία). Ακόμα και σε τοπικό επίπεδο παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειές πολλών επιχειρήσεων και με σεβαστό προϋπολογισμό προσπάθησαν να 

διαφημιστούν, δεν υπάρχει συνολική προσπάθεια προώθησης και διαφήμισης του κλάδου. 

Γήρανση του εργατικού δυναμικού. Το εργατικό δυναμικό είναι γερασμένο και διαρκώς 

μειώνεται. Επιπρόσθετα το εργατικό δυναμικό της γούνας αποτελείται κυρίως από υψηλά 

εξειδικευμένους εργάτες για τους οποίους απαιτούνται πολλά χρόνια για αποκτήσουν 

εμπειρία και να φτάσουν στο μέγιστο της απόδοσης τους κυρίως σε ποιοτική εργασία 

Μονοψώνιο από Ρωσία. Η αγορά της Ρωσίας μεσοσταθμικά αποτελεί περίπου το 90% των 

αγοραστών, χονδρικής και λιανικής πώλησης. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος διότι οι πωλήσεις 

του κλάδου βασίζονται στο ευμετάβλητο μίας και μόνο αγοράς. Επιπρόσθετα η αγορά αυτή 

είναι εκτός της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικούς κανόνες, πιστοποιήσεις, 

νόμισμα. 

Χαμηλός βαθμός δικτύωσης των επιχειρήσεων και φορέων. Δεν έχουν αναπτυχθεί 

δίκτυα επιχειρήσεων. Η δικτύωση, η δημιουργία δηλαδή συνεργατικών σχημάτων, είναι μια 

στρατηγική που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον 

αυξανόμενο ανταγωνισμό που επιβάλει η παγκοσμιοποιημένη αγορά. Η στρατηγική αυτή θα 

ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις της γούνας που δραστηριοποιούνται. Στην 

περίπτωση αυτή παραδείγματος χάρη η δικτύωση θα επέτρεπε παράλληλα με την προβολή 
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της περιοχής και του τουριστικού της προϊόντος την διασύνδεση με τον κλάδο και τα 

προϊόντα της γούνας, οδηγώντας έτσι σε ολιστική τοπική ανάπτυξη. 

Έλλειψη πιστοποιήσεων. Στο σύγχρονο περιβάλλον της κλιματικής αλλαγής αλλά και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων η ύπαρξη των πιστοποιήσεων ( περιβαλλοντικά, 

εργατικού δυναμικού, έτοιμων προϊόντων) του κλάδου της γούνας αν πριν από κάποια 

χρόνια θα δημιουργούσε συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού σήμερα είναι 

απαραίτητα για την βιωσιμότητα του κλάδου ποιότητας προϊόντων και ανθρωπίνου 

δυναμικού 

Μη παρακολούθηση της διεθνούς αγοράς. Δεν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση 

των διεθνών εξελίξεων στον κλάδο της γούνας και του ανταγωνισμού. Η ύπαρξη σταθερού 

μηχανισμού παρακολούθησης της Διεθνούς αγοράς θα ήταν εξαιρετική βοήθεια προς τις 

επιχειρήσεις του κλάδου στον τομέα της λήψης αποφάσεων.  

 

Ευκαιρίες:  
 
 
Νέες τεχνολογίες. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ αποτελεί πλέον μέρος του παγκόσμιου 

εμπορίου με ανοδικές διαρκώς τάσεις. Σύμφωνα με τον απολογισμό του GLAMI το 2020 ο 

όγκος των ηλεκτρονικών πωλήσεων ενδυμάτων μόδας ανήλθε στο 1 δισ. ευρώ. Στον ίδιο 

απολογισμό υπολογίζεται ότι μέχρι το 2023 θα προστεθεί στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, ακόμα 

27% από το  σύνολο της αγοράς. Αυτή η τάση δημιούργησε νέους πρωταγωνιστές με 

ανακατατάξεις μεριδίων μεταξύ των εμπορικών σημάτων και μεγαλύτερη ζήτηση στη διεθνή 

αγορά μόδας. Ενδεικτικά πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή της εταιρείας που 

αναπτύσσει το δημοφιλές e-shop πολυτελών ρούχων και αξεσουάρ Mytheresa στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 2,23 δισ. δολ. Ένα 

cluster επιχειρήσεων γούνας θα μπορούσε να έχει κοινό παρονομαστή την δημιουργία 

ηλεκτρονικού καταστήματος γούνας emarket place με κοινό στόχο την διαφημιστική 

προώθηση των προϊόντων γούνας και τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου.   

Φυσική Γούνα. Η τάση η οποία έχει ξεκινήσει που θεωρεί ότι το φυσικό ανακυκλωμένο 

προϊόν γούνας είναι το οικολογικό σε αντίθεση με τα πετρελαιοειδή χημικά αντικατάστατα της 

συνθετικής γούνας. Η τάση αυτή πρέπει να αποτελέσει κεντρικό θέμα για την εφαρμογή 

στρατηγικής ενημέρωσης εκ μέρους του κλάδου και να αναπτυχθούν οργανωμένες και 

πολυκάναλες καμπάνιες για την ενημέρωση με στόχο την αλλαγή της εικόνας των 

καταναλωτών και την σταδιακή αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών υπέρ της φυσικής 

γούνας.   
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Οι απαγορεύσεις εκτροφής σε άλλες χώρες. Το ευνοϊκό περιβάλλον της Περιφέρειας σε 

συνδυασμό με το κλείσιμο εκτροφείων στην Δανία την πρώην πρώτη χώρα παραγωγής 

γουνοφόρων ζώων στην Ευρώπη, δημιουργούν συνθήκες προσέλκυσης επενδυτών στην 

περιοχή οι οποίες είναι ήδη ορατές. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να φροντίσει 

για την αειφόρα και περιβαλλοντικά ορθή χωροθέτηση της επέκτασης αυτής της 

δραστηριότητας σε αρμονία με το περιβάλλον και κυρίως με τις τοπικές κοινωνίες. 

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης , νέο ΕΣΠΑ, 

Ταμείο ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο είναι διαθρωτικά χρηματοδοτικά εργαλεία από τα οποία 

οι επιχειρήσεις και ο κλάδος της γούνας μπορεί να αξιοποιήσει κεφάλαια για ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις.  

Απειλές:  
 
Αβεβαιότητα της Διεθνούς αγορά γούνας. Στην Ελληνική γουνοποιία δεν υπάρχει 

σύστημα προβλέψεων, και απλά ακολουθεί τις εξελίξεις. Οι αυξομειώσεις των τιμών στα 

δημοπρατήρια, οι διακρατικές συμφωνίες της  Ρωσίας με την Κίνα, οι εξελίξεις στις διεθνείς 

τάσεις της μόδας είναι μερικά από τα ζητήματα τα οποία ο κλάδος δεν παρακολουθεί 

οργανωμένα και οι μεταβολές τους έχουν επηρεάσει και στοιχίσει στον κλάδο.      

Αυξητική τάση της Ρωσικής παράγωγης ετοίμων γουναρικών. Από το 2015 έως σήμερα 

η εσωτερική παραγωγή της Ρωσίας για την κάλυψη των αναγκών της διαρκώς αυξάνεται. 

Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα η πλειοψηφία των εξαγωγών γούνας από την Ελλάδα 

προς την Ρωσία είναι φασόν και όχι εμπορία. Πρέπει να υπάρξουν προωθητικές πολιτικές 

διαφήμισης και προβολής για την επαναφορά και αύξηση της καταναλωτικής συνήθειας 

αγοράς Ελληνικών γουναρικών στην αγορά της Ρωσίας. 

Απαγορεύσεις Εμπορίας. Εκτός από την άρση εμπορίας σε κράτη και αμερικάνικες 

κοινοπολιτείες οι οποίες απαγόρευσαν την πώληση γουναρικών, πλέον έχουν τεθεί κανόνες 

εμπορίου και υγειονομικές διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση εμπορίας γούνας 

προδιαγραφές και πιστοποιήσεις των  Ελληνικών γουναρικών. 

Μη εξυπηρετούμενος τραπεζικός δανεισμός. Υπολογίζεται σύμφωνα με εμπειρικές 

μεθόδους ότι ο μη εξυπηρετούμενος τραπεζικός δανεισμός των επιχειρήσεων γούνας 

ξεπερνά το ποσό των 500 εκατομμυρίων €. Χρέος που με την παρούσα συνθήκη της κρίσης 

είναι μη βιώσιμο. Εάν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κρατική παρέμβαση προς τις 

τράπεζες τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν πτωχεύσεις και πλειστηριασμοί σε επιχειρήσεις 

του κλάδου.  
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Μη ανανέωση του Εργατικού δυναμικού. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον νέου εργατικού 

δυναμικού για απασχόληση με την γούνα. Ο μέσος όρος ηλικίας των απασχολούμενων είναι 

πάνω από 50 έτη. 

Πιθανή μελλοντική επέκταση “anti fur “ κινημάτων. Τα οικολογικά κινήματα που 

υπερασπίζονται την κατάργησης της χρήσης της γούνας βρίσκονται σε φάση ωριμότητας και 

με σταθερότητα συνεχίζουν την προσπάθεια επέκτασης των απαγορεύσεων χρήσης της 

γούνας. Ο κλάδος έχει επιχειρήματα υπέρ της  φυσικής γούνας τα οποία πρέπει 

συστηματοποιηθούν να μετουσιωθούν σε καμπάνια ενημέρωσης με σύστημα διαχείρισης και 

προϋπολογισμό.  Προς το παρόν στην Ελληνική επικράτεια διαπιστώνεται ότι τα κινήματα 

αυτά δεν έχουν επηρεάσει την πολιτεία σε βαθμό που θα δημιουργεί προβλήματα στον 

κλάδο.  Το γεγονός όμως μιας πιθανής αλλαγής μελλοντικά στάσης, είναι αντικείμενο 

παρακολούθησης και προετοιμασίας αντιμετώπισης. 

4.3. Ανάλυση PEST 
 
Η ανάλυση PEST είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ και θα χρησιμοποιηθεί για 

την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος του κλάδου της γούνας.  Με την έννοια του 

περιβάλλοντος δεν εννοούμε το φυσικό περιβάλλον αλλά τα συστήματα και τις δομές που 

περιβάλλουν και επηρεάζουν τον κλάδο. 

Έτσι η ανάλυση PEST αναλύει: 

• Το Πολιτικό περιβάλλον (Political) 

• Το Οικονομικό περιβάλλον (Economic) 

• Το Κοινωνικό περιβάλλον (Social) 

• και τέλος το Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological) 

Τα 4 αυτά περιβάλλοντα για να μας δώσουν πλήρη εικόνα θα τα αναλύσουμε ως προς το 

εσωτερικό αλλά και εξωτερικό. Μάλιστα το εξωτερικό θα χωριστεί στις 2 μεγάλες ομοιογενείς 

αγορές. Την Δυτική και την Ανατολική. 

Τέλος η ανάλυση PEST θα χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση της εικόνας του 

περιβάλλοντος παρούσας κατάστασης αναφορικά με το μακροπεριβάλλον. Ωστόσο αποτελεί 

από μόνη της ανεξάρτητο εργαλείο και μπορεί να εφαρμοστεί για οποιαδήποτε κατάσταση. 
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Σχήμα 24 : Περίληψη pest ανάλυσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πολιτικό Περιβάλλον  
 
Στο Πολιτικό περιβάλλον εμπίπτει η πολιτική σταθερότητα, οι νόμοι, το πολιτικό καθεστώς 

και η μορφή κυβέρνησης. Αυτοί και άλλοι παράγοντες του περιβάλλοντος αυτού μπορούν 

ακόμα και να επιτρέψουν ή να απαγορεύσουν την λειτουργία του κλάδου της γούνας. Στο 

πολιτικό περιβάλλον εντάσσονται οι περιβαλλοντικές και νομοθετικές παράμετροι οι οποίες 

και αναλύθηκαν διεξοδικά στο κεφάλαιο 3.4.2.  Στο πολιτικό περιβάλλον εντάσσεται επίσης 

και αυτό που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικό της Εθνικής και τοπικής πολικής συμπεριφοράς προς τον κλάδο της γούνας 

είναι η αποδοχή του ρόλου της ως εθνικής σημασίας και η στήριξη που παρέχεται είναι 

εμφανής. Διαχρονικά δεν υπήρξαν φαινόμενα αμφισβήτησης του ρόλου του κλάδου της 

γούνας αλλά και δεν εμφανίστηκαν συμπεριφορές που να επιζητούσαν τον περιορισμό του. 

Ειδικότερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τοποθέτησε την γούνα σε ως κυρίαρχο κλάδο 

της Περιφέρειας o οποίος εντάχθηκε σε προτεραιότητα σημασίας και ενισχύσεων μέσω της 

RIS στην προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Κρίσιμη για τη διατήρηση της θετικής 

στάσης στην Ελλάδα είναι η στάση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Παρόλο την φιλική προς 

την γούνα στάση της Ελλάδας σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο προχωρήσει 

σε περιορισμούς η Ελλάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί. 

Δεν ισχύει το ίδιο στην διεθνή Δυτική πολιτική σκηνή που η επιρροή του οικολογικού 

κινήματος ήταν εντονότερη. Υπάρχουν σε αρκετές χώρες εντός των κοινοβουλίων αρκετές 

φωνές και κινήματα τα οποία οδήγησαν σε απαγορεύσεις εμπορίας και εκτροφής. Οι τάσεις 
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αυτές θεωρούνται αυξητικές. Ακόμα και σε «ουδέτερες» χώρες είναι δύσκολο να δούμε 

πολιτικές ανάπτυξης και κινήτρων για την γούνα. 

Σε αντίθεση βρίσκεται το Διεθνές ανατολικό πολιτικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα στην Ρωσία το 

οικολογικό κίνημα δεν έχει επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις. Το σημαντικό στοιχείο για την 

βασική αγοράστρια χώρα είναι οι πολιτικές της χώρας για ενδυνάμωση της τοπικής 

παραγωγής της γούνας με οικονομικά και φορολογικά κίνητρα αλλά και η μείωση των 

εισαγωγών με εφαρμογή των δασμολογικών και φορολογικών μέτρων, που στο παρελθόν 

δεν εφαρμοζόταν στον βαθμό που εφαρμόζεται σήμερα. 

Οικονομικό Περιβάλλον.  
 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το οικονομικό περιβάλλον είναι τα ίδια σε 

όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία έχει την προοπτική 

ισχυρής ανάκαμψης. Η μεγέθυνση για το σύνολο του έτους αναμένεται ισχυρή, πιθανότατα 

ανώτερη του 5%, σε συνέχεια, βέβαια, της ισχυρής ύφεσης κατά το προηγούμενο έτος άνω 

του 8%. Συνολικά, η νέα κρίση, λόγω της πανδημίας, έχει πλήξει την ελληνική οικονομία 

περισσότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές. Πρέπει, σχετικά, να συνυπολογιστεί όχι μόνο η 

μεγάλη ύφεση σε πραγματικούς όρους αλλά και η απώλεια της μεγέθυνσης που 

προηγουμένως αναμενόταν για πέρυσι, κοντά στο 3%, ακόμη και ο αντιπληθωρισμός. 

Κύριος παράγοντας για το βαρύ αυτό πλήγμα είναι η σύνθεση της παραγωγής, με μεγάλη 

συμμετοχή τομέων που υποχώρησαν έντονα λόγω των περιορισμών, όπως ο τουρισμός, το 

λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές και η εστίαση. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους πλέον η 

εξέλιξη του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία είναι θετικότεροι της αρχικά αναμενομένης είναι οι 

εξής. Πρώτον, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία έχουν συνολικά θετικότερη της 

αναμενόμενης πορεία, με άμεση ευνοϊκή επίδραση και στην ελληνική. Δεύτερον, η 

συνεχιζόμενη σε υψηλό επίπεδο στήριξη προς επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που οδηγεί 

βέβαια σε βαθύ δημοσιονομικό έλλειμμα και στο τρέχον έτος στη συνέχεια του 

προηγούμενου. Τρίτον, η ασφάλεια που συνεχίζει να προσφέρει το πλαίσιο της νομισματικής 

και της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρώπη, κρατώντας χαμηλά το κόστος 

χρηματοδότησης και για την ελληνική οικονομία. Τέταρτον, η θετική ανταπόκριση σημαντικών 

τομέων της οικονομίας, που έδειξαν ανθεκτικότητα με κέντρο τις εξαγωγές αγαθών. 

Δεδομένων των παραπάνω, οι προοπτικές μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας είναι 

θετικές. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κυρίως λόγω των κονδυλίων αλλά και των 

ευνοϊκών ποσοστών ενισχύσεων που υιοθετήθηκαν δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν 

την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του κλάδου. 

Πρόβλημα για τον κλάδο παραμένει ο τραπεζικός δανεισμός. 
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Η παγκόσμια οικονομία θα υπερβεί για πρώτη φορά τα 100 τρισ. δολάρια το επόμενο 

έτος, δύο χρόνια νωρίτερα από όσο είχε αρχικά προβλεφθεί. Κύριος μοχλός ανάπτυξης στον 

οποίο οφείλει αυτή την επιτάχυνση της μεγέθυνσης θα είναι η συνεχής ανάκαμψη που 

γνωρίζει η παγκόσμια οικονομία από την ύφεση της πανδημίας. Ο πληθωρισμός αποτελεί 

πάντως απειλή και μπορεί να τη βυθίσει σε νέα ύφεση στο εγγύς μέλλον, αν εξακολουθήσει 

να επιταχύνεται. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι εκτιμήσεις του Κέντρου Οικονομικών και 

Επιχειρηματικών Ερευνών (CEBR) όπως παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεσή του για την 

παγκόσμια οικονομία, στην οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η οικονομία της Ελλάδας 

θα υπερβεί τα προ πανδημίας επίπεδα το 2022, χωρίς, ωστόσο, να επιχειρεί ακριβή 

πρόβλεψη. Σε ό,τι αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021, οι εκτιμήσεις του 

CEBR αποκλίνουν κάπως από εκείνες του ΔΝΤ και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς 

υπολογίζει πως σημείωσε ανάπτυξη 6,5%. 

Κοινωνικό Περιβάλλον.  
 
Η δομή της κοινωνίας, οι αντιλήψεις των κατοίκων μίας συγκεκριμένης κοινότητας, τα 

δημογραφικά, ψυχογραφικά και άλλα κριτήρια σαφώς επηρεάζουν τον κλάδο της γούνας που 

δραστηριοποιείται σε αυτή τη κοινωνία και γι' αυτό μελετάται στην ανάλυση PEST. 

Η τοπική κοινωνία έχει ενσωματώσει στην κουλτούρα και στην αντίληψη της την 

δραστηριότητα της γούνας. Υπάρχει διαχρονικά αρμονία των κατοίκων και του κλάδου και 

λόγω της ιστορικότητας η οποία προκάλεσε ενσωμάτωση στην νοοτροπία και στην 

κουλτούρα αλλά και λόγω της επαγγελματικής ενασχόλησης με τον κλάδο. Όχι αδίκως ειδικά 

σε περιόδους ύφεσης του κλάδου, η τοπική κοινωνία έχει «κατηγορήσει» την γουνοποιία ως 

αίτιο οικονομικής συρρίκνωσης. Χωρίς όμως να στρέφεται κατά της δραστηριότητας της 

γουνοποιίας αλλά επιθυμώντας ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξης με αυξημένη την 

εισφορά και άλλων δραστηριοτήτων στο τοπικό ΑΕΠ. 

Σε σχέση με το τοπικό εν δυνάμει εργατικό δυναμικό υπάρχει πρόβλημα μιας και η αστάθεια 

των τελευταίων δεκαετιών σε σταθερή απασχόληση, η αύξηση των νέων να ακολουθούν 

σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλοι παράγοντες, ώθησε την τοπική κοινωνία να 

μην επιλέγει να κατευθύνει την νεολαία στο επάγγελμα της τέχνης της γούνας. 

Τεχνολογικό Περιβάλλον.  
 
Τέλος, το τεχνολογικό περιβάλλον έχει και αυτό καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του 

Μακροπεριβάλλοντος. Οι καινοτομίες, τα εμπόδια που σχετίζονται με τεχνολογικά 

επιτεύγματα καθώς και η μεταφορά της τεχνολογίας αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που 

προσδιορίζονται σε αυτό το σημείο. Κανένα από τα παραπάνω περιβάλλοντα δεν θα πρέπει 

να θεωρείται σημαντικότερο έναντι του άλλου, καθώς όλα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

λειτουργία μίας επιχείρησης. Ο κλάδος της γούνας ως παραγωγική διαδικασία είναι 
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παραδοσιακός. Δεν έχει υποβληθεί σε πιέσεις λόγω τεχνολογικών αλλαγών. Ο τρόπος 

παραγωγής είναι τυποποιημένος σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη 

τεχνολογικού ανταγωνισμού. Ως παραγωγική διαδικασία η κατασκευή έτοιμων γουναρικών 

βασίζεται σε χειροποίητο τρόπο και οι καινοτομίες αφορούν περισσότερο διαδικασίες και 

τεχνικές παρά μηχανολογικό εξοπλισμό.  

