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Θέματα:

Επίδραση του Covid-19 στην τοπική κοινωνία και οικονομία

 Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας στον κλάδο της γούνας; Πιστεύετε ότι θα 

μπορέσει να ανακάμψει; Ποιες λύσεις προτείνετε;

 Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας στους άλλους κλάδους της οικονομίας στην 

Καστοριά; Ποια προοπτική βλέπετε;

 Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας στην κοινωνία της Καστοριάς; Ψυχολογία, 

απασχόληση, εκπαίδευση, μετανάστευση κλπ.

Επίδραση του Covid-19 στις σχέσεις εργοδοτών-εργαζομένων και την ενημέρωση και 

διαβούλευση

 Ποια θέση πήραν οι εργοδότες και τα συνδικάτα στα  αντικειμενικά προβλήματα 

που έφερε η πανδημία στην Καστοριά;

 Πώς κρίνετε την ποιότητα του διαλόγου και της διαβούλευσης ανάμεσα στους 

εργοδότες και τα σωματεία κατά την περίοδο της πανδημίας;

 Με ποιον τρόπο γινόταν η επικοινωνία ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους;

 Σε περίπτωση που ο διάλογος είχε θετικά αποτελέσματα, γιατί πιστεύετε ότι 

συνέβη αυτό;

Πώς ανταποκρίθηκαν τα εργατικά σωματεία  στις προκλήσεις της πανδημίας;

 Πώς επικοινώνησαν τα προβλήματα, που αντιμετώπιζαν τα σωματεία στην τοπική 

κοινωνία; Προς τη δημόσια διοίκηση, ΟΒΕΣ, ΓΣΕΕ κλπ;

 Ποιες λύσεις προέκριναν για να επιλυθούν τα προβλήματα;

 Πώς βοήθησαν η τοπική κοινωνία, αυτοδιοίκηση,  δημόσια διοίκηση, ΟΒΕΣ, ΓΣΕΕ 

κλπ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 1

Επίδραση του Covid-19 στην τοπική κοινωνία και οικονομία

Κυριότερη επίδραση ήταν η μη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις, οπότε

και δεν δόθηκαν παραγγελίες. Η ανάκαμψη εξαρτάται από τις διεθνείς συνθήκες, π.χ. τον

πόλεμο και την ενεργειακή κρίση. Θα πρέπει να ενταθεί η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των

εργαζομένων καθώς και η οικονομική τους ενίσχυση εφόσον εξακολουθήσει η κρίση.

Οι  επιπτώσεις  στον  κλάδο  της  γούνας  υπήρξαν  καταλυτικές  και  για  τους  υπόλοιπους

κλάδους γιατί χωρίς τον κλάδο της γούνας δεν λειτουργούν και οι επιχειρήσεις των άλλων

κλάδων (π.χ. τουρισμός).



Στα  πρώτα  στάδια  της  πανδημίας  ο  πληθυσμός  πέρασε  ένα  μεγάλο  σοκ,  επηρεάστηκε

ψυχολογικά, ενώ χρησιμοποιήθηκε και τηλεκπαίδευση,

Επίδραση  του  Covid-19  στις  σχέσεις  εργοδοτών-εργαζομένων  και  την  ενημέρωση  και

διαβούλευση

Κάποιοι εργοδότες απέλυσαν προσωπικό λόγω εποχικότητας πριν από την πανδημία και οι

εργαζόμενοι αυτοί δεν μπόρεσαν να μπουν στο μέτρο της πληρωμένης αναστολής των 534€

των μήνα.

Κάποιοι εργοδότες εκμεταλλεύθηκαν την αναστολή εργασίας ζητώντας παράνομα από τους

εργαζόμενους να εργαστούν αλλά να μην πληρώνονται.

Τα συνδικάτα ενημέρωναν με δελτία τύπου τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους

κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο  διάλογος  και  η  διαβούλευση  κατά  την  περίοδο  της  πανδημίας  υπήρξαν  ουσιαστικά

ανύπαρκτα, ενώ οι επαφές γινόντουσαν τηλεφωνικά.

Δεν  υπήρξαν  θετικά  αποτελέσματα.  Στην  ουσία  οι  εργοδότες  χρησιμοποιούσαν  τους

εργαζόμενους  ως  μοχλούς  πίεσης  για  τη  χρηματοδότηση  των  επιχειρήσεών  τους

(επιστρεπτέα προκαταβολή, που μεγάλο τμήμα της έγινε μη επιστρεπτέα).

