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ΚΟΙΝ.: 1) Υπουργείο Εξωτερικών 
- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. ANΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ και    
Εξωστρέφειας
-Γραφεία κ.κ. Α΄, Β΄ και Γ΄ Γεν. Δ/ντών

2) Όπως Πίνακας Αποδεκτών
Ε.Δ.: Πολιτικό τμήμα (μέσω ημών)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του γαλλικού ομίλου πολυτελών ειδών  Kering  περί παύσης χρήσης
προϊόντων γούνας από το έτος 2022

Όμιλος  Kering ανακοίνωσε  ότι  δύο  οίκοι  μόδας  του  Yves Saint Laurent και  Brioni δεν  θα
χρησιμοποιούν προϊόντα γούνας από το 2022. Η ανακοίνωση του προέδρου του ομίλου, κ. François
Henri Pinault, σημειώνει ότι ο σημερινός κόσμος έχει αλλάξει και οι κοινωνικές αξίες πρέπει να
καθοδηγούνται  από  τις  νέες  αντιλήψεις  περί  πολυτέλειας  που  είναι  αναπόσπαστο  μέρος  των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών στάνταρ. Η σφαγή ζώων που δεν προορίζονται για τρόφιμα αλλά
αποκλειστικά για τη γούνα τους δεν ανταποκρίνεται πλέον στην έννοια της Πολυτέλειας. Οι δυο
αυτές  εταιρίες  του  ομίλου  ήταν  οι  τελευταίες  του  ομίλου  που  ακολούθησαν  τα  βήματα  που
υπαγόρευσαν τα κινήματα προστασίας ζώων με τελευταία τη διαδήλωση στο Παρίσι 10 Μαρτίου
του 2022 μπροστά στα καταστήματα του Yves Saint Laurent Avenue Montaigne.
Από τους οίκους του ομίλου Kering ο οίκος Gucci ήταν ο πρώτος που ακολούθησε αυτή την 
πολιτική μη χρήσης γουναρικών από το 2018. Στη συνέχεια προστέθηκαν οι Balenciaga, Botega 
Veneta και Alexander McQueen.
Όμιλος συνεχίζει την υποστήριξη των ανακοινώσεων αυτού του 2019 σχετικά με τα μεταχείριση 
των ζώων για τις λοιπές ζωικές ίνες ή ουσίες.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μετάβαση των μεγάλων οίκων μόδας σε προϊόντα που δεν 
χρησιμοποιούν γούνα στα είδη πολυτελείας. Από το 2020 οι ακόλουθοι οίκοι διέκοψαν τη χρήση 
γουναρικών προϊόντων: Chanel, Prada, Armani, και Burberry.
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Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος LVMH αντέδρασε την προηγούμενη εβδομάδα με ανακοίνωση ότι 
αφήνει τους οίκους της να εφαρμόσουν την πολιτική παραγωγής προϊόντων από γούνα εφόσον η 
πολυτελής πελατεία τους τα επιθυμεί υπό τον όρο της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά το 
δυνατό και με στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα αυτών (100%) μέχρι το 2026, αλλά όχι προϊόντων 
γούνας με προέλευση ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο,  ζητήθηκε η άποψη γνωστού επιστήμονα βιοποικιλότητας του οποίου 
τα συμπεράσματα συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Στο ερώτημα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον στην παύση χρησιμοποίησης  γούνας και
δέρματα ζώων η απάντηση ήταν ότι σε πρώτη φάση οι εργαζόμενοι του κλάδου θα χάσουν την 
εργασία τους και θα είναι οι μόνες επιπτώσεις ενώ οι κλάδοι της γούνας στην Σιβηρία ΗΠΑ και 
Καναδά και σε άλλες εξωτικές περιοχές όπου εκμεταλλεύεται ο κροκόδειλος, η σαύρα και τα φίδια 
θα υπάρχουν σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στο θέμα της γούνας, για παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι η παραγωγή της δεν επηρεάζει το ζωικό
Βασίλειο και ο προβληματισμός είναι καθαρά ηθικής τάξης. Η Εκμετάλλευση των ζώων αυτών
αφορά  είδη  βλαβερά  για  τη  Γεωργία  ή  την  λοιπή  πανίδα  οπότε  η  μη  εκμετάλλευσή  τους  θα
οδηγήσει απλά στην εξαφάνιση τους διότι θα σκοτώνονται για να προστατευθεί η καλλιέργεια ή τα
λοιπά ζώα της φάρμας. Το ίδιο ισχύει και για τους κροκόδειλους.

Ο Προϊστάμενος 

Εμμανουήλ Στάντζος
 Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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        Πίνακας Αποδεκτών

-Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών (ΣΕΓ)
-Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς “Ο Προφήτης Ηλίας”
-Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
-Σ.Ε.Β.
-Σ.Ε.Β.Ε
-Ε.Β.Ε.Α.
-Ε.Β.Ε.Θ.
-Ε.Β.Ε.Π
-Κ.Ε.Ε.
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