Το αντίθετο συμβαίνει στην προώθηση και εμπορία όπου οι νέες τεχνολογίες κυρίως μέσω 

διαδικτύου ενώ σταδιακά ενσωματώνονται σε όλες τους κλάδους και κυρίως στον χώρο της 

ένδυσης δεν έχει ενσωματωθεί στον βαθμό που θα έπρεπε στον κλάδο της γούνας. 
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Κεφάλαιο 5: Η Στρατηγική και το όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
για την ανάπτυξη του κλάδου της γούνας 

5.1 Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα 
 
Στην παρούσα χρονική στιγμή διαφαίνεται ότι η προηγούμενη περίοδος της δεκαετούς 

κρίσης στην Ελληνική οικονομία άρχισε να αντιστρέφεται. Τα νέα  δεδομένα ενισχύσεων 

λόγω της αποσταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας  από την πανδημία COVID-19, 

συνδυάζονται στην Δυτική Μακεδονία με την απολιγνιτοποίηση και την ανάγκη ριζικής 

αναδιαμόρφωσης του επικρατούντος κατά τα 60 τελευταία χρόνια αναπτυξιακού μοντέλου. 

Στο άμεσο μέλλον σημαντικές ευκαιρίες θα δοθούν από διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία 

από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 όπου συνοδεύεται από το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα ισοδύναμο χρηματοδοτικά μηχανισμό, ο 

οποίος εστιάζει στην στήριξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι της κρίσης. Στο πλαίσιο 

αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα σύνολο 

παρεμβάσεων που θα διαμορφώσουν το νέο αναπτυξιακό τοπίο της Περιφέρειας για τις 

προσεχείς δεκαετίες. 

Η καθοδική  πορεία του κλάδου μετά το 2014 όπως διαπιστώνεται  από την συνεχόμενη 

μείωση των εξαγωγών και του παραγόμενου προϊόντος, την μείωση του αριθμού των 

επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος βρίσκεται 

σε μακροχρόνια ( 8ετή) ύφεση και σε αβεβαιότητα σε σχέση με την μελλοντική πορεία.  

Το κύριο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει η παρούσα μελέτη είναι αν ο κλάδος της 

Ελληνικής γούνας έχει βιωσιμότητα, προοπτικές ανάπτυξης και πώς θα ενσωματωθεί στην 

προσπάθεια ανασυγκρότησης του νέου παραγωγικού μοντέλου και του χάρτη της νέας 

επιχειρηματικής επανεκκίνησης της Δυτικής Μακεδονίας.  

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα στην βασική 

αγορά γούνας την Ρωσία, που στο εσωτερικό της διαπιστώνεται αύξηση των πωλήσεων 

ετοίμων γουναρικών, την ίδια περίοδο στην Ελληνική γουνοποιία υπάρχει πτώση πωλήσεων 

σε αυτήν την αγορά. Επίσης παρατηρούμε ότι στο σύνολο των εξαγωγικών προορισμών 

εκτός Ρωσίας υφίσταται για την ίδια περίοδο προοδευτική αύξηση των εξαγωγών όπου το 

έτος 2018 άγγιξε τα 50 εκ. €.  Με ασφάλεια εξάγεται το συμπέρασμα ότι η αγορά της Ρωσίας 

που διαμόρφωσε τον κλάδο τα τελευταία 32 χρόνια είναι και το βασικό πρόβλημα. Η 

εφαρμογή του τσιπ, η αλλαγή εμπορικής πολιτικής προς τις δυτικές χώρες, η ενίσχυση της 

εσωτερικής παραγωγής γουναρικών είναι μέτρα που εφαρμόστηκαν από την Ρωσία και 

σταδιακά μείωσαν το μερίδιο αγοράς για τα Ελληνικά γουναρικά. Στον αντίποδα για την ίδια 

περίοδο δεν υπήρξε αντίδραση η οποία θα μπορούσε να εκφραστεί με ενίσχυση της 
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εμπορικής διπλωματίας μεταξύ των δύο χωρών και προωθητικών – διαφημιστικών 

ενεργειών για τα Ελληνικά γουναρικά. 

Στις αγορές του Δυτικού κόσμου την ίδια περίοδο  παρατηρείται σταθερά μικρή αύξηση των 

εξαγωγών. Με την Ελλάδα ως μοναδικό παραγωγικό κέντρο γουναρικών στην Δύση, σε 

αυτές τις αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής αγοράς, σύμφωνα με τα 

συμπεράσματα της μελέτης, τα antifur κινήματα, η μόδα, η ηλεκτρονική προώθηση και 

πωλήσεις και οι περιβαλλοντικές και ποιοτικές πιστοποιήσεις είναι οι βασικοί ρυθμιστικοί 

παράγοντες ( εξαιρείται η ένταση του χειμώνα ) που διαμορφώνουν την ζήτηση. Για το 

σύνολο αυτών των παραγόντων ο κλάδος της Ελληνικής γούνας ενώ μπορεί να συμβάλει 

στην διαμόρφωση των συνθηκών για την αύξηση της ζήτησης, δεν έχει δημιουργήσει 

μηχανισμούς και δομές που θα μπορούσαν να συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Ενώ ο κλάδος της γούνας χαρακτηρίζεται από υψηλή εξωστρέφεια, αυτή περιορίστηκε μόνο 

σε επίπεδο εκθέσεων και εξεύρεσης χονδρικών πελατών ενώ στον Δυτικό κόσμο το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ με μικρό κόστος καταφέρνει να προσεγγίσει άμεσα τους 

καταναλωτές στον χώρο της ένδυσης και της μόδας.  

Εσωτερικά στην Δυτική Μακεδονίας ο κλάδος της γούνας χαίρεται την αναγνώριση και την 

στήριξη από την τοπική κοινωνία και τους πολιτικούς θεσμούς σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο. 

Η ύπαρξη της ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας, της γεωγραφικής συγκέντρωσης και των 

στοιχείων παράδοσης και πολιτισμού που εμπεριέχονται στον κλάδο αποτελούν ισχυρά 

πλεονεκτήματα που σπανίως συναντιούνται σε άλλους κλάδους. Δεν αξιοποιήθηκαν όμως 

υπέρ του κλάδου διότι δεν υπήρξε ποτέ ολοκληρωμένη και σταθερή πολιτική προβολής και 

προώθησης του κλάδου που να συμπεριλαμβάνει και να αναδεικνύει αυτά τα πλεονεκτήματα 

της.  Το γεγονός αυτό δεν έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον κλάδο και είναι 

αναστρέψιμο ειδικότερα στις Δυτικές αγορές. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα διαπιστώνεται ότι ο κλάδος δεν αντιμετωπίζει 

απειλές μόνιμου χαρακτήρα ( έλλειψη ζήτησης ) που να απειλούν την βιωσιμότητα του και ότι 

μπορεί να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητα του, θέτοντας νέα ισχυρά θεμέλια που θα 

δημιουργήσουν σταθερότητα και θα μειώσουν την αβεβαιότητα. Μέσω την ανάκτησης της 

ανταγωνιστικότητάς του, θα αντιμετωπιστούν και δύο ακόμα βασικά προβλήματα:  η έλλειψη 

τραπεζικής χρηματοδότησης και η μη ανανέωση του εργατικού δυναμικού.  

Με την ανάκτηση της  βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας  κλάδου της γούνας 

αποκαθίσταται  η τραπεζική πίστη και η επιλεξιμότητα του κλάδου από το υποψήφιο εργατικό 

δυναμικό.  
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5.2. Το Όραμα 
 
Το όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συνοψίζεται σε μία πρόταση : Ο κλάδος της 

γούνας στη Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει σταθερή, ισχυρή, βιώσιμη ανταγωνιστική θέση 

σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. 

Σύμφωνα με τους όρους που υπαγορεύονται από τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας η οποία εκφράζεται από τις στρατηγικές των Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων της νέας περιόδου 2021-2027 και των συμπερασμάτων τα οποία προέκυψαν 

από τις αναλύσεις της παρούσας μελέτης, οι στρατηγικές προτεραιότητες για την επίτευξη 

του οράματος είναι : 

1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός Κλάδος Γούνας.  

2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος της Γούνας. 

3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος της Γούνας.  

Αναλυτικότερα : 

1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας. Η προτεραιότητα αφορά: 

 στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας  

 στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της αξιοποίησης προηγμένων 

τεχνολογιών.  

 στην προσαρμογή του κλάδου στις νέες απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας και στην 

κλιματική αλλαγή  

Ειδικότερα, αναφορικά με την προσαρμογή του κλάδου στις νέες απαιτήσεις της κυκλικής 

οικονομίας και στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να υπάρξουν συνέργειες για : 

 Την πιστοποίηση των χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

 Την προώθηση σε καθαρές μορφές ενέργειας 

 Την ανάληψη πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων 

 Την πρόληψη της διαχείρισης κινδύνων 

 Την διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων-απορριμμάτων 

 

Στο ίδιο πλαίσιο απαραίτητες σύμφωνα με του νέους κανόνες εμπορίου είναι η Εκπαίδευση 

και Πιστοποίηση των εργαζομένων της γούνας και οι πιστοποιήσεις των παραγόμενων 

προϊόντων γούνας συμπεριλαμβανομένου των γουνοδερμάτων. H εισαγωγή της 

ιχνηλασιμότητας, η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης  της διαδικασίας 

παραγωγής, δύναται να ενσωματωθεί με τις πιστοποιήσεις όλων των σταδίων της 

παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, δημιουργώντας μοναδικό διεθνές ανταγωνιστικό 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 68 από 162 
 

πλεονέκτημα, αποτελώντας το σημαντικότερο εργαλείο για την μετάβαση του κλάδου στο 

μέλλον και την προώθηση του. 

2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος της Γούνας. Η προτεραιότητα αποσκοπεί στην προβολή, 

διαφήμιση και προώθηση του κλάδου. Το πρώτο στοιχείο που είναι απαραίτητο είναι να 

υπάρχει ονοματεπώνυμο. Δηλαδή λογότυπο, brandname.. Έως και το 2013 δεν έχει 

δημιουργήσει συνολικό brandname για τον κλάδο. To 2013 μέσω του Ινστιτούτου Ελληνικής 

Γούνας δόθηκε το brand “Greek Fur”. χωρίς όμως να υιοθετηθεί από την πλειοψηφία του 

κλάδου. Ως αποτέλεσμα ενώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις αλλά και τα μέσα για να γίνει 

προώθηση του κλάδου στο σύνολο του αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει ενιαία στρατηγική προώθησης του κλάδου. Η Ελληνική γουνοποιία επιπροσθέτως 

έχει απλόχερα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για την δημιουργία ενός ισχυρού κλαδικού 

brandname. 

• Τα κύρια χαρακτηριστικό της ελληνικής βιοτεχνίας της γούνας είναι : 

• Γεωγραφική συγκέντρωση του συνόλου των επιχειρήσεων στην περιοχή Καστοριάς  

και Σιάτιστας. Μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων σε μια περιοχή 

σχετικά μικρή. 

• Η επεξεργασία είναι χειροποίητη εργασία με υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας. 

• Ύπαρξη μακροχρόνιας εμπειρίας στην επεξεργασία άνω των 4ων αιώνων. 

• Διατήρηση και συνέχεια του παραδοσιακού τρόπου επεξεργασίας. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός κλαδικού brand name το οποίο θα καταφέρει να 

«διαχειρίζεται» και να διαφυλάττει τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του κλάδου και να μπορεί 

να λειτουργήσει με θετικό τρόπο, επικουρικά προς τα ιδιωτικά brand. Στην σύγχρονη εποχή 

με τις εξελίξεις που υπάρχουν στον παγκόσμιο κλάδο της γούνας, είναι απαραίτητη όσο κάθε 

άλλη χρονική περίοδο, η δημιουργία ενός φορέα που θα ασχοληθεί με την δημιουργία 

σύγχρονης εικόνας του κλάδου και την προβολή του. 

Από τον κλάδο απουσιάζει ολιστική στρατηγική branding και εφαρμογή κλαδικού εξαγωγικού 

μάρκετινγκ με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στα Social media. Πρόθεση της Περιφέρειας 

είναι σε συνεργασία με τους κλαδικούς φορείς και τους επιχειρηματίες του κλάδου να 

αναληφθεί πρωτοβουλία για την δημιουργία δομής με αυτό το αντικείμενο. 

Πολιτική της Περιφέρειας είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση των επαναλαμβανόμενων 

δράσεων που αφορούν :  

Α) ενίσχυση εκθεσιακών γεγονότων 

Β) προσέλκυση αγοραστών 

Γ) επιχειρηματικές αποστολές 

Δ) εκδηλώσεις μικρής διάρκειας ( fashion show, Gala ) 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών είναι η νέα καινοτομία στον τομέα της προώθησης και 

των πωλήσεων του κλάδου. Τεχνολογίες όπως η ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού, η ανάλυση 
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δεδομένων και το ψηφιακό εμπόριο, μπορούν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα και την 

ευελιξία των επιχειρήσεων και να τους επιτρέψουν να αποδίδουν καλύτερα από τον 

ανταγωνισμό. Το Twitter, το Facebook και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

ήδη αποδειχθεί πραγματικό δώρο για τις επιχειρήσεις. Ο κλάδος της γούνας πρέπει να 

μετατοπίσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, δημιουργώντας νέα ή πρωτοπόρα 

προϊόντα/υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν βιώσιμα στην παγκόσμια 

αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν ο κλάδος αυτή θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας τον συνδυασμό νέων τεχνολογιών και καινοτομίας. 

Συνεπώς, ο ανταγωνισμός είναι άμεσα εξαρτώμενος από το κατά πόσο να εφαρμόσει 

καινοτομικές δράσεις. 

 

3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος της Γούνας. Η προτεραιότητα αφορά την ανάπτυξη δομών 

και δικτύων στήριξης του κλάδου της γούνας. Κατά την διάρκεια των τελευταίων 30 ετών ο 

κλάδος έχει υποστεί κυρίως από εξωτερικούς παράγοντες αλλαγές που αφορούν την 

λειτουργία του, τα κανάλια διανομής, νομοθεσίες. Οι γουνοποιοί ακολουθούν τις εξελίξεις 

που δημιουργούνται από τις αγορές. Ο όγκος του κλάδου και ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης 

από τις διεθνείς εξελίξεις καθιστά απαραίτητη την δημιουργία μιας ενιαίας Δομής Στήριξης 

της Ελληνικής Γουνοποιίας με εξειδίκευση - τμήματα στους τομείς : 

α) Διεθνές Παρατηρητήριο του κλάδου της γούνας. 

β) Ινστιτούτο Παρακολούθησης και επικαιροποίησης του Στρατηγικού σχεδίου  

γ) Κέντρο έρευνας και καινοτομίας του κλάδου της γούνας. 

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού σχεδίου είναι η στενή 

παρακολούθηση και η διαρκής επικαιροποίηση του σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις καθώς 

κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου της γούνας και της διεθνούς αγοράς γούνας είναι η 

αστάθεια όσον αναφορά το εσωτερικό και εξωτερικό του περιβάλλον. 

Τέλος η Περιφερειακή αρχή μέσω του πολιτικού της ρόλου μπορεί σε συνεργασία με τους 

φορείς του κλάδου και στα πλαίσια των επαφών της και των δημοσίων σχέσεων με ξένους 

ακολούθους και παράγοντες, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της θέσης της 

Ελληνικής γούνας στις διεθνείς αγορές αλλά και να διερευνήσει συνθήκες για την δημιουργία 

συνεργασιών. 
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Κεφάλαιο 6: Η Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων - Οι Άξονες Προτεραιότητας και οι 
Ειδικοί Στόχοι 

Στο κεφάλαιο αυτό ιεραρχούνται οι προτεραιότητες και παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας στη Δυτική Μακεδονία, όπως 

προέκυψαν από την μελέτη σε σχέση με την επίτευξη του οράματος της περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος, σε σχέση με την  επιλεξιμότητα τους 

και την πιθανή χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Ως βάση χρησιμοποιήθηκε το Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 από 

την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ)  και αποτυπώνεται στις ήδη δομημένες προτεραιότητες όπως 

έχουν διαμορφωθεί. Συγκεκριμένα: 

- Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου 

και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού 

- Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των 

πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων 

- Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της 

κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων 

- Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω 

-  της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 

- Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης 

της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων 

περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών 

Επισημάνεται ότι όπου αναφέρεται <κλάδος γούνας> ισοδυναμεί με όλη την αλυσίδα αξίας 

του κλάδου, από την παραγωγή ζωοτροφής για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων μέχρι και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση του τελικού προϊόντος.  

Οι Ειδικοί Στόχοι ανά Προτεραιότητα και Ειδικό στόχο είναι : 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας 

 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της αξιοποίησης 

προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας 

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου της 

γούνας 
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Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του κλάδου γούνας 

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου της 

γούνας 

 

   Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 

 

Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του κλάδου της γούνας 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας 

 

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 

 

Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου της γούνας 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών δράσεων και υποδομών 

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 
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Κεφάλαιο 7. Προσδιορισμός Δράσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας  
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο 6 ιεραρχήθηκαν οι προτεραιότητες, και παρατέθηκαν οι ειδικοί 

στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας στη Δυτική Μακεδονία 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των Ειδικών στόχων σε ενδεικτικές δράσεις/ πράξεις. 
 

Οι ενδεικτικές δράσεις είναι αποτέλεσμα μιας σύνθεσης των αποτελεσμάτων όπως 

προέκυψαν από την μελέτη σε σχέση με την επίτευξη του οράματος της περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας και των προτάσεων που προέκυψαν από την δημόσια διαβούλευση της πρώτης 

φάσης της μελέτης. 

 

7.1 Οι ενδεικτικές Δράσεις, ανά Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο. 
 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας 

 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της αξιοποίησης 

προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις 

1.1.1 Συμπράξεις με Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την 

υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 

 Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης της παραγωγικής 

διαδικασίας, με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων 

 Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας των Προϊόντων στην 

αλυσίδας αξίας του κλάδου (WelFur, EN, ) 

 Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για τη βελτίωση 

ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος 

 Δυνατότητες ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων, 

ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας.  

 Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου της γούνας 

 Γενετική βελτίωση γουνοφόρων ζώων και ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων 

προϊόντων τους. 

 

1.1.2 Εκπόνηση ερευνών – μελετών διαφόρων ζητημάτων του κλάδου γούνας 

 Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων - Προτυποποίηση των διαδικασιών του 

κλάδου της γούνας. 

 Παρακολούθηση τεχνολογικού περιβάλλοντος. 

 Καταγραφή δράσεων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.  
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 Κωδικοποίηση τάσεων μόδας, καταναλωτικών συνηθειών κ.ά. 

 Μελέτη βιωσιμότητας διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργίας πράσινων 

σημείων.  

 Δράσεις δημιουργίας προτύπων βασισμένων στην ευζωία. 

 Έρευνες marketing υφιστάμενων και νέων αγορών. 

 Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της αισθητηριακής 

ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό. 

 Business plan της δομής γούνας 

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου της 

γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις 

1.2.1 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του 

κλάδου γούνας 

 Στήριξη των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης 

και ιχνηλασιμότητας  

 Δράσεις Ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του κλάδου 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εξοπλισμού 

σε παρεμφερείς, δυναμικά εξελισσόμενους, τομείς. 

1.2.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων τύπου start up και  spin off του κλάδου 

1.2.3 Δράσεις υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του κλάδου γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις 

1.3.1 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ: 

 Ειδικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τις ΜΜΕ του κλάδου της γούνας 

 Αξιοποίηση στεγάστρων των εκτροφείων για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ  

1.3.2 Δράσεις διαχείρισης / αξιοποίησης απορριμμάτων - αποβλήτων των  

επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του κλάδου γούνας  

 Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-απόβλητα των 

επιχειρήσεων κατεργασίας γουνοδερμάτων. 

 Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης - επεξεργασίας απορριμμάτων – 

αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης υλικών  

 Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και αναβάθμιση τους σε προϊόντα 

προστιθέμενης αξίας (πχ βιοαέριο.) 
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 Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων κλάδων ζωικής παραγωγής 

για την παραγωγή εξειδικευμένης ζωοτροφής, άρρηκτα συνδεδεμένης με την 

ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος. 

1.3.3 Δράσεις για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας 

 Καθιέρωση της πράσινης ετικέτας σε κάθε έτοιμο ένδυμα από γούνα. 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας για μείωση του ανθρακικού 

αποτυπώματος. 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε ΜΜΕ. 

 Καθιέρωση του δείκτη κυκλικής οικονομίας για τις ΜΜΕ του κλάδου γούνας. 

 
 

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου της 

γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις 

1.4.1 Κατάρτιση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση  του ανθρώπινου δυναμικού του 

κλάδου γούνας 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εφαρμογή καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, 

κυκλικής οικονομίας, απόκτηση – αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, 

εφαρμογή πιστοποιητικών, ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών, εξαγωγικού 

marketing με έμφαση τις νέες τεχνολογίες, κλπ.  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ζωνών καινοτόμων επιχειρήσεων 

(start-ups, spinoffs, κλπ). 