Πώς ανταποκρίθηκαν τα εργατικά σωματεία  στις προκλήσεις της πανδημίας;

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στα υπουργεία. Η ενημέρωση και συζήτηση με την ΟΒΕΣ,

τη ΓΣΕΕ, την τοπική κοινωνία έγινε με χρήση ψηφιακών μέσων.

Προκρίθηκαν οι εξής λύσεις: συνέχιση αναστολής, επιμήκυνση του ταμείου ανεργίας κατά 2

μήνες.  Ζητήθηκε  επίσης  τοπικό  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  για  τον  κλάδο (περιμένουμε

ακόμη) και επιμόρφωση σε νέα επαγγέλματα.

Άριστη  επικοινωνία  με  την  ΟΒΕΣ,  στήριξη  για  την  άμεση  πρόσβαση  σε  Υπουργεία,

οικονομική στήριξη, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα των μελών της διοίκησης του

σωματείου.

ΟΜΑΔΑ 2

Επίδραση του Covid-19 στην τοπική κοινωνία και οικονομία

Όπως σε όλους τους εργασιακούς τομείς  έτσι και στη γούνα η επίδραση της πανδημίας

προκάλεσε  αύξηση  της  ανεργίας,  επειδή  είναι  μια  εργασία  που  δεν  μπορεί  να

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και επειδή βασίζεται στις εξαγωγές. Δεν υπήρξε συζήτηση

και επομένως δεν υπήρξαν παραγγελίες. 

Μέσα από διάφορες διαδικασίες, θέληση και προσπάθεια των εργατών και των εργοδοτών

πιστεύουμε ότι σταδιακά ο κλάδος θα μπορέσει να ανακάμψει.

Η επίδραση της πανδημίας στους άλλους κλάδους της οικονομίας είναι σαν μια αλυσίδα,

που εάν σπάσει ένας κρίκος κόβεται η αλυσίδα, οπότε ο αντίκτυπος περνά και στις άλλες

επιχειρήσεις. Η προοπτική είναι ότι εάν δεν υπάρχει ο κλάδος της γούνας, που τόσα χρόνια



κρατούσε την οικονομία της Καστοριάς, δεν θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη και κυρίως

τουρισμός, που είναι πολύ σημαντικός για την πόλη μας.

Η επίδραση της πανδημίας στην κοινωνία της Καστοριάς έφερε ανασφάλεια λόγω ανεργίας

και κατά συνέπεια και η ψυχολογία έπεσε, αφού δεν μπορούμε να καλύψουμε τα προς το

ζην. Από την άλλη μεριά η εκπαίδευση των μαθητών υπήρξε ελλιπής και καθόλου ουσιώδης

και αντικειμενική. ‘Όσο για τη μετανάστευση, βασικό ρόλο έπαιξε η κρίση της γούνας, που

ώθησε κάποιους πολίτες να αναζητήσουν αλλού εργασία, όπως στον τουρισμό στα νησιά.

Επίδραση  του  Covid-19  στις  σχέσεις  εργοδοτών-εργαζομένων  και  την  ενημέρωση  και

διαβούλευση

Οι εργοδότες και τα συνδικάτα πήραν θέση για την αναστολή εργασίας και την παράταση

του χρόνου του ταμείου ανεργίας.

Ανάμεσα στους εργοδότες και  τους εργαζόμενους  κατά τη διάρκεια  της πανδημίας  δεν

υπήρχε καμία επικοινωνία. 

Πώς ανταποκρίθηκαν τα εργατικά σωματεία  στις προκλήσεις της πανδημίας;

Οι επιτυχίες υπήρξαν του σωματείου εργαζομένων και όχι των εργοδοτών. Οι εργοδότες

επωφελήθηκαν οικονομικά με κεφάλαιο κίνησης, αλλά δεν στήριξαν τους εργαζόμενους και

αυτοί αναγκάστηκαν να αφήσουν τη δουλειά τους. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, όλο

και  περισσότεροι  εργαζόμενοι  θα  εγκαταλείπουν  τον  κλάδο  της  γούνας.  Η  τοπική

αυτοδιοίκηση και η κοινωνία δεν βοήθησαν αποτελεσματικά τον γουνεργάτη.

Η ημερίδα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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