1.4.2 Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης του πιστοποιημένου ανθρώπινου 

δυναμικού. 

   Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 

 

Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του κλάδου της γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις 

2.1.1 Δημιουργία ισχυρού branding της Ελληνικής Γουνοποιίας 

2.1.2 Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης του κλάδου της γούνας 

 Λειτουργία online πλατφόρμας για ετήσια έκθεση γούνας 

 Διαδικτυακό κανάλι YouTube του κλάδου 

 Δράσεις e-market place και digital marketing 

2.1.3 Πρωτοβουλίες Δημοσίων Αρχών για ενίσχυση της θέσης της Ελληνικής γούνας 

στις Διεθνείς σχέσεις και αγορές 
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2.1.4 Έξυπνες Δράσεις προώθησης ή/και επανατοποθέτησης του προϊόντος στην 

αγορά – αναδιαμόρφωση της κοινής γνώμης 

 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

2.2.1 Δημιουργία Strategic Marketing Plan για την γούνα 

2.2.2 Διοργάνωση – Συμμετοχή εκδηλώσεων - εκθέσεων 

 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

 Διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων – επιχειρηματικών 

αποστολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε υφιστάμενες και νέες αγορές 

2.2.3  Ενίσχυση επιχειρήσεων του  κλάδου της γούνας για βελτίωση της εξωστρέφειας 

τους 

 Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των επιχειρήσεων 

 Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του κλάδου 

 Συμμετοχή σε online εκθέσεις και Β2Β συναντήσεις 

 

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 

 

Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου της γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις 

3.1.1 Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου – Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας 

του κλάδου της γούνας ( Δομή γούνας ) 

3.1.2 Ανάπτυξη δομών στήριξης του κλάδου της γούνας 

 Εργαστήριο διαφύλαξης της παραδοσιακής γουνοποιητικής τέχνης 

 Εργαστήριο καινοτομίας «κομματιαστού» 

 Ίδρυση και λειτουργία δημοπρατηρίου γουνοδερμάτων 

 Πρότυπη ερευνητική φάρμα 

 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής Καινοτομίας για τις 

γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. Μακεδονίας 

 Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων. 

 

3.1.3 Αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών και υποδομών 

3.1.4 Θέσπιση – Διοργάνωση Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γουνοποιίας 

3.1.5 Καθιέρωση Κλαδικής Κοινωνικής Ευθύνης  με δράσεις που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος.  
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Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών δράσεων και υποδομών 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις 

3.2.1 Ενίσχυση δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του κλάδου της γούνας με τον 

πολιτισμό και τον τουρισμό 

3.2.2 Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης του κλάδου της γούνας με άλλους φορείς   

 Με οίκους μόδας, με σχολές σχεδίου, με φορείς για θέσπιση πολιτικής 

χορηγιών για καταστολή οικολογικών κινημάτων κ.ά. 

 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών ή μη εφαρμογών για την 

προώθηση και αναβάθμιση των τουριστικών πόρων σε συνδυασμό με τον 

παραδοσιακό κλάδο της Γούνας 

 Διοργάνωση και αξιοποίηση  Greek Fur Summer Schools 

3.2.3 Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Τέχνης της Γούνας 

3.2.4 Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Εγνατίας οδού με το Εκθεσιακό κέντρο Δυτικής 

Μακεδονίας 

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 

Ενδεικτικές Δράσεις 

3.3.1 Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 

3.3.2 Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 

7.2 Η επιλογή των ενδεικτικών δικαιούχων 
 

Η επιλογή των ενδεικτικών δικαιούχων έγινε με τα κάτωθι κριτήρια : 

 Συνάφεια του δυνητικού δικαιούχου με την δράση 

 Η Διοικητική ικανότητα του φορέα της πρότασης. Κατά πόσο ο δυνητικός δικαιούχος 

διαθέτει την οργανωτική δομή και τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση της 

προτεινόμενης πράξης.   

 Επιχειρησιακή ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου, η οποία εξετάζεται με τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

α. Την προηγούμενη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στην υλοποίηση παρόμοιων 

πράξεων  

β. Τη διαθεσιμότητα/ επάρκεια προσωπικού (ομάδα έργου), δηλαδή το πλήθος και 

τα προσόντα (εκπαίδευση – επαγγελματική εμπειρία) των στελεχών που θα 

απασχοληθούν στην υλοποίηση της πράξης 
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 Χρηματοοικονομική ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου, να συμβάλλει με ίδιους 

πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Το κριτήριο αυτό εξετάζεται μόνο 

εφόσον απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων. 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά ανά προτεραιότητα οι ενδεικτικοί 

δικαιούχοι. Στο σύνολο τους οι ενδεικτικοί δικαιούχοι είναι : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 

Δήμοι Καστοριάς Βοΐου-Επιμελητήρια - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς - Κ.Ε.Κ. - Παρατηρητήριο Έρευνας και 

Καινοτομίας του Κλάδου γούνας. (Δομή Γούνας) -Εγνατία Α.Ε. 

Σχήμα 25 : Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Δράσεων ανά Προτεραιότητα και Ειδικό στόχο  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας 
Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 

γούνας - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - 
Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς - Κ.Ε.Κ 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - 
Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
του κλάδου της γούνας 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του 
κλάδου γούνας 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - 
Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου της γούνας 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας -Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. 

Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 
Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 

γούνας -Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του κλάδου 
της γούνας 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας -
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου 
της γούνας 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 
Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας –Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών 
δράσεων και υποδομών 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 
Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας - 
Εγνατία Α.Ε. 

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 
κλάδου της γούνας 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - 
Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι 
γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 
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Κεφάλαιο 8. Σχέδιο Χρηματοδότησης – Πηγές Χρηματοδότησης – Ετήσια 
Κατανομή  

8.1 Πηγές Χρηματοδότησης 
 
Οι προτεινόμενες δράσεις και συνολικά το σχέδιο σχεδιάστηκε με βάση την συμμόρφωση 

του,  τη συμβατότητα των δράσεων του και  τη δυνατότητα ένταξής του, στο 

προγραμματικό πλαίσιο τους Θεματικούς Στόχους και τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του 

Π.Ε.Π. Δ.Μ. Παράλληλα συνεργεί και με άλλες σχετικές πολιτικές, οι οποίες υλοποιούνται 

κατά κύριο λόγο μέσω παρεμβάσεων, σε συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους και 

Επενδυτικές Προτεραιότητες άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Συνεπώς παρόλο 

που η κύρια πηγή χρηματοδοτικής συμβατότητας είναι το Π.Ε.Π. Δ.Μ. το σχέδιο και οι 

δράσεις του, δίνατε να υπαχθούν και σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και πηγές 

χρηματοδότησης. 

 

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα και οι πηγές χρηματοδότησης, δύναται να είναι : 

  ΕΣΠΑ 2021-2027, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
         Δυτική Μακεδονία 
  

  ΕΣΠΑ 2021-2027, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
         Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑνΕΚ) 
         Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (ΠΑΔΚΣ) 
         Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
         Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 
         Μεταφορές 
         Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων 
         Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ, Leader) 
  

  ΕΣΠΑ 2021-2027, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Interreg) 
         Ελλάδα – Αλβανία 
         Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία 
         Ελλάδα - Βουλγαρία 
 

  Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027» (ΠΔΑΜ) 
  
  Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)- Ελλάδα 2.0 
  
  Ευρωπαϊκά προγράμματα 

        Horizon (ερευνητικά),  
        InterregEurope 
        LIFE 
  

  Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 
 
  Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 
  
  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 79 από 162 
 


  Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 
  
  Ίδιοι Πόροι 
 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά ανά προτεραιότητα οι ενδεικτικές 

πηγές χρηματοδότησης. . Στο κεφάλαιο 8 σχήμα 28 γίνεται η αναλυτική κατανομή των 

πηγών χρηματοδότησης ανά ενδεικτική πράξη/δράση. 

 

Σχήμα 26 : Πηγές χρηματοδότησης ανά Προτεραιότητα και Ειδικό στόχο 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος 
Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός - Τ.Π. Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή.-  INTERREG - HORIZON - 
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός - Τ.Π. Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 
Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του 
κλάδου γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον και Κλιματική 
Αλλαγή.- INTERREG - HORIZON - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου της γούνας ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 
ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - 

ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 
Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του 
κλάδου της γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ 
- ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της 
γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ 
- ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΑΑ - LEADER - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Τ.Π. 

Μεταφορές - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - HORIZON - ΕΠΑ -
ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του 
κλάδου της γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΑΑ - LEADER - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Τ.Π. Μεταφορές 

- ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - INTERREG - HORIZON - ΕΠΑ -
ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών 
δράσεων και υποδομών 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER  - Τ.Π. 
Μεταφορές - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - 

ΤΠΑ 
Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 
του κλάδου της γούνας ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 
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8.2 Σχέδιο χρηματοδότησης 

Το σχέδιο χρηματοδότησης αφορά τον προϋπολογισμό του σχεδίου. Ακολουθεί το σχήμα 

27 όπου αποτυπώνεται συνοπτικά ο προϋπολογισμός ανά προτεραιότητα. Το επόμενο 

σχήμα 28 περιέχει αναλυτική κατανομή  ανά Προτεραιότητα, Ειδικών Στόχων και  

Ενδεικτικών Δράσεων / Πράξεων τον Προϋπολογισμό, τους ενδεικτικούς δικαιούχους και τις 

Πηγές Χρηματοδότησης 

Σχήμα 27 : Προϋπολογισμός ανά Προτεραιότητα και Ειδικό στόχο 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

57.095.000,00 € 
 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας 
39.080.000,00 € 

 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας 1.880.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του 
κλάδου της γούνας 5.600.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του κλάδου 
γούνας 16.600.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
του κλάδου της γούνας 15.000.000,00 € 

Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 9.165.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του κλάδου της 
γούνας 905.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας 8.260.000,00 € 

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 8.850.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου της 
γούνας 5.950.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών δράσεων και 
υποδομών 2.680.000,00 € 

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 
κλάδου της γούνας 220.000,00 € 
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Σχήμα 28 : Αναλυτικό Σχέδιο Χρηματοδότησης 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 57.095.000,00 € 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δήμοι 
Καστοριάς Βοΐου-Επιμελητήρια - Ομοσπονδία 

Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις - Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς - 

Κ.Ε.Κ. - *Δομή Γούνας -Εγνατία Α.Ε. 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΑΔΚΣ 
- ΠΑΑ - LEADER - Τ.Π. 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
- Τ.Π. Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή.- Τ.Π. 
Μεταφορές - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - 

INTERREG - HORIZON - ΕΠΑ -
ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος 
Γούνας 

39.080.000,00 € 
Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς - Κ.Ε.Κ 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

- Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  

INTERREG - HORIZON - ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας 

1.880.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
- Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
1.1.1      Συμπράξεις με Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 

1.120.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
- Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης της 
παραγωγικής διαδικασίας, με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και 
συστημάτων

120.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
- Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας των 
Προϊόντων στην αλυσίδας αξίας του κλάδου (WelFur, EN, )

200.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
- Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για τη βελτίωση 
ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος

100.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
- Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Δυνατότητες ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των 
αποβλήτων, ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

100.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

 Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου της γούνας 100.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

 Γενετική βελτίωση γουνοφόρων ζώων και ιχνηλασιμότητα των 
παραγόμενων προϊόντων τους.

500.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

1.1.2      Εκπόνηση ερευνών – μελετών διαφόρων ζητημάτων του 
κλάδου γούνας 

760.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
- Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων - Προτυποποίηση των διαδικασιών 
του κλάδου της γούνας.

120.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Παρακολούθηση τεχνολογικού περιβάλλοντος. 100.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Καταγραφή δράσεων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.  60.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Κωδικοποίηση τάσεων μόδας, καταναλωτικών συνηθειών κ.ά. 80.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Μελέτη βιωσιμότητας διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργίας 
πράσινων σημείων. 

60.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

 Δράσεις δημιουργίας προτύπων βασισμένων στην ευζωία. 200.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

 Έρευνες marketing υφιστάμενων και νέων αγορών. 120.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  -  ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

 Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της 
αισθητηριακής ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό.

20.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - 
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ..-  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας 

5.600.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
1.2.1      Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας 

4.100.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Στήριξη των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του συστήματος 
πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας 

600.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Δράσεις Ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του κλάδου 2.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 500.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. 
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και 
εξοπλισμού σε παρεμφερείς, δυναμικά εξελισσόμενους, τομείς.

1.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  -  ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

1.2.2      Ενίσχυση επιχειρήσεων τύπου start up και  spin off του κλάδου 1.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  -  ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

1.2.3      Δράσεις υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 500.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  -  ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του 
κλάδου γούνας 

16.600.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.- 
INTERREG - HORIZON - ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
1.3.1      Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ: 4.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 

και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

 Ειδικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τις ΜΜΕ του κλάδου της 
γούνας

1.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

  Αξιοποίηση στεγάστρων των εκτροφείων για εγκατάσταση 
συστημάτων ΑΠΕ 

3.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

1.3.2      Δράσεις διαχείρισης / αξιοποίησης απορριμμάτων - 
αποβλήτων των  επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του κλάδου γούνας  

11.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-   
INTERREG - HORIZON -ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-απόβλητα των 
επιχειρήσεων κατεργασίας γουνοδερμάτων.

3.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
INTERREG - HORIZON - ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

 Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης - επεξεργασίας απορριμμάτων – 
αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης υλικών 

3.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
INTERREG - HORIZON - ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

 Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και αναβάθμιση τους σε 
προϊόντα προστιθέμενης αξίας (πχ βιοαέριο.)

3.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
INTERREG - HORIZON - ΠΔΑΜ 
- ΤΑΑ  

 Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων κλάδων ζωικής 
παραγωγής για την παραγωγή εξειδικευμένης ζωοτροφής, άρρηκτα 
συνδεδεμένης με την ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος.

2.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
HORIZON - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

1.3.3      Δράσεις για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη της κυκλικής 
οικονομίας 

1.600.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

 Καθιέρωση της πράσινης ετικέτας σε κάθε έτοιμο ένδυμα από γούνα. 200.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας για μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος.

1.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

Δράσεις ευαισθητοποίησης μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε 
ΜΜΕ.

200.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

Καθιέρωση του δείκτη κυκλικής οικονομίας για τις ΜΜΕ του κλάδου 
γούνας.

200.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - 
Ερευνητικοί φορείς 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον 
και Κλιματική Αλλαγή.-  
ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου της γούνας 

15.000.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 86 από 162 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1.4.1      Κατάρτιση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση  του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου γούνας 

5.000.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εφαρμογή καινοτομίας, νέων 
τεχνολογιών, κυκλικής οικονομίας, απόκτηση – αναβάθμιση ψηφιακών 
δεξιοτήτων, εφαρμογή πιστοποιητικών, ανάπτυξη βιώσιμων 
συνεργασιών, εξαγωγικού marketing με έμφαση τις νέες τεχνολογίες, 
κλπ. 

4.900.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. 

ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ζωνών καινοτόμων 
επιχειρήσεων (start-ups, spinoffs, κλπ).

100.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

1.4.2      Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης του πιστοποιημένου 
ανθρώπινου δυναμικού. 

10.000.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

   Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 9.165.000,00 € 
Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -

Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

- Ίδιοι Πόροι 
Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του 
κλάδου της γούνας 

905.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
2.1.1      Δημιουργία ισχυρού branding της Ελληνικής Γουνοποιίας 240.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -

Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 
ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

2.1.2      Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης του κλάδου της 
γούνας 

315.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Λειτουργία online πλατφόρμας για ετήσια έκθεση γούνας 200.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Διαδικτυακό κανάλι YouTube του κλάδου 15.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Δράσεις e-market place και digital marketing 100.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

2.1.3      Πρωτοβουλίες Δημοσίων Αρχών για ενίσχυση της θέσης της 
Ελληνικής γούνας στις Διεθνείς σχέσεις και αγορές 

100.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δήμοι Καστοριάς 
Βοΐου-Επιμελητήρια  

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

2.1.4      Έξυπνες Δράσεις προώθησης ή/και επανατοποθέτησης του 
προϊόντος στην αγορά – αναδιαμόρφωση της κοινής γνώμης 

250.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της 
γούνας 

8.260.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας -Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις Γούνας  

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
2.2.1      Δημιουργία Strategic Marketing Plan για την γούνα 60.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -

Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας  
ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

2.2.2      Διοργάνωση – Συμμετοχή εκδηλώσεων - εκθέσεων 5.000.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 4.000.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων – επιχειρηματικών 
αποστολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε υφιστάμενες και νέες 
αγορές

1.000.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

2.2.3  Ενίσχυση επιχειρήσεων του  κλάδου της γούνας για βελτίωση 
της εξωστρέφειας τους 

3.200.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των επιχειρήσεων 2.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του κλάδου 1.000.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 

 Συμμετοχή σε online εκθέσεις και Β2Β συναντήσεις 200.000,00 € Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας  ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - 
Ίδιοι Πόροι 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 8.850.000,00 € 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 

Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΑΑ - 
LEADER - Τ.Π. Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός - Τ.Π. 

Μεταφορές - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - 
HORIZON - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - 

ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 
Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του 
κλάδου της γούνας 

5.950.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΑΑ - 
LEADER - Τ.Π. Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός - Τ.Π. 
Μεταφορές - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - 
INTERREG - HORIZON - ΕΠΑ -
ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
3.1.1      Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου – Κέντρου Έρευνας 
και Καινοτομίας του κλάδου της γούνας 

700.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

3.1.2      Ανάπτυξη δομών στήριξης του κλάδου της γούνας 4.550.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

 Εργαστήριο διαφύλαξης της παραδοσιακής γουνοποιητικής τέχνης 250.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ 

Εργαστήριο καινοτομίας «κομματιαστού» 250.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ 

Ίδρυση και λειτουργία δημοπρατηρίου γουνοδερμάτων 3.000.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

 Πρότυπη ερευνητική φάρμα 600.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - HORIZON 
- ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΤΠΑ 

 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής Καινοτομίας 
για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. Μακεδονίας

200.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων. 250.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ 

3.1.3      Αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών και 
υποδομών 

200.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια  

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ 

3.1.4      Θέσπιση – Διοργάνωση Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου 
Ελληνικής Γουνοποιίας 

300.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

3.1.5      Καθιέρωση Κλαδικής Κοινωνικής Ευθύνης  με δράσεις που 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.  

200.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ 
-ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών 
δράσεων και υποδομών 

2.680.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας - Εγνατία Α.Ε. 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER  
- Τ.Π. Μεταφορές - ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ  

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
3.2.1      Ενίσχυση δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του κλάδου της 
γούνας με τον πολιτισμό και τον τουρισμό 

150.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER 
- ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - 
ΠΔΕ - ΤΠΑ  

3.2.2      Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης του κλάδου της γούνας με 
άλλους φορείς   

480.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER 
- ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - 
ΠΔΕ - ΤΠΑ  

 Με οίκους μόδας, με σχολές σχεδίου, με φορείς για θέσπιση πολιτικής 
χορηγιών για καταστολή οικολογικών κινημάτων κ.ά.

200.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER 
- ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - 
ΠΔΕ - ΤΠΑ  

 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών ή μη εφαρμογών για την 
προώθηση και αναβάθμιση των τουριστικών πόρων σε συνδυασμό με 
τον παραδοσιακό κλάδο της Γούνας

100.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER 
- ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - 
ΠΔΕ - ΤΠΑ  

  Διοργάνωση και αξιοποίηση  Greek Fur Summer Schools 180.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER 
- ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - 
ΠΔΕ - ΤΠΑ  

3.2.3      Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Τέχνης της Γούνας 800.000,00 € Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER 
- ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - 
ΠΔΕ - ΤΠΑ  
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

3.2.4      Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Εγνατίας οδού με το Εκθεσιακό 
κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 

1.250.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Εγνατία Α.Ε. Τ.Π. Μεταφορές -ΠΕΠ Δ.Μ. - 
ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ  

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 
του κλάδου της γούνας 

220.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΕΠΑ -
ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

Ενδεικτικές Δράσεις / Πράξεις       
3.3.1      Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 

200.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΕΠΑ -
ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

3.3.2      Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 20.000,00 € Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία 
Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
- *Δομή Γούνας 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΕΠΑ -
ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 
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8.3 Χρονοδιάγραμμα – Ετήσια Κατανομή Χρηματοδότησης 
 
Η ετήσια κατανομή συνδέεται με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των δράσεων. Το χρονικό 

διάστημα σχετίζεται με την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.    

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με τα εξής κριτήρια : 

 Αναγκαιότητα και αμεσότητα δράσης. Το κριτήριο αφορά τις δράσεις που θα πρέπει 

να προηγηθούν έναντι άλλων. Ο λόγος εντοπίζεται λόγω της συνάφειας αλλά και 

της αλληλεξάρτησης ομάδων δράσεων, όπου για να υλοποιηθούν θα πρέπει να 

προηγηθούν άλλες.  

 Η ετοιμότητα και ωριμότητα των δράσεων. Υπάρχουν ομάδες δράσεων για τις 

οποίες δεν χρειάζονται προπαρασκευαστικές ενέργειες και άρα δύναται να 

προκηρυχτούν αμεσότερα σε σχέση με άλλες για τις οποίες θα πρέπει πρώτα να 

προηγηθεί προετοιμασία (εξειδίκευση του αντικειμένου, Μελέτες Εφαρμογής – 

Εξειδίκευσης, Business Plan, προμελέτες ). 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση και 

ολοκλήρωση της δράσης. 

Ακολουθούν δύο σχήματα, συνοπτικό και αναλυτικό των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής 

του προτεινόμενου σχεδίου 
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Σχήμα 29 : Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο 
 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας                         
Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας                         
Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
του κλάδου της γούνας                         
Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του 
κλάδου γούνας                         
Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου της γούνας                         

   Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας                         
Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του κλάδου 
της γούνας                         
Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας                         

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας                         
Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου 
της γούνας                         
Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών 
δράσεων και υποδομών                         
Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 
κλάδου της γούνας                         
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Σχήμα 30 : Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ανά Προτεραιοτήτων, Ειδικών Στόχων και Ενδεικτικές Δράσεις/Πράξεις 
 

  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας                         
Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας                         
1.1.1      Συμπράξεις με Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων                         
Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης της 
παραγωγικής διαδικασίας, με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και 
συστημάτων                         
 Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας των Προϊόντων 
στην αλυσίδας αξίας του κλάδου (WelFur, EN, )                         
 Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για τη βελτίωση 
ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος                         
 Δυνατότητες ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων, 
ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας.                          
 Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου της γούνας                         
 Γενετική βελτίωση γουνοφόρων ζώων και ιχνηλασιμότητα των 
παραγόμενων προϊόντων τους.                         
1.1.2      Εκπόνηση ερευνών – μελετών διαφόρων ζητημάτων του κλάδου 
γούνας                         
 Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων - Προτυποποίηση των διαδικασιών του 
κλάδου της γούνας.                         
 Παρακολούθηση τεχνολογικού περιβάλλοντος.                         
 Καταγραφή δράσεων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.                          
 Κωδικοποίηση τάσεων μόδας, καταναλωτικών συνηθειών κ.ά.                         
 Μελέτη βιωσιμότητας διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργίας πράσινων 
σημείων.                          
 Δράσεις δημιουργίας προτύπων βασισμένων στην ευζωία.                         
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
 Έρευνες marketing υφιστάμενων και νέων αγορών.                         
 Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό.                         
Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
του κλάδου της γούνας                         
1.2.1      Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του κλάδου γούνας                         
 Στήριξη των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του συστήματος 
πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας                          
 Δράσεις Ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του κλάδου                         
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων                         
 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και 
εξοπλισμού σε παρεμφερείς, δυναμικά εξελισσόμενους, τομείς.                         
1.2.2      Ενίσχυση επιχειρήσεων τύπου start up και  spin off του κλάδου                         
1.2.3      Δράσεις υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters)                         
Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του 
κλάδου γούνας                         
1.3.1      Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ:                         
 Ειδικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τις ΜΜΕ του κλάδου της γούνας                         
  Αξιοποίηση στεγάστρων των εκτροφείων για εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ                          
1.3.2      Δράσεις διαχείρισης / αξιοποίησης απορριμμάτων - αποβλήτων 
των  επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του κλάδου γούνας                          
 Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-απόβλητα των 
επιχειρήσεων κατεργασίας γουνοδερμάτων.                         
 Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης - επεξεργασίας απορριμμάτων – 
αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης υλικών                          
 Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και αναβάθμιση τους σε 
προϊόντα προστιθέμενης αξίας (πχ βιοαέριο.)                         
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

 Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων κλάδων ζωικής 
παραγωγής για την παραγωγή εξειδικευμένης ζωοτροφής, άρρηκτα 
συνδεδεμένης με την ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος.                         
1.3.3      Δράσεις για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη της κυκλικής 
οικονομίας                         
 Καθιέρωση της πράσινης ετικέτας σε κάθε έτοιμο ένδυμα από γούνα.                         
Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας για μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος.                         
Δράσεις ευαισθητοποίησης μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε 
ΜΜΕ.                         
Καθιέρωση του δείκτη κυκλικής οικονομίας για τις ΜΜΕ του κλάδου 
γούνας.                         
Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου της γούνας                         
1.4.1      Κατάρτιση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση  του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου γούνας                         
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εφαρμογή καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, 
κυκλικής οικονομίας, απόκτηση – αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, 
εφαρμογή πιστοποιητικών, ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών, εξαγωγικού 
marketing με έμφαση τις νέες τεχνολογίες, κλπ.                          
Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ζωνών καινοτόμων επιχειρήσεων 
(start-ups, spinoffs, κλπ).                         
1.4.2      Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης του πιστοποιημένου 
ανθρώπινου δυναμικού.                         

   Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας                         
Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του κλάδου 
της γούνας                         
2.1.1      Δημιουργία ισχυρού branding της Ελληνικής Γουνοποιίας                         
2.1.2      Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης του κλάδου της γούνας                         
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
Α 

ΕΞ/ΝΟ 
Β 

ΕΞ/ΝΟ 
 Λειτουργία online πλατφόρμας για ετήσια έκθεση γούνας                         
 Διαδικτυακό κανάλι YouTube του κλάδου                         
 Δράσεις e-market place και digital marketing                         
2.1.3      Πρωτοβουλίες Δημοσίων Αρχών για ενίσχυση της θέσης της 
Ελληνικής γούνας στις Διεθνείς σχέσεις και αγορές                         
2.1.4      Έξυπνες Δράσεις προώθησης ή/και επανατοποθέτησης του 
προϊόντος στην αγορά – αναδιαμόρφωση της κοινής γνώμης                         
Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας                         
2.2.1      Δημιουργία Strategic Marketing Plan για την γούνα                         
2.2.2      Διοργάνωση – Συμμετοχή εκδηλώσεων - εκθέσεων                         
 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις                         
 Διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων – επιχειρηματικών 
αποστολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε υφιστάμενες και νέες αγορές                         
2.2.3  Ενίσχυση επιχειρήσεων του  κλάδου της γούνας για βελτίωση της 
εξωστρέφειας τους                         
 Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των επιχειρήσεων                         
 Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του κλάδου                         
 Συμμετοχή σε online εκθέσεις και Β2Β συναντήσεις                         

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας                         
Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου 
της γούνας                         
3.1.1      Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου – Κέντρου Έρευνας και 
Καινοτομίας του κλάδου της γούνας                         
3.1.2      Ανάπτυξη δομών στήριξης του κλάδου της γούνας                         
 Εργαστήριο διαφύλαξης της παραδοσιακής γουνοποιητικής τέχνης                         
Εργαστήριο καινοτομίας «κομματιαστού»                         
Ίδρυση και λειτουργία δημοπρατηρίου γουνοδερμάτων                         
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

Α 
ΕΞ/ΝΟ 

Β 
ΕΞ/ΝΟ 

 Πρότυπη ερευνητική φάρμα                         
 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής Καινοτομίας για τις 
γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. Μακεδονίας                         
 Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων.                         
3.1.3      Αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών και υποδομών                         
3.1.4      Θέσπιση – Διοργάνωση Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής 
Γουνοποιίας                         
3.1.5      Καθιέρωση Κλαδικής Κοινωνικής Ευθύνης  με δράσεις που 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.                          
Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών 
δράσεων και υποδομών                         
3.2.1      Ενίσχυση δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του κλάδου της 
γούνας με τον πολιτισμό και τον τουρισμό                         
3.2.2      Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης του κλάδου της γούνας με 
άλλους φορείς                           
 Με οίκους μόδας, με σχολές σχεδίου, με φορείς για θέσπιση πολιτικής 
χορηγιών για καταστολή οικολογικών κινημάτων κ.ά.                         
 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών ή μη εφαρμογών για την 
προώθηση και αναβάθμιση των τουριστικών πόρων σε συνδυασμό με τον 
παραδοσιακό κλάδο της Γούνας                         
  Διοργάνωση και αξιοποίηση  Greek Fur Summer Schools                         
3.2.3      Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Τέχνης της Γούνας                         
3.2.4      Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Εγνατίας οδού με το Εκθεσιακό 
κέντρο Δυτικής Μακεδονίας                         
Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 
κλάδου της γούνας                         
3.3.1      Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας                         
3.3.2      Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας                         
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Στα επόμενα δύο σχήματα, συνοπτικό και αναλυτικό, αποτυπώνεται με βάση το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και η κατανομή του 
προϋπολογισμού 
 
 Σχήμα 31 : Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού  ανά Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο. 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
ΣΥΝΟΛΑ 57.095.000,00 € 6447910 15877506 19497066 9207506 3032506 3032506 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός 
κλάδος Γούνας 

39.080.000,00 € 4266670 10261666 13376666 7841666 1666666 1666666 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας 
και της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο 
της γούνας 

1.880.000,00 € 975000 870000 35000       

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας 5.600.000,00 € 500000 2725000 2000000 375000     

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης 
Ανάπτυξης του κλάδου γούνας 16.600.000,00 € 1100000 2500000 7200000 5800000     

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου της γούνας 15.000.000,00 € 1691670 4166666 4141666 1666666 1666666 1666666 

   Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 9.165.000,00 € 1587920 2514520 2019000 1014520 1014520 1014520 
Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης 
του κλάδου της γούνας 905.000,00 € 162000 148600 148600 148600 148600 148600 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου 
της γούνας 8.260.000,00 € 1425920 2365920 1870400 865920 865920 865920 

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 8.850.000,00 € 593320 3101320 4101400 351320 351320 351320 
Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης 
του κλάδου της γούνας 5.950.000,00 € 250000 2530000 2480000 230000 230000 230000 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών 
αναπτυξιακών δράσεων και υποδομών 2.680.000,00 € 305000 535000 1585000 85000 85000 85000 

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 220.000,00 € 38320 36320 36400 36320 36320 36320 
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Σχήμα 32 : Διάγραμμα Ετήσιας Κατανομής Προϋπολογισμού   
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Σχήμα 33 : Ετήσια κατανομή προϋπολογισμού  ανά προτεραιότητα, ειδικό στόχο και ενδεικτικές δράσεις/πράξεις. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
ΣΥΝΟΛΑ 57.095.000,00 € 6447910 15877506 19497066 9207506 3032506 3032506 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός 
κλάδος Γούνας 

39.080.000,00 € 4266670 10261666 13376666 7841666 1666666 1666666 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της 
καινοτομίας και της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών 
στον κλάδο της γούνας 

1.880.000,00 € 975000 870000 35000       

1.1.1      Συμπράξεις με Ερευνητικούς Φορείς και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την υλοποίηση ερευνητικών 
προγραμμάτων 

1.120.000,00 € 650000 470000         

Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης 
της παραγωγικής διαδικασίας, με εφαρμογή ψηφιακών 
τεχνολογιών και συστημάτων

120.000,00 €   120000         

 Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας 
των Προϊόντων στην αλυσίδας αξίας του κλάδου (WelFur, 
EN, )

200.000,00 € 200000           

 Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για 
τη βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος 100.000,00 € 50000 50000         

 Δυνατότητες ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης 
των αποβλήτων, ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας.  100.000,00 € 50000 50000         

 Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου της 
γούνας 100.000,00 € 100000           

 Γενετική βελτίωση γουνοφόρων ζώων και ιχνηλασιμότητα 
των παραγόμενων προϊόντων τους. 500.000,00 € 250000 250000         

1.1.2      Εκπόνηση ερευνών – μελετών διαφόρων 
ζητημάτων του κλάδου γούνας 

760.000,00 € 325000 400000 35000       

 Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων - Προτυποποίηση των 
διαδικασιών του κλάδου της γούνας. 120.000,00 € 60000 60000         

 Παρακολούθηση τεχνολογικού περιβάλλοντος. 100.000,00 €   100000         
 Καταγραφή δράσεων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.  60.000,00 € 15000 30000 15000       
 Κωδικοποίηση τάσεων μόδας, καταναλωτικών συνηθειών 
κ.ά. 80.000,00 € 20000 40000 20000       
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 Μελέτη βιωσιμότητας διαχείρισης αποβλήτων και 
δημιουργίας πράσινων σημείων.  60.000,00 € 60000           

 Δράσεις δημιουργίας προτύπων βασισμένων στην ευζωία. 200.000,00 € 100000 100000         
 Έρευνες marketing υφιστάμενων και νέων αγορών. 120.000,00 € 60000 60000         
 Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της 
αισθητηριακής ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό. 20.000,00 € 10000 10000         

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας 5.600.000,00 € 500000 2725000 2000000 375000     

1.2.1      Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου γούνας 4.100.000,00 € 500000 2225000 1250000 125000     

 Στήριξη των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του 
συστήματος πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας  600.000,00 €   600000         

 Δράσεις Ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του 
κλάδου 2.000.000,00 € 500000 1000000 500000       

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων 
μεθόδων 500.000,00 €   125000 250000 125000     

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της 
τεχνογνωσίας και εξοπλισμού σε παρεμφερείς, δυναμικά 
εξελισσόμενους, τομείς.

1.000.000,00 €   500000 500000       

1.2.2      Ενίσχυση επιχειρήσεων τύπου start up και  spin off 
του κλάδου 1.000.000,00 €   250000 500000 250000     

1.2.3      Δράσεις υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών 
(clusters) 500.000,00 €   250000 250000       

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης 
Ανάπτυξης του κλάδου γούνας 16.600.000,00 € 1100000 2500000 7200000 5800000     

1.3.1      Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης 
ΑΠΕ: 4.000.000,00 € 1000000 2000000 1000000       

 Ειδικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τις ΜΜΕ του 
κλάδου της γούνας 1.000.000,00 € 250000 500000 250000       

  Αξιοποίηση στεγάστρων των εκτροφείων για εγκατάσταση 
συστημάτων ΑΠΕ  3.000.000,00 € 750000 1500000 750000       
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
1.3.2      Δράσεις διαχείρισης / αξιοποίησης απορριμμάτων - 
αποβλήτων των  επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του 
κλάδου γούνας  

9.000.000,00 €     5500000 5500000     

 Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-
απόβλητα των επιχειρήσεων κατεργασίας γουνοδερμάτων. 3.000.000,00 €     1500000 1500000     

 Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης - επεξεργασίας 
απορριμμάτων – αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης 
υλικών 

3.000.000,00 €     1500000 1500000     

 Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και 
αναβάθμιση τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (πχ 
βιοαέριο.)

3.000.000,00 €     1500000 1500000     

 Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων 
κλάδων ζωικής παραγωγής για την παραγωγή 
εξειδικευμένης ζωοτροφής, άρρηκτα συνδεδεμένης με την 
ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος.

2.000.000,00 €     1000000 1000000     

1.3.3      Δράσεις για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη της 
κυκλικής οικονομίας 1.600.000,00 € 100000 500000 700000 300000     

 Καθιέρωση της πράσινης ετικέτας σε κάθε έτοιμο ένδυμα 
από γούνα. 200.000,00 € 50000 100000 50000       

Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας για 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. 1.000.000,00 €   250000 500000 250000     

Δράσεις ευαισθητοποίησης μείωσης του αποτυπώματος 
άνθρακα σε ΜΜΕ. 200.000,00 € 50000 100000 50000       

Καθιέρωση του δείκτη κυκλικής οικονομίας για τις ΜΜΕ 
του κλάδου γούνας. 200.000,00 €   50000 100000 50000     

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου της γούνας 15.000.000,00 € 1691670 4166666 4141666 1666666 1666666 1666666 

1.4.1      Κατάρτιση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση  του 
ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου γούνας 5.000.000,00 € 25000 2500000 2475000       
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εφαρμογή καινοτομίας, 
νέων τεχνολογιών, κυκλικής οικονομίας, απόκτηση – 
αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, εφαρμογή 
πιστοποιητικών, ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών, 
εξαγωγικού marketing με έμφαση τις νέες τεχνολογίες, κλπ. 

4.900.000,00 €   2450000 2450000       

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ζωνών 
καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups, spinoffs, κλπ). 100.000,00 € 25000 50000 25000       

1.4.2      Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης του 
πιστοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού. 10.000.000,00 € 1666670 1666666 1666666 1666666 1666666 1666666 

   Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 9.165.000,00 € 1587920 2514520 2019000 1014520 1014520 1014520 
Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και 
προώθησης του κλάδου της γούνας 905.000,00 € 162000 148600 148600 148600 148600 148600 

2.1.1      Δημιουργία ισχυρού branding της Ελληνικής 
Γουνοποιίας 240.000,00 € 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

2.1.2      Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης του 
κλάδου της γούνας 315.000,00 € 82000 46600 46600 46600 46600 46600 

 Λειτουργία online πλατφόρμας για ετήσια έκθεση γούνας 200.000,00 € 60000 28000 28000 28000 28000 28000 
 Διαδικτυακό κανάλι YouTube του κλάδου 15.000,00 € 2000 2600 2600 2600 2600 2600 
 Δράσεις e-market place και digital marketing 100.000,00 € 20000 16000 16000 16000 16000 16000 
2.1.3      Πρωτοβουλίες Δημοσίων Αρχών για ενίσχυση της 
θέσης της Ελληνικής γούνας στις Διεθνείς σχέσεις και 
αγορές 

100.000,00 € 10000 18000 18000 18000 18000 18000 

2.1.4      Έξυπνες Δράσεις προώθησης ή/και 
επανατοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά – 
αναδιαμόρφωση της κοινής γνώμης 

250.000,00 € 30000 44000 44000 44000 44000 44000 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του 
κλάδου της γούνας 8.260.000,00 € 1425920 2365920 1870400 865920 865920 865920 

2.2.1      Δημιουργία Strategic Marketing Plan για την γούνα 60.000,00 € 60000           
2.2.2      Διοργάνωση – Συμμετοχή εκδηλώσεων - εκθέσεων 5.000.000,00 € 832600 832600 837000 832600 832600 832600 
 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 4.000.000,00 € 666000 666000 670000 666000 666000 666000 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
 Διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων – 
επιχειρηματικών αποστολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
σε υφιστάμενες και νέες αγορές

1.000.000,00 € 166600 166600 167000 166600 166600 166600 

2.2.3  Ενίσχυση επιχειρήσεων του  κλάδου της γούνας για 
βελτίωση της εξωστρέφειας τους 3.200.000,00 € 533320 1533320 1033400 33320 33320 33320 

 Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των επιχειρήσεων 2.000.000,00 €   1000000 1000000       
 Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του κλάδου 1.000.000,00 € 500000 500000         
 Συμμετοχή σε online εκθέσεις και Β2Β συναντήσεις 200.000,00 € 33320 33320 33400 33320 33320 33320 

Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος 
Γούνας 

8.850.000,00 € 593320 3101320 4101400 351320 351320 351320 

Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων 
στήριξης του κλάδου της γούνας 5.950.000,00 € 250000 2530000 2480000 230000 230000 230000 

3.1.1      Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου – Κέντρου 
Έρευνας και Καινοτομίας του κλάδου της γούνας 700.000,00 € 100000 120000 120000 120000 120000 120000 

3.1.2      Ανάπτυξη δομών στήριξης του κλάδου της γούνας 4.550.000,00 € 50000 2230000 2180000 30000 30000 30000 
 Εργαστήριο διαφύλαξης της παραδοσιακής 
γουνοποιητικής τέχνης 250.000,00 €   125000 125000       

Εργαστήριο καινοτομίας «κομματιαστού» 250.000,00 €   125000 125000       
Ίδρυση και λειτουργία δημοπρατηρίου γουνοδερμάτων 3.000.000,00 €   1500000 1500000       
 Πρότυπη ερευνητική φάρμα 600.000,00 €   300000 300000       
 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής 
Καινοτομίας για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. 
Μακεδονίας

200.000,00 € 50000 30000 30000 30000 30000 30000 

 Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων. 250.000,00 €   150000 100000       
3.1.3      Αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών 
και υποδομών 200.000,00 €   100000 100000       

3.1.4      Θέσπιση – Διοργάνωση Ετήσιου Διεθνούς 
Συνεδρίου Ελληνικής Γουνοποιίας 300.000,00 € 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

3.1.5      Καθιέρωση Κλαδικής Κοινωνικής Ευθύνης  με 
δράσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.  200.000,00 € 50000 30000 30000 30000 30000 30000 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών 
αναπτυξιακών δράσεων και υποδομών 2.680.000,00 € 305000 535000 1585000 85000 85000 85000 
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
3.2.1      Ενίσχυση δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του 
κλάδου της γούνας με τον πολιτισμό και τον τουρισμό 150.000,00 € 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

3.2.2      Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης του κλάδου της 
γούνας με άλλους φορείς   480.000,00 € 80000 110000 110000 60000 60000 60000 

 Με οίκους μόδας, με σχολές σχεδίου, με φορείς για 
θέσπιση πολιτικής χορηγιών για καταστολή οικολογικών 
κινημάτων κ.ά.

200.000,00 € 50000 30000 30000 30000 30000 30000 

 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών ή μη 
εφαρμογών για την προώθηση και αναβάθμιση των 
τουριστικών πόρων σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό 
κλάδο της Γούνας

100.000,00 €   50000 50000       

  Διοργάνωση και αξιοποίηση  Greek Fur Summer Schools 180.000,00 € 30000 30000 30000 30000 30000 30000 
3.2.3      Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Τέχνης της 
Γούνας 

800.000,00 € 200000 400000 200000       

3.2.4      Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Εγνατίας οδού με το 
Εκθεσιακό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 1.250.000,00 €     1250000       

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου 
Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 220.000,00 € 38320 36320 36400 36320 36320 36320 
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Κεφάλαιο 9. Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Εφαρμογής   
 

9.1 Συνοπτική περιγραφή συστήματος εφαρμογής του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, 
αξιολόγηση)   
 
 
Η οργάνωση και η εφαρμογή του Στρατηγικού σχεδίου  είναι μια διαδικασία που απαιτεί 

επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που αφορούν τον συντονισμό 

των δράσεων και την σαφή καθοδήγηση των εμπλεκομένων τοπικών φορέων. Απαιτεί 

μακροχρόνια αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση και έναν κατάλληλο μηχανισμό 

παρακολούθησης, αξιολόγησης, αναθεώρησης και υποστήριξης του σχεδίου και των 

δράσεων. Για τον λόγο αυτόν και την κρισιμότητα του εγχειρήματος μια από τις 

σημαντικότερες δράσεις είναι η δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου – Κέντρου 

Έρευνας και Καινοτομίας του κλάδου της γούνας(Δομή Γούνας). Ο όγκος του κλάδου και ο 

μεγάλος βαθμός εξάρτησης από τις διεθνείς εξελίξεις καθιστά απαραίτητη την δημιουργία 

μιας ενιαίας Δομής Στήριξης της Ελληνικής Γουνοποιίας με εξειδίκευση - τμήματα στους 

τομείς : 

 

α) Διεθνές Παρατηρητήριο του κλάδου της γούνας. 

β) Ινστιτούτο Παρακολούθησης και επικαιροποίησης του Στρατηγικού σχεδίου  

γ) Κέντρο έρευνας και καινοτομίας του κλάδου της γούνας. 

Η προτεινόμενη δομή θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο για τον κλάδο, ως ένα 

επιστημονικό εργαλείο το οποίο και θα μπορούσε να αναλάβει αρμοδιότητες οι οποίες είναι 

και δράσεις της παρούσας μελέτης.  

 

Οι αρμοδιότητες της Δομής θα αφορούν : 

 

 Σχεδιασμό, παρακολούθηση ,αξιολόγηση, αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας.  

 παρακολούθηση και αξιολόγηση της θέσης της ελληνικής γούνας στη διεθνή αγορά  

 παρακολούθηση, έρευνα και ανάλυση των διεθνών αγορών 

 σχεδιασμός και προώθηση του Branding,  

 Προβολής και προώθηση της εικόνας και του συνολικού προϊόντος της γούνας 



 
                          Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία  

                                                                                                                                               Σελίδα 107 από 162 
 

 διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στην παγκόσμια αγορά και υποστήριξη του 

τοπικού δυναμικού στην παραγωγή και στην ενσωμάτωση καινοτομιών 

 η επεξεργασία, αξιολόγηση, γνωμοδότηση και εισήγηση προτάσεων γύρω από 

ενέργειες για την ανάπτυξη της γουνοπιίας 

 η εκπόνηση σχεδίων δράσης (marketing plan), η παραγωγή υλικού προβολής και η 

προώθηση της γούνας στις διεθνείς και εθνικές αγορές, μεμονωμένα και σε 

συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς, 

 η συλλογή, μέτρηση, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων και δεδομένων για τα 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και η παρακολούθηση της 

διακύμανσης των μεγεθών, 

 η παρακολούθηση του ανταγωνισμού, των μεγεθών και των τάσεων της διεθνούς 

αγοράς, η ενημέρωση της περιφερειακής κοινότητας (φορείς και επιχειρήσεις) για τις 

εξελίξεις, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών οφελών στην τοπική κοινότητα και η ανάπτυξη του διαλόγου 

 η διασύνδεση του προϊόντος με άλλους κλάδους του τουρισμού ή του τοπικού 

παραγωγικού συστήματος, η συνεχής ενθάρρυνση για ενσωμάτωση της καινοτομίας, 

της βελτίωσης και της δημιουργίας νέων προϊόντων, 

 η συνεργασία με την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα και η ανάπτυξη 

καινοτομιών 

 η προώθηση συνεργασιών και κλίματος συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων διοίκησης 

και τοπικής κοινότητας και η προώθηση της εξωστρέφειας 

 η διαχείριση και συμμετοχή σε έργα, δράσεις και προγράμματα που εξυπηρετούν 

τους παραπάνω σκοπούς 
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9.2 Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή και αποτελεσματική 
υλοποίηση των δράσεων   
 
Οι ενδεικτικές δράσεις όπως προέκυψαν από την παρούσα μελέτη είναι 28. Στο σχήμα που 

ακολουθεί αποτυπώνεται ανά δράση/πράξη και σε σχέση με το επίπεδο ωριμότητας 

εφαρμογής και υλοποίησης τους, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή και 

αποτελεσματική υλοποίηση τους. 

 
Σχήμα 34 : Απαιτούμενες προϋποθέσεις για την επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΉ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ   

1.1.1      Συμπράξεις με Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 
για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. Το 
επίπεδο συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών 
και ερευνητικών ιδρυμάτων με ιδιωτικές 
επιχειρήσεις κρίνεται ικανοποιητικό με 
δεδομένο ότι στο πρόσφατο παρελθόν 
αναπτύχθηκαν πολλές συνεργασίες σε 
αντίστοιχες προσκλήσεις ερευνητικών έργων. 

 Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης της παραγωγικής 
διαδικασίας, με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων 

 Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας των Προϊόντων 
στην αλυσίδας αξίας του κλάδου (WelFur, EN, ) 

 Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για τη βελτίωση 
ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος 

 Δυνατότητες ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων, 
ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας.  

 Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου της γούνας 

 Γενετική βελτίωση γουνοφόρων ζώων και ιχνηλασιμότητα των 
παραγόμενων προϊόντων τους. 

1.1.2      Εκπόνηση ερευνών – μελετών διαφόρων ζητημάτων του κλάδου 
γούνας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

 Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων - Προτυποποίηση των διαδικασιών του 
κλάδου της γούνας. 

 Παρακολούθηση τεχνολογικού περιβάλλοντος. 
 Καταγραφή δράσεων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.  
 Κωδικοποίηση τάσεων μόδας, καταναλωτικών συνηθειών κ.ά. 
 Μελέτη βιωσιμότητας διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργίας πράσινων 

σημείων.  
 Δράσεις δημιουργίας προτύπων βασισμένων στην ευζωία. 
 Έρευνες marketing υφιστάμενων και νέων αγορών. 
 Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της αισθητηριακής 

ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό. 
1.2.1      Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων του κλάδου γούνας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

 Στήριξη των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του συστήματος 
πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας  

 Δράσεις Ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του κλάδου 
 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 
 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και 

εξοπλισμού σε παρεμφερείς, δυναμικά εξελισσόμενους, τομείς. 
1.2.2      Ενίσχυση επιχειρήσεων τύπου start up και  spin off του κλάδου Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και 

σύνταξη τευχών διακήρυξης 
1.2.3      Δράσεις υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και 

σύνταξη τευχών διακήρυξης 
1.3.1      Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ: 
 Ειδικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τις ΜΜΕ του κλάδου της  

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΉ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ   

γούνας 

  Αξιοποίηση στεγάστρων των εκτροφείων για εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ  

1.3.2      Δράσεις διαχείρισης / αξιοποίησης απορριμμάτων - αποβλήτων των  
επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του κλάδου γούνας  

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. Για 
το σύνολο των πράξεων θα πρέπει να προηγηθεί 
μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας τους.  

 Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-απόβλητα των 
επιχειρήσεων κατεργασίας γουνοδερμάτων. 

 Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης - επεξεργασίας απορριμμάτων – 
αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης υλικών  

 Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και αναβάθμιση τους σε 
προϊόντα προστιθέμενης αξίας (πχ βιοαέριο.) 

 Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων κλάδων ζωικής 
παραγωγής για την παραγωγή εξειδικευμένης ζωοτροφής, άρρηκτα 
συνδεδεμένης με την ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος. 

1.3.3      Δράσεις για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη της κυκλικής 
οικονομίας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

 Καθιέρωση της πράσινης ετικέτας σε κάθε έτοιμο ένδυμα από γούνα. 
 Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας για μείωση του 

ανθρακικού αποτυπώματος. 
 Δράσεις ευαισθητοποίησης μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε 

ΜΜΕ. 
 Καθιέρωση του δείκτη κυκλικής οικονομίας για τις ΜΜΕ του κλάδου 

γούνας. 
1.4.1      Κατάρτιση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση  του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου γούνας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εφαρμογή καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, 
κυκλικής οικονομίας, απόκτηση – αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, 
εφαρμογή πιστοποιητικών, ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών, εξαγωγικού 
marketing με έμφαση τις νέες τεχνολογίες, κλπ.  

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ζωνών καινοτόμων επιχειρήσεων 
(start-ups, spinoffs, κλπ). 

1.4.2      Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης του πιστοποιημένου 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

2.1.1      Δημιουργία ισχυρού branding της Ελληνικής Γουνοποιίας Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

2.1.2      Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης του κλάδου της 
γούνας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

 Λειτουργία online πλατφόρμας για ετήσια έκθεση γούνας 
 Διαδικτυακό κανάλι YouTube του κλάδου 
 Δράσεις e-market place και digital marketing 
2.1.3      Πρωτοβουλίες Δημοσίων Αρχών για ενίσχυση της θέσης της 
Ελληνικής γούνας στις Διεθνείς σχέσεις και αγορές 

Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

2.1.4      Έξυπνες Δράσεις προώθησης ή/και επανατοποθέτησης του 
προϊόντος στην αγορά – αναδιαμόρφωση της κοινής γνώμης 

Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

2.2.1      Δημιουργία Strategic Marketing Plan για την γούνα Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

2.2.2      Διοργάνωση – Συμμετοχή εκδηλώσεων - εκθέσεων Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 
 
 
 
 

 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
 Διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων – επιχειρηματικών 

αποστολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε υφιστάμενες και νέες αγορές 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΉ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΆΣΕΩΝ   
2.2.3  Ενίσχυση επιχειρήσεων του  κλάδου της γούνας για βελτίωση της 
εξωστρέφειας τους 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

 Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των επιχειρήσεων 

 Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του κλάδου 

 Συμμετοχή σε online εκθέσεις και Β2Β συναντήσεις 
3.1.1      Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου – Κέντρου Έρευνας και 
Καινοτομίας του κλάδου της γούνας 

Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

3.1.2      Ανάπτυξη δομών στήριξης του κλάδου της γούνας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης.  Εργαστήριο διαφύλαξης της παραδοσιακής γουνοποιητικής τέχνης 

 Εργαστήριο καινοτομίας «κομματιαστού» 
 Ίδρυση και λειτουργία δημοπρατηρίου γουνοδερμάτων 
 Πρότυπη ερευνητική φάρμα 
 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής Καινοτομίας για τις 

γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. Μακεδονίας 
 Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων. 
3.1.3      Αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών και υποδομών Απαιτούνται εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας 

και σύνταξη τευχών διακήρυξης 
3.1.4      Θέσπιση – Διοργάνωση Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής 
Γουνοποιίας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης 

3.1.5      Καθιέρωση Κλαδικής Κοινωνικής Ευθύνης  με δράσεις που αφορούν 
την προστασία του περιβάλλοντος.  

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης 

3.2.1      Ενίσχυση δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του κλάδου της 
γούνας με τον πολιτισμό και τον τουρισμό 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης 

3.2.2      Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης του κλάδου της γούνας με άλλους 
φορείς   

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών για 
κάθε πράξη και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

 Με οίκους μόδας, με σχολές σχεδίου, με φορείς για θέσπιση πολιτικής 
χορηγιών για καταστολή οικολογικών κινημάτων κ.ά. 

 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών ή μη εφαρμογών για την 
προώθηση και αναβάθμιση των τουριστικών πόρων σε συνδυασμό με τον 
παραδοσιακό κλάδο της Γούνας 

 Διοργάνωση και αξιοποίηση  Greek Fur Summer Schools 
3.2.3      Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Τέχνης της Γούνας Απαιτούνται μουσιολογική μελέτη και σύνταξη 

τευχών διακήρυξης 
3.2.4      Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Εγνατίας οδού με το Εκθεσιακό 
κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 

Απαιτούνται εκπόνηση μελέτης και σύνταξη 
τευχών διακήρυξης 

3.3.1      Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και 
σύνταξη τευχών διακήρυξης 

3.3.2      Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας Απαιτούνται Εξειδίκευση πλάνου δράσης και 
προκήρυξης 

 

9.3 Προτεινόμενα μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση και την ενίσχυση της 
διαχειριστικής ικανότητας των δυνητικών δικαιούχων και την αποτελεσματική 
υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης 
 
Όσον αφορά τους Δυνητικούς Δικαιούχους  πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο Δικαιούχος διαθέτει 

τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα. Οι εμπλεκόμενοι φορείς και 

νομικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα για την τήρηση και πλήρωση των ανωτέρων 

προϋποθέσεων. Επίσης προτείνεται σε πρώτη φάση, συμπληρωματικά συσκέψεις μεταξύ 
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των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό την αναγνώριση της διαχειριστικής ικανότητας τους και 

παρότρυνση για τη βελτίωση και ενίσχυση αυτής. 

 

9.4 Σύστημα Παρακολούθησης και Δεικτών 

 Το σύστημα δεικτών παρακολούθησης στοχεύει στο να παρακολουθεί την εξέλιξη των 

μεγεθών και των χαρακτηριστικών της υλοποίησης του σχεδίου. 

 

 Το πρώτο αφορά την υλοποίηση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας του . Το σύστημα αυτό είναι μεσοπρόθεσμο, έχει εφαρμογή στο πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου και βασίζεται κυρίως στους δείκτες που παρακολουθούν, την 

πορεία της υλοποίησης, τις εκροές και τα άμεσα παραδοτέα των δράσεων που περιλαμβάνει 

το σχέδιο. Υπό αυτή την έννοια παρακολουθεί τις εκροές των δράσεων - επενδύσεων και το 

πως διαμορφώνονται τα γενικά μεγέθη που σχετίζονται με αυτές.  

 

Σχήμα 35 : Δείκτες Εκροών 

Κωδ. Περιγραφή Δείκτη Εκροών Μονάδα Μέτρησης 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 

πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 
Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 

επιχορηγήσεις 
Επιχειρήσεις 

ΔΕ3 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται Επιχειρήσεις 

ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 

ερευνητικούς οργανισμούς 
Επιχειρήσεις 

ΔΕ6 Ερευνητικές Υποδομές / Δομές που ενισχύονται Αριθμός 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 

ερευνητικές εγκαταστάσεις 
Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

 

Το δεύτερο σύστημα δεικτών παρακολούθησης έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και 

στοχεύει στο να παρακολουθεί πολύπλευρα την διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών του σχεδίου 

ποσοτικά και ποιοτικά. Το σύστημα αυτό  έχει ευρύτερο χαρακτήρα και πέρα από την 

παρακολούθηση της εξέλιξης των μεγεθών του σχεδίου 
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Σχήμα 36 : Δείκτες Αποτελέσματος 

Κωδ. Περιγραφή Δείκτη Αποτελέσματος Μονάδα Μέτρησης 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες 
Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 

δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) 

Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 

εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών 
Επιχειρήσεις 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 

οργάνωσης 
Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Ακαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 

Έξυπνης Εξειδίκευσης 
Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες 
Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) 
Ευρώ 

 

Η επιλογή των δεικτών ανά  Ενδεικτικών Δράσεων/Πράξεων παρουσιάζεται στα δελτία των 

πράξεων. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνονται συνοπτικά οι δείκτες ανά  

προτεραιότητα και ειδικούς στόχους. 

 

Σχήμα 37 : Δείκτες των Προτεραιοτήτων και των Ειδικών Στόχων. 
  ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΚΡΟΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3-ΔΕ4        
ΔΕ5-ΔΕ6-ΔΕ7 

ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4      
ΔΑ5-ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Προτεραιότητα 1. Πιο Ανθεκτικός και Ανταγωνιστικός κλάδος Γούνας 
ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3-ΔΕ4        

ΔΕ5-ΔΕ6-ΔΕ7 
ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4      
ΔΑ5-ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Ειδικός Στόχος 1.1. Ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών στον κλάδο της γούνας 

ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3-ΔΕ4        
ΔΕ5-ΔΕ6-ΔΕ7 

ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4      
ΔΑ5-ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Ειδικός Στόχος 1.2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
του κλάδου της γούνας 

ΔΕ1-ΔΕ2 ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4-ΔΑ5-
ΔΑ6 

Ειδικός Στόχος 1.3. Προώθηση Δράσεων Πράσινης Ανάπτυξης του 
κλάδου γούνας 

ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3-ΔΕ4        
ΔΕ5-ΔΕ6-ΔΕ7 

ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ5-
ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Ειδικός Στόχος 1.4. Κατάρτιση και πιστοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού του κλάδου της γούνας 

ΔΕ1 ΔΑ1-ΔΑ3-ΔΑ4-ΔΑ5-
ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Προτεραιότητα 2. Πιο Εξωστρεφής Κλάδος Γούνας 
ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3 ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4-

ΔΑ5-ΔΑ6 
Ειδικός Στόχος 2.1. Στήριξη της προβολής και προώθησης του κλάδου 
της γούνας 

ΔΕ1 ΔΑ1-ΔΑ3-ΔΑ4 -ΔΑ5-
ΔΑ6 

Ειδικός Στόχος 2.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου της γούνας ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3 ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4-ΔΑ5-
ΔΑ6 
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Προτεραιότητα 3. Πιο Διασυνδεδεμένος Κλάδος Γούνας 
ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3-ΔΕ4        

ΔΕ5-ΔΕ6-ΔΕ7 
ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4      
ΔΑ5-ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Ειδικός Στόχος 3.1. Ανάπτυξη δομών και δικτύων στήριξης του κλάδου 
της γούνας 

ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3-ΔΕ4-
ΔΕ5-ΔΕ6-ΔΕ7 

ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4-
ΔΑ5-ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Ειδικός Στόχος 3.2. Προώθηση συμπληρωματικών αναπτυξιακών 
δράσεων και υποδομών 

ΔΕ1-ΔΕ2-ΔΕ3-ΔΕ4-
ΔΕ5-ΔΕ6-ΔΕ7 

ΔΑ1-ΔΑ2-ΔΑ3-ΔΑ4-
ΔΑ5-ΔΑ6-ΔΑ7-ΔΑ8 

Ειδικός Στόχος 3.3. Διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του 
κλάδου της γούνας  -  - 
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Κεφάλαιο 10. Ενέργειες και Συμπεράσματα Διαβούλευσης με τους 
εμπλεκόμενους Φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών  

 
Στο πλαίσιο  της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς και 

πολίτες η ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ  απέστειλε  εγγράφως ( 29/04/2022 αρ.πρ. 1470)  σε αυτούς, το 

πρώτο παραδοτέο της παρούσας που αφορούσε τα κεφάλαια 1 έως 6, για την αποστολή 

των προτάσεών – παρατηρήσεων του συνόλου των ενοτήτων του σχεδίου με ιδιαίτερη 

έμφαση στο κεφάλαιο 6 που αφορά τις ενδεικτικές δράσεις με κατάλληλη τεκμηρίωση (τίτλος, 

συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου, φορέας υλοποίησης, ενδεικτικός 

προϋπολογισμός όπου μπορεί να εκτιμηθεί, ωριμότητα, κ.α.). με σκοπό  την τελική 

διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στη Δυτική 

Μακεδονία, 

Πίνακας Αποδεκτών  (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 
 Βουλευτές  

1. Γρ. Βουλευτή Καστοριάς ΝΔ,  

2. Γρ. Βουλευτή Καστοριάς ΣΥΡΙΖΑ,  

3. Γρ. Βουλευτών Κοζάνης ΝΔ,  

4. Γρ. Βουλευτή Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ,  

 

 Γραφείο Πρωθυπουργού Θεσ/νίκης, Γρ. Διευθύντριας  
 

 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας,  
 

 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας  
1. Γραφείο Συντονιστή,  

 

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

1. Γραφείο Περιφερειάρχη  

2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 
             (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου) 

3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα  

4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  

5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης,  

6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πράσινου Μετασχηματισμού, Επιχειρηματικότητας και 
Μεταφορών,  

7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης,  

 

 Γενικές Διευθύνσεις  

1. Γενικό Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, 

2. Γενική Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 

3. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος,  
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5. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Καστοριάς,  

6. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης,   

 Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, Γρ. Προϊστ.  

 Περιφερειακή Δομή RIS3,  

 

 Δήμοι Περιφέρειας  

1. Δήμος Άργους Ορεστικού, Γρ. Δημάρχου,  

2. Δήμος Βοΐου, Γρ. Δημάρχου,  

3. Δήμος Καστοριάς, Γρ. Δημάρχου,   

4. Δήμος Νεστορίου, Γρ. Δημάρχου,  

 

 Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δ. Μακεδονίας, Γραφ. Προέδρου  

 

 Επιμελητήρια  

1. Τ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Προέδρου, 

2. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Προέδρου,  

3. Ο.Ε.Ε. – Περ. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Προέδρου,  

4. ΕΒΕ Καστοριάς, Γραφείο Προέδρου,  

5. ΕΒΕ Κοζάνης, Γραφείο Προέδρου,   

6. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας,  

 

 Αναπτυξιακές Εταιρείες  

1. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας,  

2. Αναπτυξιακή Καστοριάς,  

 

 Ακαδημαϊκοί – Ερευνητικοί Φορείς  

1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείο Πρύτανη,  

2. EKETA,  

3. ΙΤΕΣΚ,  

4. Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  

5. Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Δυτικής Μακεδονίας,  

 

 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ),  

 

 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ),  

 

 Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE),  

 

 Εργατικά Κέντρα – Σωματεία  

1. Εργατικό Κέντρο Καστοριάς,  

2. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης,  

3. Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας – Ιματισμού – Κλωστοϋφαντουργίας Ν. Καστοριάς, 

 

 Εμπορικοί Σύλλογοι – Σύνδεσμοι  
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1. Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς,  

2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών,  

 

 Συλλογικοί Φορείς κλάδου Γούνας 

1. Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας, Γρ. Προέδρου,  

2. Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, Γρ. Προέδρου,  

3. Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών, Γρ. Προέδρου,  

4. Ινστιτούτο Ελληνικής Γούνας, Γρ. Προέδρου,    

5. Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» Γρ. Προέδρου, 

6. Σύνδεσμος Γουνοποιών Σιάτιστας, Γρ. Προέδρου, 

7. Σύνδεσμος Γουνοποιών Άργους Ορεστικού, Γρ. Προέδρου,  

8. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων. Γρ. Προέδρου 

9. Σωματείο Λιανοπωλητών Γούνας-Δέρματος Παραδοσιακών και Τουριστικών Προϊόντων 
Καστοριάς «Ο Κάστωρ», Γρ. Προέδρου. 

 

 

Συνολικά ανταποκριθήκαν με προτάσεις 3 φορείς και συγκεκριμένα : 

 

 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας  

 Δομή RIS Δ. Μακεδονίας 

 Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 

Βιοεπιστημών, Εργαστήριο Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφή 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί περιέχονται στο σύνολο τους οι προτάσεις που κατατέθηκαν από 

τους προαναφερόμενους φορείς.. Στο σύνολο τους αυτές ενσωματώθηκαν στο τελικό σχέδιο 

είτε αυτούσιες είτε μετά από επεξεργασία με σκοπό την αποφυγή διπλοτύπων και την 

προσαρμογή τους στην δομή και φιλοσοφία του στρατηγικού σχεδίου. 
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Σχήμα 38 : Προτάσεις φορέων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 

Ίδρυση Επιστημονικού Κέντρου Γούνας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με δεδομένο ότι η 
εγκατάσταση θα γίνει σε υφιστάμενες υποδομές, πχ στο κτίριο της ΕΔΗΚΑ (Λεωφόρος Γουναράδων) το 
κόστος για την ίδρυση αφορά στα έξοδα λειτουργίας (προσωπικό και έξοδα λειτουργίας). Ενδεικτικά για τη 
λειτουργία με υπόθεση εργασίας ότι θα απασχοληθούν 3 άτομα ως επιστημονικοί συνεργάτες (3*20.000,00€ 
σε ετήσια βάση) και έξοδα λειτουργίας 40.000,00€ μια εκτίμηση κόστους λειτουργίας ανά έτος είναι 
100.000,00€. 

2 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 

Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων με αντικείμενο τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της  παραγωγικής 
διαδικασίας των γουνοποιητικών επιχειρήσεων υπόθεση εργασίας ότι η θερμοκοιτίδα θα στεγαστεί σε 
υφιστάμενη υποδομή, πχ στο κτίριο της ΕΔΗΚΑ (Λεωφόρος Γουναράδων) και ότι θα λειτουργήσουν 5 
θερμοκοιτίδες με κόστος 50.000,00€ έκαστη, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 250.000,00€. 

3 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Δικτύωση μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας και 
clusters σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας 

4 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου με διεθνή 
προσανατολισμό 

5 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού σε θέματα κυκλικής οικονομίας και 
καινοτομίας.50 επιχειρήσεις με κόστος 3.000,00€ έκαστη 

6 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας Δράσεις διαχείρισης των βιοαποβλήτων και των δημιουργίας πράσινων σημείων. 

7 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας Δράσεις διαχείρισης των εμπορικών, βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων. 

8 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Τέχνης της Γούνας 

9 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας για τα γουνοδέρματα / δημιουργία συστήματος διαχείρισης ποιότητας για την 
παράγωγη γουνοδερμάτων. Στο σύστημα θα καταγράφεται ηλεκτρονικά ο κύκλος ζωής του γουνοδερματος, 
με έμφαση στην ιχνηλασιμοτητα. 

10 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Δημιουργία εργαστηρίου παραγωγής ενδυμάτων από κομματιαστό μουτόν / Κοπή με σύστημα ηλεκτρονική 
διάταξη ακριβείας 

11 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-απόβλητα των επιχειρήσεων κατεργασίας 
γουνοδερμάτων 

12 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής Καινοτομίας για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. 
Μακεδονίας 
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Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ 

13 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Νέα πιστοποίηση – εφαρμογή κανόνων logistics & ιχνηλασιμότητας - ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας 
των επιχειρήσεων γουνοποιίας 

14 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας Δράσεις διαχείρισης των αποβλήτων και δημιουργίας πράσινων σημείων. 

15 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-απόβλητα των επιχειρήσεων κατεργασίας 
γουνοδερμάτων 

16 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας 
Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής Καινοτομίας για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. 
Μακεδονίας 

17 Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ζωνών καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups, spinoffs, κλπ)Τ 

18 ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ Γενετική βελτίωση γουνοφόρων ζώων και ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων τους 

19 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας, με εφαρμογή 
ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων 

20 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, καινοτομίας σχεδιασμού, καινοτομίας παραγωγικής διαδικασίας 

21 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Έξυπνες Δράσεις προώθησης ή/και επανατοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά – αναδιαμόρφωση της 
κοινής γνώμης 

22 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας και εξοπλισμού σε άλλους παρεμφερείς, δυναμικά 
εξελισσόμενους, τομείς. 

23 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Δράσεις διαμόρφωσης νέας επιχειρηματικής κουλτούρας 

24 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για τη βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος 

25 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Βελτίωση Προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής: Γενετική Βελτίωση/ Βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των 
ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων γουνοδερμάτων 

26 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Δράσεις δημιουργίας προτύπων βασισμένων στην ευζωία 

27 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων -Προτυποποίηση των διαδικασιών στο σύνολο της αλυσίδας αξίας 
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Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ 

28 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Διαχείριση και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων – αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης 
υλικών όλης της παραγωγικής αλυσίδας, (πχ. αξιοποίηση των αποκομμάτων, αποβλήτων βυρσοδεψείων, 
εργαστηρίων μεταποίησης, εκτροφείων κ.α. ) 

29 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και αναβάθμιση τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (πχ 
βιοαέριο) 

30 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων κλάδων ζωικής παραγωγής για την παραγωγή 
εξειδικευμένης ζωοτροφής, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος. 

31 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Καινοτόμες διαδικασίες για την αξιοποίηση στεγάστρων των εκτροφείων για την τοποθέτηση ΑΠΕ -
Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας προσαρμοσμένες στις εγκαταστάσεις 

32 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών ή μη εφαρμογών για την προώθηση και αναβάθμιση των 
τουριστικών πόρων σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό κλάδο της Γούνας 

33 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας, με εφαρμογή 
ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων 

34 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για τη βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος 

35 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων -Προτυποποίηση των διαδικασιών στο σύνολο της αλυσίδας αξίας 

36 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Διαχείριση και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας απορριμμάτων – αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης 
υλικών όλης της παραγωγικής αλυσίδας, (πχ. αξιοποίηση των αποκομμάτων, αποβλήτων βυρσοδεψείων, 
εργαστηρίων μεταποίησης, εκτροφείων κ.α. ) 

37 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και αναβάθμιση τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (πχ 
βιοαέριο) 

38 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας 
Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων κλάδων ζωικής παραγωγής για την παραγωγή 
εξειδικευμένης ζωοτροφής, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος. 

39 Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για όλο το φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας του κλάδου  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ – ΠΗΓΈΣ – ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
Συγγράμματα 
 

• Καλαφατίδης Αντώνης - Η Γουναρική - 1950 

• Μπαλλής Θεοχάρης - Οικονομική και Οργανωτική Διερεύνηση των Επιχειρήσεων 

Γουνοποιίας - 1973 

• Πουλιόπουλος Λεωνίδας - Ιστορική Εξέλιξη της Γουνοποιίας και ο Ρόλος της 

Καστοριάς – 1973 

• Πουλιόπουλος Λεωνίδας – Η βιβλιογραφία της Γούνας» ‘β έκδοση – 2021 

 

Μελέτες  

• Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ - Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης και Αναπτυξιακής Μετάβασης 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - 2021  

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας -  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας - 2014 

• Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας - Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027. -  2021 

• ΙΟΒΕ - Η Ελληνική Οικονομία - 2021  

• ΙΟΒΕ - Ο Κλάδος της Γούνας 1998 

• Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας  - Μελέτη Σκοπιμότητας - 2009 

• Τράπεζα Πειραιώς - Κλαδική Μελέτη Γουνοποιίας - 2012 

• Υπουργείο Εξωτερικών,  Πρεσβεία νοτίου Κορέας - Έρευνα Αγοράς Γουναρικών 

Νοτίου Κορέας - 2020  

• Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβεία Κίνας- Έρευνα Αγοράς Για Τη Γούνα Στη Λ.Δ. Της 

Κίνας - 2020  

• Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβεία Νοτίου Κορέας- Έρευνα Αγοράς Γουναρικών Νοτίου 

Κορέας - 2021  

• Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβεία Τουρκίας  - Η  Αγορά Γουνοδερμάτων Τουρκίας -

2017  

• Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβεία Καναδά - Η Καναδική Αγορά Γούνας - 2020 

• Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβεία Ισπανίας - Μελέτη Για Τη Βιομηχανία Γούνας Στην 

Ισπανία - 2018 

• Υπουργείο Εξωτερικών, Πρεσβεία Μεγάλης Βρετάνιας -  Εξελίξεις Στο Εμπόριο Γούνας 

-2020 

• Αλεξάνδρα Μαρασίδου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακή Εργασία - Η Κατανάλωση 

Πολυτελών Αγάθων σε Περιβάλλον Κρίσης - 2018 

Στατιστικά Στοιχεία – Προτάσεις Φορέων 
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• ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Αναλυτικά Στοιχεία Εισαγωγών Εξαγωγών Ελλάδος ετών 2010 έως 2021. 

• Επιμελητήριο Καστοριάς – Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2010 έως 2021. 

• Επιμελητήριο Κοζάνης  – Μητρώο Επιχειρήσεων ετών 2010 έως 2021. 

• Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας - Οικονομικές Εκθέσεις Στατιστικά Πωλήσεων ετών 2017 

έως 2021 

• Ευρωκοινοβούλιο Κοινοβουλευτική Ομάδα Ν.Δ. – Σύσκεψη με θέμα : Η Γούνα στο 

Επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής – Εργαλεία Ανάπτυξης και Ενίσχυσης του 

Κλάδου - 2021 

• Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο Γεωργίας Agrifish  - Συνεδρίαση με θέμα : Εκτροφή 

Γουνοφόρων Ζώων - 2021 

• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με Θέμα Την 

Γούνα - 2021 

• Henning Otte - Global Fur Retail Value - Hansen 2021 

• Επιμελητήριο Καστοριάς -   Προτάσεις Γούνας για Ελληνικό Κοινοβούλιο - 2011 

• Επιμελητήριο Καστοριάς - Υπόμνημα Προτάσεων για την Αντιμετώπιση της Κρίσης και 

Ανάπτυξη του Κλάδου της Γούνας - 2020  

• Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εκτροφέων - Η Κοινωνικοοικονομική Σημασία του 

Ευρωπαϊκού Κλάδου Εκτροφής Γουνοφορων Ζωών - 2019 

• Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας - Προτάσεις Επιπτώσεις του Covid-19 στον Κλάδο της 

Γούνας - 2020 

• Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας - Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Κλάδου της 

Γούνας - 2016  

• Υπουργείο Ανάπτυξης  - Αγορανομική Κατάταξη Φυσική Γούνα – 2012 

Άρθρα  

• Lifo Team - Τέλος Οι Γούνες (και) για τον Οίκο Valentino - 2021  

• Καθημερινή Γιούλα Ζαχιώτη - Οικολογική Στροφή ή Ανάγκη Επιβίωσης η Απαγόρευση 

Της Γούνας Από Τη Βιομηχανία Μόδας - 2022 

• Business Daily Μαρία Λεμπέση - Η Αντεπίθεση της Γούνας στις Οικολογικές Ανησυχίες 

- 2019
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II. Δελτία Δράσεων 
 

Τίτλος δράσης 
1.1.1 Συμπράξεις με Ερευνητικούς Φορείς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Το πρόγραμμα ενισχύει έργα που θα υλοποιηθούν από συμπράξεις επιχειρήσεων, 
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευση. Επιδιώκεται η 
σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις 
και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι 
δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους 
μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων δαπανών από τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
 

Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων παραγωγής -διαχείρισης της 
παραγωγικής διαδικασίας, με εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών 
και συστημάτων

120.000,00 € 

 Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας των 
Προϊόντων στην αλυσίδας αξίας του κλάδου (WelFur, EN, )

200.000,00 € 

 Καινοτόμες προσεγγίσεις στις διεργασίες παραγωγής για τη 
βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος

100.000,00 € 

 Δυνατότητες ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των 
αποβλήτων, ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας. 

100.000,00 € 

 Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος του κλάδου της γούνας 100.000,00 € 

 Γενετική βελτίωση γουνοφόρων ζώων και ιχνηλασιμότητα των 
παραγόμενων προϊόντων τους.

500.000,00 € 

 
 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -   Επιχειρήσεις Γούνας - 
Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

1.120.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 2,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ – ΤΑΑ 

Ωφελούμενοι Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - 
Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Αναμένεται Διατήρηση θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα ενισχυθούν και θα 
στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 

επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 
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ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 

ερευνητικούς οργανισμούς Επιχειρήσεις 

ΔΕ6 Ερευνητικές Υποδομές / Δομές που ενισχύονται Αριθμός 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 

ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 
 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 

επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 

εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 

Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 

υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
1.1.2 Εκπόνηση ερευνών – μελετών διαφόρων ζητημάτων του κλάδου 

γούνας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αυτή αφορά την εκπόνηση μελετών και καταγραφών σε σχέση με 
δραστηριότητες του κλάδου οι οποίες επηρεάζουν την εξέλιξη του και την λειτουργία του. 
Τα βασικά πεδία μελετητικού ενδιαφέροντος είναι : 
 

 Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων - Προτυποποίηση των 
διαδικασιών του κλάδου της γούνας.

120.000,00 € 

 Παρακολούθηση τεχνολογικού περιβάλλοντος. 100.000,00 € 

 Καταγραφή δράσεων του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.  60.000,00 € 

 Κωδικοποίηση τάσεων μόδας, καταναλωτικών συνηθειών κ.ά. 80.000,00 € 

 Μελέτη βιωσιμότητας διαχείρισης αποβλήτων και δημιουργίας 
πράσινων σημείων. 

60.000,00 € 

 Δράσεις δημιουργίας προτύπων βασισμένων στην ευζωία. 200.000,00 € 

 Έρευνες marketing υφιστάμενων και νέων αγορών. 120.000,00 € 

 Έρευνα για τη χρήση των γουνοδερμάτων στο πλαίσιο της 
αισθητηριακής ολοκλήρωσης ατόμων με αυτισμό.

200.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια- Επιχειρήσεις Γούνας - 
Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς -*Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

940.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 2,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Τ.Π. Περιβάλλον και 
Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ωφελούμενοι Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - 
Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα 
ενισχυθούν και θα στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
ερευνητικούς οργανισμούς Επιχειρήσεις 

ΔΕ6 Ερευνητικές Υποδομές / Δομές που ενισχύονται Αριθμός 
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ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
1.2.1 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων του κλάδου γούνας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας, δίνοντας 
σε αυτές την δυνατότητα της ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας τους  
Αναλυτικότερα : 
 

 Στήριξη των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης 
και ιχνηλασιμότητας  
Η δράση αφορά την εφαρμογή και προσαρμογή των επιχειρήσεων στα 
αποτελέσματα της παρούσας. Οι επιχειρήσεις απαιτείτε να εκπαιδεύσουν το 
προσωπικό τους και να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
ενσωμάτωση των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας στην παραγωγική 
διαδικασία. Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να δημιουργηθεί μία 
ολοκληρωμένη αειφόρο αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης γουνοποιητικών  
προϊόντων προστιθέμενης αξίας την οποία προσφέρουν τα χαρακτηριστικά 
αξιοπιστίας των προϊόντων όπως οι γεωγραφικές ενδείξεις, ο ισχυρισμός 
αυθεντικότητας κτλ.

600.000,00 € 

 Δράσεις Ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων του κλάδου 
Σκοπός της είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων της 
γούνας οι οποίες κυρίως εστιάζουν στις λιανικές πωλήσεις και εξαγωγές ( 
εμπορική δραστηριότητα). 
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να 
ενισχυθούν, προκειμένου να: 
➢ Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους 
λειτουργία, 
➢ Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν 
νέες μορφές υβριδικής εργασίας, 
➢ Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, 
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
➢ Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών 


2.000.000,00 € 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 
Η Δράση αφορά Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την 
ενσωμάτωση νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής και 
λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις που θα υποβληθούν 
μπορεί να αφορούν : 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
 Ενσωμάτωση πιστοποιημένων μεθόδων παραγωγής που 

διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτή. 
 Ανάπτυξη νέων οργανωτικών μεθόδων στην επιχειρηματική 

πρακτική και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και 
προβολή των παρεχομένων προιόντων. 

 Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της 
δημιουργικής βιομηχανίας. 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών εκμετάλλευσης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. 


500.000,00 € 

 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και 
εξοπλισμού σε παρεμφερείς, δυναμικά εξελισσόμενους, τομείς. 
Η δράση αφορά την δυνατότητα αλλαγής δραστηριότητας γουνοποιητικών 
επιχειρήσεων σε άλλους εξελισσόμενους τομείς π.χ. κατασκευή ετοίμων 
ενδυμάτων από ύφασμα. Με αυτήν την δράση κύριος στόχος είναι 
επιχειρήσεις οι οποίες λόγω της κρίσης οδηγούνται σε διακοπή 
δραστηριότητας, δίνεται η δυνατότητα αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που 
έχουν αποκτήσει και τον εξοπλισμό τους να παραμένουν στην παραγωγική 
διαδικασία.

1.000.000,00 € 
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Φορέας/είς 
υλοποίησης Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

4.100.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Χρόνος υλοποίησης 3 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  - Τ.Π. Ψηφιακός Μετασχηματισμός.-  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ωφελούμενοι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα 
ενισχυθούν και θα στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
ερευνητικούς οργανισμούς Επιχειρήσεις 

ΔΕ6 Ερευνητικές Υποδομές / Δομές που ενισχύονται Αριθμός 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
1.2.2. Ενίσχυση επιχειρήσεων τύπου start up και  spin off του κλάδου 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Οι εταιρίες start up και τεχνοβλαστοί (spin-offs) είναι νέες επιχειρήσεις που έχουν ως 
αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, 
από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από 
ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων 
και χρηματοδοτικών οργανισμών. Ο κλάδος της γούνας έχει ανάγκη αυτού του είδους 
τις επιχειρήσεις που θα προσφέρουν και θα διαχέουν επιστημονική γνώση και θα 
ενσωματώνουν στον κλάδο την καινοτομία. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης Επιχειρήσεις Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 1.000.000,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Χρόνος υλοποίησης 2 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  -  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ωφελούμενοι   Επιχειρήσεις Γούνας  
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα 
ενισχυθούν. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 1.2.3. Δράσεις υποστήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Ειδικότερα σε αυτήν την περίοδο κρίσης που διανύει  η Ελληνική γουνοποιία, η 
δυνατότητα  επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών που προωθεί την καινοτομία 
και την ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητη.  
Οι προϋποθέσεις υπάρχουν και τα οφέλη μπορούν να είναι πολλαπλάσια 

 την επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.), 
 την πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, 

εξειδικευμένο προσωπικό), 
 την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση 
 την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, 
 τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων – εταίρων 
 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Επιχειρήσεις Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

500.000,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 2 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ  -  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ωφελούμενοι Επιχειρήσεις Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 1.3.1 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την 
εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα στέγαστρα των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων.. Το 
πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους. Πλέον 
βασική έμφαση θα δοθεί στην αυτονομία που μπορεί να προσφέρει η επένδυση σε 
φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα με μπαταρίες σώρευσης πλεονάζουσας ενέργειας. Με 
αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και θα έχουν 
χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος. 
 

 Ειδικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τις ΜΜΕ του 
κλάδου της γούνας

1.000.000,00 € 

  Αξιοποίηση στεγάστρων των εκτροφείων για 
εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ 

3.000.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις γούνας και Επιχειρήσεις Εκτροφής Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

4.000.000,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 2  έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 

Ωφελούμενοι Ιδιωτικές επιχειρήσεις γούνας και Επιχειρήσεις Εκτροφής Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
1.3.2. Δράσεις διαχείρισης / αξιοποίησης απορριμμάτων - αποβλήτων των  

επιχειρήσεων της αλυσίδας αξίας του κλάδου γούνας  

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Με την υπάρχουσα ανάπτυξη του κλάδου της παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων 
γούνας , τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη παράπλευρων 
δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των παραπροϊόντων και των αποβλήτων της 
δευτερογενούς  παραγωγής. 
 Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες όπως η συλλογή και διάθεση, αλλά και η 
επεξεργασία των παραπροϊόντων και των αποβλήτων.  
Επίσης αναμένεται η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δευτερογενούς 
παραγωγής. 
 

 Δημιουργία πράσινου σημείου για τα παραπροϊόντα-
απόβλητα των επιχειρήσεων κατεργασίας γουνοδερμάτων.

1.000.000,00 € 

 Αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης - επεξεργασίας 
απορριμμάτων – αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης υλικών 

3.000.000,00 € 

 Εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων και 
αναβάθμιση τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (πχ 
βιοαέριο.)

3.000.000,00 € 

 Αξιοποίηση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων άλλων κλάδων 
ζωικής παραγωγής για την παραγωγή εξειδικευμένης 
ζωοτροφής, άρρηκτα συνδεδεμένης με την ποιότητα του 
παραγόμενου γουνοδέρματος.

2.000.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

9.000.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 2 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή.-   INTERREG - HORIZON -ΠΔΑΜ - 
ΤΑΑ 

Ωφελούμενοι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις   
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Αναμένεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα ενισχυθούν και 
θα στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ3 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται Επιχειρήσεις 

ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
ερευνητικούς οργανισμούς Επιχειρήσεις 
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ΔΕ6 Ερευνητικές Υποδομές / Δομές που ενισχύονται Αριθμός 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
1.3.3. Δράσεις για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη της κυκλικής 

οικονομίας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Στόχος μέσο των δράσεων για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας είναι 
η ανάδειξη της οικολογικής διάστασης των προϊόντων της γούνας και η καθιέρωση της 
ως οικολογικό προϊόν. 
Αναλυτικότερα : 
 

 Καθιέρωση της πράσινης ετικέτας σε κάθε έτοιμο ένδυμα 
από γούνα. 
Η δράση αφορά την καθιέρωση της «πράσινης ετικέτας», 
των οικολογικών δηλαδή ρούχων που παρασκευάζονται 
από 100% φυσικές πρώτες ύλες, φιλικές προς το 
περιβάλλον 
Η πράσινη ετικέτα έχει εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια με 
τα Eco fashion shows να λαμβάνουν χώρα στις πασαρέλες 
του εξωτερικού.

200.000,00 € 

Ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας για 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. 
Η δράση αφορά την προσαρμογή της παραγωγικής 
διαδικασίας των επιχειρήσεων σε διαδικασίες μείωσης του 
συνόλου των ρύπων που αφορούν τις εκπομπές των 
αερίων του θερμοκηπίου. Στόχος είναι η μείωση του 
ανθρακικού αποτυπώματος και η συμβολή των 
επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας στην καταπολέμηση 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη με την πραγματοποίηση 
φιλικών προς το κλίμα επιλογών. 

1.000.000,00 € 

Δράσεις ευαισθητοποίησης μείωσης του αποτυπώματος 
άνθρακα σε ΜΜΕ. 
Η δράση την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ 
για το ζήτημα της μείωσης του αποτυπώματος του 
άνθρακα. Η αύξηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη. Επιταχύνει την κλιματική 
αλλαγή με καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη μας. 
Στα επόμενα χρόνια το πιστοποιητικό ανθρακικού 
αποτελέσματος θα είναι απαραίτητο για την διακίνηση και 
πώληση προϊόντων.  Στόχος είναι να γνωρίζουμε ποιο είναι 
το αποτύπωμα άνθρακα των επιχειρήσεων του κλάδου, με 
σκοπό των περιορισμό των επιπτώσεων και την 
προσαρμογή  των επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας 
στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη με 
την πραγματοποίηση φιλικών προς το κλίμα επιλογών. 

200.000,00 € 

Καθιέρωση του δείκτη κυκλικής οικονομίας για τις ΜΜΕ 
του κλάδου γούνας. 
Η δράση αυτή αφορά την προσαρμογή στις επιχειρήσεις 
του κλάδου της γούνας του πλαισίου παρακολούθησης που 
έχει   θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της 
Κυκλικής Οικονομίας και αποτελείται από 10 δείκτες που 
αντιστοιχούν στις εξής θεματικές ενότητες. Στόχος είναι η 
ανάδειξη της οικολογικής διάστασης των προϊόντων της 
γούνας και η καθιέρωση της ως οικολογικό προϊόν.

200.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

1.600.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 3,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. - Τ.Π. Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή.-  ΠΔΑΜ - ΤΑΑ 
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Ωφελούμενοι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας - Πανεπιστήμια - Ερευνητικοί φορείς 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
ερευνητικούς οργανισμούς Επιχειρήσεις 

ΔΕ6 Ερευνητικές Υποδομές / Δομές που ενισχύονται Αριθμός 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
1.4.1 Κατάρτιση, επανακατάρτιση και πιστοποίηση  του ανθρώπινου 

δυναμικού του κλάδου γούνας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά την κατάρτιση και επανακατάρτιση όλου του ανθρώπινου δυναμικού του 
κλάδου της γούνας σε διάφορα αντικείμενα με βάση τις δράσεις των ανωτέρω Ειδικών 
Στόχων (όπως: θέματα ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, νέων τεχνολογιών, κυκλικής 
οικονομίας, ψηφιακών δεξιοτήτων, εφαρμογής πιστοποιητικών, συνεργασιών). Μέσα από 
την εκπαίδευση των επιχειρήσεων (στελεχών και προσωπικού) σε θέματα κυκλικής 
οικονομίας και καινοτομίας αναμένεται η μετεξέλιξη του κλάδου σε μια σύγχρονη μορφή 
παραγωγικής αλυσίδας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπρόσθετα αφορά και την 
πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων όλου του ανθρώπινου δυναμικού του 
κλάδου της γούνας. Η γουνοποιοί είναι από το λίγα επαγγέλματα τα οποία δεν είναι 
πιστοποιημένα. Στόχος της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων και μέσω της πιστοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού η πιστοποίηση των 
ετοίμων προϊόντων γούνας.   
Αναλυτικότερα : 
 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, εφαρμογή καινοτομίας, 
νέων τεχνολογιών, κυκλικής οικονομίας, απόκτηση – 
αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων, εφαρμογή 
πιστοποιητικών, ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών, 
εξαγωγικού marketing με έμφαση τις νέες τεχνολογίες, 
κλπ. 

4.900.000,00 € 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία ζωνών 
καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups, spinoffs, κλπ).

100.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

5.000.000,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προγραμμάτων κατάρτισης και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 6 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

Ωφελούμενοι Εργαζόμενοι και άνεργοι του κλάδου της γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών  

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 
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Τίτλος δράσης 
1.4.2. Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης του πιστοποιημένου 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αυτή αφορά πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης του πιστοποιημένου 
ανθρώπινου δυναμικού (κατά την ανωτέρω δράση). Σκοπός της δράσης είναι η 
ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας, ιδιαίτερα για τις άνεργες γυναίκες, τους 
μακροχρόνια άνεργους και τους ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών, των οποίων η διαρκής 
και επί μακρόν απομάκρυνση από την εργασία για οικογενειακούς ή άλλους λόγους 
δυσχεραίνει την πιθανότητα επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - Κ.Ε.Κ. 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 10.000.000,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 6 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. - ΠΑΔΚΣ  - ΠΔΑΜ 

Ωφελούμενοι Εργαζόμενοι και άνεργοι του κλάδου της γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών  

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 
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Τίτλος δράσης 2.1.1. Δημιουργία ισχυρού branding της Ελληνικής Γουνοποιίας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός κλαδικού brand name το οποίο θα καταφέρει να 
«διαχειρίζεται» και να διαφυλάττει τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του κλάδου και να 
μπορεί να λειτουργήσει με θετικό τρόπο, επικουρικά προς τα ιδιωτικά brand. Στην 
σύγχρονη εποχή με τις εξελίξεις που υπάρχουν στον παγκόσμιο κλάδο της γούνας, είναι 
απαραίτητη όσο κάθε άλλη χρονική περίοδο, η δημιουργία ενός φορέα που θα ασχοληθεί 
με την δημιουργία σύγχρονης εικόνας του κλάδου και την προβολή του. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

240.000,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης. 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 5,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. Αναμένεται να στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

      ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 2.1.2. Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης του κλάδου της γούνας

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά την προώθηση των προϊόντων γούνας μέσω των ψηφιακών εργαλείων. 
Αναλυτικότερα : 
 

 Λειτουργία online πλατφόρμας για ετήσια έκθεση γούνας 
Ειδικότερα κατά την περίοδο της πανδημίας, η αναγκαιότητα 
των διαδικτυακών πλατφόρμων εκθέσεων έγινε απαραίτητη. 
Αδιαμφισβήτηταη φυσική παρουσία και συμμετοχή δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί. Συμπληρωματικά όμως η online 
πλατφόρμα μπορεί να συμπληρώσει την εκθεσιακή παρουσία 
των επιχειρήσεων άλλα και να χρησιμοποιηθεί και γενικότερα 
για άλλα γεγονότα και μόνιμης παρουσίασης των 
επιχειρήσεων.

200.000,00 € 

 Διαδικτυακό κανάλι YouTube του κλάδου 
Η χρήση του YouTube για τον κλαδο μπορεί να είναι ένας 
οικονομικά αποδοτικός τρόπος ως μέρος της 
στρατηγικής μάρκετινγκ του κλαδου. Ένα τεράστιο ποσοστό 
της τάξης του 90% των καταναλωτών αναφέρει, ότι το βίντεο 
τους βοηθά να προβούν στην τελικά αγορά του προϊόντος, 
ενώ το 64% υποστηρίζει ότι παρακολουθώντας ένα βίντεο 
αυξάνεται η πιθανότητα του να προβούν τελικά  στην αγορά 
του προϊόντος αυτού. Τα Brand videos, δημιουργούνται 
συχνά ως μέρος μιας μεγαλύτερης διαφημιστικής 
εκστρατείας.Αυτά τα βίντεο, χρησιμοποιούνται τις 
περισσότερες φορές, ως διαφημίσεις σε συνολική 
στρατηγική social media marketing, για να αυξήσουν το brand 
awareness αλλά και τις πωλήσεις τους.Συνήθως στοχεύουν 
στο να επικοινωνήσουν την προσωπικότητα, τον πολιτισμό, 
την αποστολή και το όραμα του brand, ή τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους. 


15.000,00 € 

 Δράσεις e-market place και digital marketing 
Στο digital marketing οι καμπάνιες εκτελούνται αποκλειστικά κ
αι μόνο μέσα από ψηφιακά κανάλια. Αυτό δίνει 
στους digital marketers την δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερο 
έλεγχο, περισσότερα εργαλεία και μεγαλύτερο όγκο 
δεδομένων, ώστε 
να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα μιας 
καμπάνιας συνολικά. Σκοπός είναι η προώθηση προϊόντων 
γούνας και επιχειρήσεων.

100.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

315.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 5,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων ΔΑ4 

ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 
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ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
2.1.3 Πρωτοβουλίες Δημοσίων Αρχών για ενίσχυση της θέσης της 

Ελληνικής γούνας στις Διεθνείς σχέσεις και αγορές 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά τις δημόσιες αρχές που μέσω του πολιτικού της ρόλου μπορεί σε 
συνεργασία με τους φορείς του κλάδου και στα πλαίσια των επαφών της και των 
δημοσίων σχέσεων με ξένους ακολούθους και παράγοντες, να αναλάβει πρωτοβουλίες 
για την ενίσχυση της θέσης της Ελληνικής γούνας στις διεθνείς αγορές αλλά και να 
διερευνήσει συνθήκες για την δημιουργία συνεργασιών. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δήμοι Καστοριάς Βοΐου-Επιμελητήρια 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

100.00,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 5,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Δήμοι Καστοριάς Βοΐου-Επιμελητήρια 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών -- 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
2.1.4 Έξυπνες Δράσεις προώθησης ή/και επανατοποθέτησης του 

προϊόντος στην αγορά – αναδιαμόρφωση της κοινής γνώμης 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Στην δυτική αλλά και ελληνική αγορά μεγάλο ποσοστό της κοινής γνώμης έχει αρνητική 
εικόνα για την χρήση ενδυμάτων από γούνα λόγω της επιρροής που έχει δεχθεί από τις 
antifur καμπάνιές κατά της γούνας. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην δημιουργία δράσεων 
αναδιαμόρφωσης της κοινής γνώμης με σκοπό την επανατοποθέτηση των προϊόντων 
της γούνας στην αγορά. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 250.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 5,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Επιχειρήσεις γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 2.2.1 Δημιουργία Strategic Marketing Plan για την γούνα 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Το έργο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής Προώθησης για την Ελληνική Γούνα, 
2020- 2027» αφορά στην έρευνα των αγορών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
στοχευμένων δράσεων αφενός για την προώθηση και αφετέρου για την ανάσχεση της 
αρνητικής εικόνας των προϊόντων γούνας. 
Σύμφωνα με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας η ανάγκη υποστήριξης του κλάδου της γούνας, του δεύτερου μετά την 
Ενέργεια πιο παραγωγικού κλάδου της περιοχής, είναι εμφανής και αποτυπώνεται 
ξεκάθαρα στα στατιστικά στοιχεία της απασχόλησης της περιοχής. H ελληνική γούνα 
μπορεί να έχει προοπτική με την προϋπόθεση της καλής συνεργασίας των γουνοποιών 
και των ενώσεών τους, μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας κοινής στρατηγικής, 
την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών ενδυμάτων και την από κοινού προβολή της 
ελληνικής γούνας. Η αγορά δεν πρέπει να θεωρείται κατ’ αποκλειστικότητα η Ρωσία, 
αλλά θα πρέπει να γίνει αποτύπωση των δυνητικών αγορών και η στόχευσή τους με 
βάση σχεδιασμένου κατά περίπτωση marketing plan. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 
ενός κοινού Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης (Strategic Marketing Plan) για τη γούνα ως 
προϊόν είναι καθοριστικής σημασίας για να επιτευχθεί καταρχήν η ανάσχεση της κρίσης 
του κλάδου και στη συνέχεια η σταθεροποίηση της ζήτησης. Για την ενοποιημένη 
στρατηγική προώθηση των προϊόντων της γούνας καθοριστικός είναι ο ρόλος μιας 
οργανωμένης συνένωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων 
– κοινωνικών εταίρων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, τη συνεργασία και τη 
διαφοροποίηση του προϊόντος, ώστε να ανταγωνιστούν στις εθνικές και διεθνείς αγορές 
και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Σε κάθε περίπτωση, ζητούμενο αποτελεί η 
προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελληνικής Γούνας, των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων των ελληνικών προϊόντων γούνας και των στοιχείων διαφοροποίησής 
τους που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησής τους ως επώνυμα προϊόντα στη 
διεθνή αγορά. Το κοινό Σχέδιο Προώθησης θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον τρόπο δράσης που θα ακολουθήσουν οι γουνοποιοί με την αρωγή 
του Συνδέσμου των Γουνοποιών, προκειμένου να υποστηρίξει τα προϊόντα των μελών 
του στην αγορά. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 60.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Χρόνος υλοποίησης 1 έτος 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Αναμένεται να στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 
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ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 2.2.2. Διοργάνωση – Συμμετοχή εκδηλώσεων - εκθέσεων 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των εκθεσιακών φορέων, διοργανωτών εκθέσεων και 
εκδηλώσεων γούνας καθώς και στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γούνας . Σκοπός της είναι η ενίσχυση των 
επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και 
επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένα-νέα προϊόντα υπηρεσίες, 
τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές. 
Στόχοι είναι 
Η αύξηση των εξαγωγών μέσω των ενισχύσεων των παραγωγικών επενδύσεων  
Η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και κυρίως στη διεθνή αγορά.   
Η βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας και η επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε 
νέες αγορές 
 Η βελτίωση της εξωστρέφειας του εμπορίου   
η μετατροπή των μικροεισαγωγέων σε μικροεξαγωγείς και η αύξηση του αριθμού των 
χωρών προορισμού των εξαγωγών. 

 Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 4.000.000,00 € 

 Διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων – 
επιχειρηματικών αποστολών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
σε υφιστάμενες και νέες αγορές

1.000.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 5.000.000,00€ 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Χρόνος υλοποίησης 6 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Επιχειρήσεις γούνας -Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ3 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται Επιχειρήσεις 
 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 
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ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
            2.2.3. Ενίσχυση επιχειρήσεων του  κλάδου της γούνας για βελτίωση 

της εξωστρέφειας τους 
 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων . 
Χωρίζεται σε τρία υποέργα : 
 

 Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση των επιχειρήσεων 2.000.000,00 € 

 Ψηφιακή αναβάθμιση επιχειρήσεων του κλάδου 1.000.000,00 € 

 Συμμετοχή σε online εκθέσεις και Β2Β συναντήσεις 200.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

3.200.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης  6 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ  - ΕΠΑ - ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Διατήρηση θέσεων εργασίας έργο θα έχει άμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
3.1.1 Ίδρυση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου – Κέντρου Έρευνας και 

Καινοτομίας του κλάδου της γούνας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η ίδρυση του Επιστημονικού Κέντρου Γούνας θα καλύψει το κενό της επιστημονικής 
υποστήριξης του κλάδου, ο οποίος είναι πλήρως καθετοποιημένος στην περιοχή. Θα 
υποστηρίζει επιστημονικά  
• Την πρωτογενή παραγωγή (φάρμες γουνοφόρων ζώων)  
• Τη μεταποίηση (κατεργασία γουνοδερμάτων και παραγωγή έτοιμων ενδυμάτων και 
λοιπών αξεσουάρ γούνας)  
• Τη διάθεση στην αγορά (εμπορία, προβολή και προώθηση) Αποτελεί αναντίρρητο 
γεγονός ότι παρά το μέγεθος του κλάδου σε ότι αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων στην περιοχή, και παρά τη διαχρονικότητα της απασχόλησης, δεν 
έχουν αναπτυχθεί δομές για την υποστήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ως 
συνέπεια ο κλάδος λειτουργεί σε παραδοσιακή βάση, και η υποστήριξη των 
επαγγελματιών γίνεται από ιδιώτες, κατεξοχήν από παρόχους υπηρεσιών υψηλής 
τεχνογνωσίας. Το Επιστημονικό Κέντρο Γούνας θα λειτουργήσει ως φορέας υποστήριξης 
για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως καθημερινών προβλημάτων που θα 
προκύπτουν στις εκτροφές τους και θα αποτελέσει επιστημονικής στήριξης σε θέματα 
πρακτικής φύσεως για την βελτίωση της τεχνικής 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 700.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Χρόνος υλοποίησης 5,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -

Επιμελητήρια 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Το έργο θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ6 Ερευνητικές Υποδομές / Δομές που ενισχύονται Αριθμός 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 
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Τίτλος δράσης 3.1.2. Ανάπτυξη δομών στήριξης του κλάδου της γούνας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά ενός συνόλου υποστηρικτικών δομών σε όλο το φάσμα του κλάδου. 
Αναλυτικότερα :  
 

 Εργαστήριο διαφύλαξης της παραδοσιακής γουνοποιητικής τέχνης. 
Η επεξεργασία του κομματιαστού αποτελεί την παραδοσιακή μορφή 
παραγωγικής διαδικασίας στον κλάδο. Η εκμάθηση της τέχνης της 
γούνας ανέκαθεν ξεκινούσε από την επεξεργασία κομματιών. Η 
διαφύλαξη αποτελεί την εκμάθηση της τέχνης στις νέες γενιές και την 
διασφάλιση της συνέχισης της τέχνης 

250.000,00 € 

Εργαστήριο καινοτομίας «κομματιαστού» 
Με την πράξη επιδιώκεται η εξέλιξη της παραδοσιακής τέχνης σε μια 
μορφή σύγχρονης αντίληψης  και προσέγγισης με σκοπό την εξέλιξη της 
τέχνης της γούνας και την προσαρμογή της στις νέες απαιτήσεις της 
μόδας. 

250.000,00 € 

Ίδρυση και λειτουργία δημοπρατηρίου γουνοδερμάτων 
Η παρούσα πρόταση αναφέρεται στη δημιουργία υπερσύγχρονου 
Δημοπρατηρίου Γούνας στην Καστοριά. Το δημοπρατήριο θα λειτουργεί 
κάθετα και ως σύγχρονο εξειδικευμένο Κέντρο Logistics από το οποίο τα 
προϊόντα των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών θα διακινούνται προς 
τους αγοραστές σε όλο τον κόσμο. Ως νομικό καθεστώς ίδρυσης του 
δημοπρατηρίου της Καστοριάς προτείνεται η δημιουργία μιας 
συνεταιριστικής οργάνωσης που θα αποτελείται από του εκτροφείς 
γουνοφόρων ζώων, με βάση το παράδειγμα της Δανίας. Παρά ταύτα, το 
ακριβές πλαίσιο αποτελεί αντικείμενο της μελέτης 
σκοπιμότητας/βιωσιμότητας. Το Δημοπρατήριο δύναται να στεγαστεί 
στο κτίριο της ΕΔΗΚΑ στην Καστοριά το οποίο διαχειρίζεται το ΕΒΕ 
Καστοριάς. Στρατηγική στόχευση της επένδυσης αποτελεί η 
κεφαλαιοποίηση των νέων συνθηκών/ευκαιριών της αγοράς που θα 
προκύψουν μετά το πέρας της πανδημίας σε συνάρτηση με το εμφανές 
κενό που υφίσταται από την παύση της λειτουργίας του Δημοπρατηρίου 
της Κοπεγχάγης. Η δημιουργία και λειτουργία του θα αναδείξει την χώρα 
ως ένα στρατηγικό και «διεθνή παίκτη» στη παγκόσμια αγορά της 
γούνας. Σε ότι αφορά στην βιωσιμότητα του εγχειρήματος και στους 
όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες αυτή επιτυγχάνεται, είναι 
προφανές ότι αυτά, μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν από εξειδικευμένη 
Μελέτη Σκοπιμότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ευοίωνη έκβαση του 
εγχειρήματος συγκριτικά με τις αντίστοιχες υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
φαίνεται ιδιαίτερα ασφαλής καθώς η χώρα μας: ▪ Διαθέτει την κρίσιμη 
μάζα από πλευράς όγκων διακινούμενων προϊόντων (σήμερα περί τα 2 
εκατ τεμάχια) που ενδεχομένως συνιστούν την ελάχιστη βάση για την 
βιώσιμη λειτουργία του Δημοπρατηρίου (Eγγυούνται τα ελάχιστα 
έσοδα). ▪ Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εξαιρετική 
αναγνωρισιμότητα για τα προϊόντα της διεθνώς, στοιχεία που 
συνεισφέρουν στην εδραίωση του εγχειρήματος. ▪ Βρίσκεται σε 
στρατηγικό γεωγραφικό σημείο από πλευράς προσβασιμότητας σε 
διεθνείς προμηθευτές – αγοραστές που συνθέτουν την εν δυνάμει 
πελατεία του. 10 ▪ Διασφαλίζει σημαντικές λειτουργικές οικονομίες και 
συγκριτικά πλεονεκτήματα στο κύκλωμα της διανομής από ότι τα δύο 
μέχρι πρότινος υφιστάμενα ανταγωνιστικά Κέντρα. Τα έσοδα του 
Δημοπρατηρίου θα προέρχονται από τις υψηλές προμήθειες των 
πωλήσεων/ αποτελεσμάτων της δημοπρασίας όπως ισχύουν στις 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου αυτού διεθνώς. Οι λεπτομέρειες 
αυτές θα αποτελέσουν το αντικείμενο της Μελέτης Σκοπιμότητας. 7.2. 
Οφέλη Η επένδυση δημιουργεί μία σημαντική αλληλουχία από 
πολλαπλασιαστικά οφέλη, όχι μόνον για την τοπική οικονομία, αλλά και 
για την χώρα γενικότερα. Ενδεικτικά: ▪ Δίνει ουσιαστική ώθηση στον 
αμιγώς εξαγωγικό ελληνικό κλάδο της γούνας με αντίστοιχη επίδραση 
στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. ▪ Ενσωματώνει τεχνολογίες 
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου στη λειτουργία του (Ηλεκτρονική 
Δημοπράτηση, καθώς και το σύνολο των τεχνικών υποδομών μίας 
σύγχρονης μονάδας Third Party Logistics με αυτοματοποιημένα 
συστήματα παραλαβής, συσκευασίας, ποιοτικού ελέγχου, 
επενασυσκευασίας και διακίνησης προϊόντων). ▪ Προωθεί την 
απασχόληση, αλλά και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα στην 

3.000.000,00 € 
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περιοχή με νέες και υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας (σύγχρονες 
πρακτικές πωλήσεων, διεθνείς πωλήσεις, Third Party Logistics κ.α.). ▪ 
Δημιουργεί σημαντικές συνέργειες με άλλους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας και ειδικότερα με τον κλάδο του τουρισμού στην 
περιοχή. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι οι κατά μέσο όρο 7ήμερες 
συνεδρίες του αντίστοιχου Δημοπρατηρίου στην Κοπεγχάγη 
παρακολουθούνταν από 600 πωλητές προερχόμενους από όλο τον 
κόσμο και κυρίως από την Κίνα. ▪ Αξιοποιεί αργούσα δυναμικότητα με 
την επαναχρησιμοποίηση του κτιρίου της ΕΔΗΚΑ.
 Πρότυπη ερευνητική φάρμα 
Η δράση αφορά την δημιουργία πρότυπης ερευνητικής φάρμας με 
σκοπό την εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης ποιότητας και αντιμετώπισης 
ασθενειών.

600.000,00 € 

 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Δράσεων Ανοικτής Καινοτομίας για 
τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Δ. Μακεδονίας 
Η Δράση αφορά Ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
για την ενσωμάτωση νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων μεθόδων 
παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν 
στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες

200.000,00 € 

 Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων. 
H δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων με αντικείμενο τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες της παραγωγικής διαδικασίας των 
γουνοποιητικών επιχειρήσεων θα βοηθήσει καταρχήν ως κίνητρο για τη 
δημιουργία καινοτόμων, υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα 
λειτουργήσουν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στον κλάδο. 
Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης, η μείωση του ψηφιακού χάσματος, η ενσωμάτωση της 
καινοτομίας στην παραγωγή. Επίσης η θα συμβάλλει αποτελεσματικά 
στη δημιουργία ενός βασικού υπόβαθρου για τη δημιουργική 
διασύνδεση της ακαδημαϊκής & της επιχειρηματικής κοινότητας

250.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

4.550.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 5,5 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Ιδιωτικές επιχειρήσεις - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Αναμένεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις όπου θα ενισχυθούν και 
θα στηριχθούν θέσεις εργασίας ερευνητών. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ3 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται Επιχειρήσεις 

ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
ερευνητικούς οργανισμούς Επιχειρήσεις 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 
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Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 3.1.3. Αναβάθμιση υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών και υποδομών 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά την αναβάθμιση και λειτουργία εκπαιδευτικής δομής για την εκμάθηση 
της τέχνης της γούνας. Στην παρούσα χρονική περίοδο μοναδική εκπαιδευτική δομή 
αποτελεί σχολή του ΟΑΕΔ στην πόλη της Καστοριάς. Η υποδομές καθώς το πλαίσιο 
λειτουργίας χρήζουν αναβάθμιση με σκοπό να γίνει περισσότερο ελκυστική. 
Βασικός σκοπός είναι η διατήρηση της τέχνης της γούνας και η δημιουργία κινήτρων 
μέσω της σχολής για την εισαγωγή στην αγορά εργασίας νέων γουνοποιών. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

200.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 2 έτη 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΤΠΑ 

Ωφελούμενοι Εν δυνάμει εργατικό δυναμικό γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Το έργο θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων ΔΑ1 

Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 
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Τίτλος δράσης 
3.1.4. Θέσπιση – Διοργάνωση Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής 

Γουνοποιίας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά την δημιουργία και καθιέρωση στην Δυτική Μακεδονία Ετήσιου Διεθνούς 
Συνεδρίου Ελληνικής Γουνοποιίας με διήμερη διάρκεια. 
Το συνέδριο θα χαρακτηρίζεται ως οργανωμένη συνάντηση παραγόντων του παγκόσμιου 
στερεώματος της γουνοποιίας με που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ιδιότητες, . Έχουν 
σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή πληροφοριών, τις συζητήσεις επί θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος και, ενδεχομένως, τη λήψη αποφάσεων.  
Η συσχέτιση με τον τουρισμό προκύπτει λόγω της ύπαρξης της εναλλακτικής αυτής 
μορφής του συνεδριακού τουρισμού. 
Βασικός στόχος είναι να καταστεί η Ελληνική γουνοποιία και η περιοχή, στο επίκεντρο 
του παγκόσμιου ενδιαφέροντος ως παραγωγικό, εμπορικό και τεχνολογικό κέντρο 
γούνας. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

300.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Χρόνος υλοποίησης 3 έτη ( επαναλαμβανόμενη δράση ανά εξάμηνο σε κάθε έτος) 

Πηγή 
χρηματοδότησης ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Το έργο θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Δείκτες εκροών  
Δείκτες 

αποτελεσμάτων 
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Τίτλος δράσης 
3.1.5. Καθιέρωση Κλαδικής Κοινωνικής Ευθύνης  με δράσεις που αφορούν 

την προστασία του περιβάλλοντος.  

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση Κοινωνικής Ευθύνης για τον κλάδο  αναφέρεται στις ενέργειες κλαδικών 
φορέων  που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι φορείς αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, 
επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης 
τους. Οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία 
και στο περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες, που χαρακτηρίζουν τον 
πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την 
παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής). Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η 
έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης έχει πλέον συνδεθεί με αυτή της Βιωσιμότητας.  
Δράσεις οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν είναι 
– Δράσεις που προάγουν την υγεία και ευημερία των εργαζομένων. 
– Δωρεές στην κοινότητα ή/και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
– Δράσεις προώθησης της ισότητας των ευκαιριών στην εργασία . 
– Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 
– Δράσεις βέλτιστης διαχείρισης των αποβλήτων. 
– Συμμετοχή σε δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας.. 
– Προμήθειες από τοπικό επίπεδο ή προμήθεια βιολογικών προϊόντων ή υπηρεσιών 
Στόχος της δράσης να επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα, να γίνονται αποδεκτές από την 
κοινωνία με ικανοποίηση, να διαδραματίζουν ρόλο ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής 
φήμης του κλάδου της γούνας, που συντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας του. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

200.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 3 έτη ( επαναλαμβανόμενη δράση ανά εξάμηνο σε κάθε έτος) 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ.  - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΤΠΑ - Ίδιοι Πόροι 

Ωφελούμενοι 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Το έργο θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Δείκτες εκροών  
Δείκτες 

αποτελεσμάτων 
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Τίτλος δράσης 
3.2.1 Ενίσχυση δράσεων ανάδειξης και διασύνδεσης του κλάδου της γούνας 

με τον πολιτισμό και τον τουρισμό 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αφορά της ενίσχυση της προσπάθειας για την ένταξη της τέχνης της γούνας ως 
πολιτιστικό αγαθό. Η ένταξη της τέχνη της γούνας  στα άυλα πολιτιστικά αγαθά, στο 
εθνικό ευρετήριο πολιτιστικών προϊόντων, η αναγνώρισή της  πανευρωπαϊκά,  αλλά και η 
κατοχύρωση της  τέχνης του κομματιαστού στην Ελλάδα  με γεωγραφικό προσδιορισμό 
τη Σιάτιστα και την Καστοριά θα δώσει προστιθέμενη αξία και στο ίδιο το προϊόν, αλλά 
και σε ολόκληρη την περιοχή. Δίνει μια νέα προοπτική ανάκαμψης του κλάδου, η οποία 
μπορεί να φέρει νέους ανθρώπους στο επάγγελμα. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

150.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 3 έτη ( επαναλαμβανόμενη δράση ανά εξάμηνο σε κάθε έτος) 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

Ωφελούμενοι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Το έργο θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ3 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται Επιχειρήσεις 
 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
3.2.2. Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης του κλάδου της γούνας με άλλους 

φορείς   

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

To έργο περιλαμβάνει την μελέτη και τον σχεδιασμό ενός partenariat με φορείς και 
επιχειρήσεις οι οποίες συμπληρώνουν τον κύκλο της οικονομίας της γούνας και αφορούν 
οίκους μόδας, σχολές σχεδίου,  φορείς για θέσπιση πολιτικής χορηγιών για καταστολή 
οικολογικών κινημάτων . Με το σύστημα αυτό και με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων 
βάσεων δεδομένων τα ενδιαφερόμενα μέρη θα εντοπίζουν τους καταλληλότερους εν 
δυνάμει συνεργάτες.  
Σκοπός είναι η ενσωμάτωση συγκριτικών πλεονεκτημάτων από φορείς των οποίων η 
δραστηριότητες τους αλλά και οι υπηρεσίες τους είναι ανώτερων προδιαγραφών και 
αναγνωσιμότητας από τις αντίστοιχες σε τοπικό επίπεδο.  
 

 Με οίκους μόδας, με σχολές σχεδίου, με φορείς για 
θέσπιση πολιτικής χορηγιών για καταστολή οικολογικών 
κινημάτων κ.ά.

200.000,00 € 

 Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, ψηφιακών ή μη 
εφαρμογών για την προώθηση και αναβάθμιση των 
τουριστικών πόρων σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό 
κλάδο της Γούνας

100.000,00 € 

  Διοργάνωση και αξιοποίηση  Greek Fur Summer Schools
180.000,00 € 

 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια  

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

480.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 6 έτη  

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

Ωφελούμενοι Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Το έργο θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Δείκτες εκροών 

ΔΕ1 
Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

ΔΕ2 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

ΔΕ3 Νέες επιχειρήσεις που υποστηρίζονται Επιχειρήσεις 

ΔΕ4 
Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία Επιχειρήσεις 

ΔΕ5 
Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
ερευνητικούς οργανισμούς Επιχειρήσεις 

ΔΕ7 
Ερευνητές που εργάζονται σε υποστηριζόμενες 
ερευνητικές εγκαταστάσεις Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων ΔΑ1 

Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 
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ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ3 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες προϊόντων ή διαδικασιών Επιχειρήσεις 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 

ΔΑ5 Εξαγωγές των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ευρώ 

ΔΑ6 
Aκαθάριστη προστιθέμενη Αξία σε τομείς 
Έξυπνης Εξειδίκευσης Ευρώ 

ΔΑ7 
Θέσεις έρευνας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσιο Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης 

ΔΑ8 
Δαπάνες των επιχειρήσεων σε Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 3.2.3. Ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Τέχνης της Γούνας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η Δράση αυτή  για την ίδρυση  Μουσείου, αποσκοπεί στην διάσωση και διατήρηση της 
τεχνογνωσίας της τέχνης της γούνας, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα τέτοιας στρατηγικής 
σημασίας πλεονέκτημα που θα αποδώσει σε βάθος χρόνου, ανυπολόγιστης αξίας σε 
οικονομικό και πολιτισμικό κεφάλαιο. Ένα τέτοιου είδους εγχείρημα θα αποτελέσει επίσης 
μεταξύ άλλων, πηγή έμπνευσης για κάθε ανήσυχο να αναβιώσει και να δημιουργήσει 
προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν άλλες εποχές, καθότι γνωρίζουμε ότι η μόδα και οι 
συνήθειες επανέρχονται,επανασχεδιάζονται. 
Πέραν όμως των παραπάνω πλεονεκτημάτων ένα τέτοιο εγχείρημα θα βοηθήσει να 
αναδείξει την προσφορά των γουναράδων της Δυτικής Μακεδονίας στην ανακύκλωση 
(επεξεργασία χορδά), την ευεργεσία, τον πατριωτισμό, και την κοινωνική ευθύνη που 
καλλιέργησαν στο διάβα των αιώνων. Θα είναι μια προσπάθεια που θα βοηθήσει να 
κατανοήσει το ευρύ κοινό ότι οι γουναράδες, δεν βλάπτουν αλλά απεναντίας στηρίζουν 
και βοηθούν στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

800.000,00 € 
 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται μουσιολογική μελέτη και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 2 έτη  

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - LEADER - ΠΔΑΜ - ΤΑΑ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

Ωφελούμενοι Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ2 

Επιχειρήσεις που υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ1 
Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες οντότητες Ετήσια Ισοδ. Πλήρ. Απασχ (ΙΠΑ) 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 

ΔΑ4 
ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες μάρκετινγκ ή 
οργάνωσης Επιχειρήσεις 
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Τίτλος δράσης 

3.2.4. Δημιουργία κόμβου σύνδεσης Εγνατίας οδού με το Εκθεσιακό κέντρο 

Δυτικής Μακεδονίας 

 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Με δεδομένη την κάκιστη σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. Καστοριάς με το επαρχιακό οδικό δίκτυο 
και την εγγύτητά της με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή» 
κρίνουμε σκόπιμο και ο ωφέλιμο να δημιουργηθεί κόμβος ο οποίος θα δίνει απευθείας 
πρόσβαση στο διεθνές οδικό δίκτυο της περιοχής, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 
ποιότητα της πρόσβασης, τόσο σε επίπεδο χρόνου άρα και οικονομικότητας, όσο και σε 
επίπεδο ασφάλειας, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τη ΒΙ.ΠΕ. και τις επιχειρηματικές 
μονάδες οι οποίες είναι εγκατεστημένες ή ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν σε αυτή, 
ενισχύοντας επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή.  
Η σκοπιμότητα-ωφελιμότητα της δημιουργίας κόμβου εισόδου-εξόδου προς και από την 
ΒΙ.ΠΕ. Καστοριάς είναι:  
• Οικονομικότητα των μεταφορών λόγω μείωσης των αποστάσεων μεταφοράς.  
• Αύξηση της ασφάλειας εξαιτίας της μείωσης του χρόνου μετακίνησης μεγάλων φορτίων 
εμπορευμάτων στο τοπικό επαρχιακό δίκτυο  
• Αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής για επενδύσεις μέσω της άμεσης σύνδεσης 
της ΒΙ.ΠΕ. με Διεθνές Αεροδρόμιο Άργους Ορεστικού και Θεσσαλονίκης, όπως και με 
Αλβανία. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης Εγνατία Α.Ε. 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

1.250.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας Απαιτούνται εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης Χρόνος υλοποίησης 1 έτος  

Πηγή 
χρηματοδότησης Τ.Π. Μεταφορές -ΠΕΠ Δ.Μ. - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

Ωφελούμενοι Κέντρο γούνας Δυτικής Μακεδονίας, ΒΙΠΑ, Επιχειρήσεις 
Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

Απασχολούμενο εργατικό δυναμικό κατά την διάρκεια εφαρμογής του έργου 

Δείκτες εκροών 
ΔΕ1 

Υποστηριζόμενες επιχειρήσεις (από τις οποίες: 
πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) Επιχειρήσεις 

 

Δείκτες 
αποτελεσμάτων 

ΔΑ2 

Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη (από τις οποίες: 
επιχορηγήσεις, χρηματοδοτικά μέσα) Ευρώ 
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Τίτλος δράσης 
3.3.1 Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση του 

Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του κλάδου της γούνας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η οργάνωση και η εφαρμογή του Στρατηγικού σχεδίου  είναι μια διαδικασία που απαιτεί 
επιμονή, εξειδίκευση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων που αφορούν τον 
συντονισμό των δράσεων και την σαφή καθοδήγηση των εμπλεκομένων τοπικών 
φορέων. Απαιτεί μακροχρόνια αφοσίωση και συνεχή ενασχόληση και έναν κατάλληλο 
μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης και υποστήριξης του σχεδίου και των 
δράσεων. Για τον λόγο αυτόν και την κρισιμότητα του εγχειρήματος μια από τις 
σημαντικότερες δράσης είναι η δημιουργία και λειτουργία του Παρατηρητηρίου – Κέντρου 
Έρευνας και Καινοτομίας του κλάδου της γούνας. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

200.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών και σύνταξη τευχών διακήρυξης 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 6 έτη  

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

Ωφελούμενοι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

 

Δείκτες εκροών  
Δείκτες 

αποτελεσμάτων  
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Τίτλος δράσης 3.3.2. Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας 

Συνοπτική 
περιγραφή- 

σκοπιμότητα-
στόχοι 

Η δράση αυτή αφορά ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας του προτεινόμενου 
σχεδίου δράσης. Τα εμπλεκόμενα μέρη και οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να 
ενημερωθούν για τις δράσεις μέσω : 
 - Ενημερωτικών ημερίδων 
 - Προωθήσεων του σχεδίου στους φορείς και επιχειρήσεις 
 - Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Σκοπός είναι η πρόκληση ενδιαφέροντος  των δυνητικών δικαιούχων για την συμμετοχή 
τους στις δράσεις. 

Φορέας/είς 
υλοποίησης 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Ενδεικτικός 
προϋπ/σμός 

20.000,00 € 

Επίπεδο 
ωριμότητας 

Απαιτούνται Εξειδίκευση προδιαγραφών  

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Χρόνος υλοποίησης 3 έτη ( επαναλαμβανόμενη δράση ανά εξάμηνο σε κάθε έτος) 

Πηγή 
χρηματοδότησης 

ΠΕΠ Δ.Μ. -  ΕΠΑΝΕΚ - ΕΠΑ -ΠΠΑ - ΠΔΕ - ΤΠΑ 

Ωφελούμενοι 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ομοσπονδία Γούνας - Σύνδεσμοι σύλλογοι γούνας -
Επιμελητήρια - *Δομή Γούνας 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

με έμφαση στην 
απασχόληση 

 

Δείκτες εκροών  
Δείκτες 

αποτελεσμάτων  

 
 


