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«Εξοπθολογιζμόρ μιζθών για ηη διάζωζη ηηρ κλαδικήρ ζύμβαζηρ εμποπίος» 

 

 

Ο πξόεδξνο ηεο ΔΔΔ Βαζίιεο Κνξθίδεο απέζηεηιε ζηα κέιε ηεο πλνκνζπνλδίαο 

ελεκεξωηηθή επηζηνιή αλαθνξηθά κε ηελ Κιαδηθή ύκβαζε Δκπνξίνπ, ε νπνία έιεμε 

ζηηο 31 Ινπιίνπ, δεηώληαο ηε γξαπηή ηνπνζέηεζή ηνπο επί ηεο ππνγξαθήο κηαο λέαο 

ύκβαζεο, δεδνκέλνπ όηη ε ηξίκελε πεξίνδνο κεηελέξγεηαο ιήγεη ζηηο 31 Οθηωβξίνπ. 

Σν πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο έρεη ωο εμήο: 

 

« Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, 

 

Σην πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θιαδηθή ζύκβαζε ηνπ 

εκπνξίνπ πνπ ζα γίλεη εληόο Σεπηεκβξίνπ θαη επειπηζηώ λα νινθιεξσζεί πξηλ ην ηέινο 

Οθησβξίνπ, νθείινπκε λα  πηνζεηήζνπκε «θαιή ηε πίζηεη» κηα ζηξαηεγηθή ζπλαίλεζεο 

ππό ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά. 

 

Η θιαδηθή ηνπ εκπνξίνπ απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εζληθέο θιαδηθέο 

ζπκβάζεηο θαη πξέπεη γηα πνιινύο ιόγνπο λα θξαηεζεί δσληαλή, αθνύ είλαη έλα πιαίζην 

πξνζηαζίαο γηα εξγνδόηεο θαη εξγαδόκελνπο ζην εκπόξην. Έρνπκε, ινηπόλ, ππνρξέσζε 

λα θάλνπκε ηόζν κεηαμύ καο όζν θαη κε ηνπο εξγαδνκέλνπο καο έλαλ εηιηθξηλή δηάινγν, 

λα δνύκε ηη κηζζνύο αληέρνπκε λα πιεξώλνπκε, αληί λα ππνγξάθνπκε ζπκβάζεηο πάλσ 

από ηηο δπλάκεηο καο θαη σο απνηέιεζκα λα βξηζθόκαζηε ζήκεξα ζηελ δύζθνιε ζέζε λα 

ρξσζηάκε 2-3 κελώλ κηζζνύο θαη πνιιώλ κελώλ εηζθνξέο ζην ΙΚΑ. 

 

Ο δηαβνπιεπηηθόο ξόινο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ε αξκνδηόηεηα θαζνξηζκνύ ησλ 

θαηώηαησλ ακνηβώλ ζην εκπόξην δελ πξέπεη λα ραζεί. Σε ό,ηη ζπκθσλήζνπκε, όκσο, 

πξέπεη λα πείζνπκε όηη κπνξνύκε λα αλαιάβνπκε ηηο επζύλεο καο θαη λα δεηήζνπκε ηε 

δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο όηη ζα ππνζηεξίμεη ηα ζπκθσλεζέληα από εκάο, αθνύ κηα 

ηζρπξή ζπκθσλία κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ έρεη ηδηαίηεξε βαξύηεηα, θνηλσληθή 

λνκηκνπνίεζε θαη πνιηηηθή απνδνρή, ελώ δελ αλνίγεη ηελ όξεμε ησλ δαλεηζηώλ καο λα 

παξέκβνπλ πεξαηηέξσ ζηα ηνπ νίθνπ καο. 

 

Σην δίιεκκα, ινηπόλ, κεηαμύ ζπλαίλεζεο θαη παξάθακςεο ηεο θιαδηθήο ζύκβαζεο, 

λνκίδσ όηη πξέπεη λα επηιέμνπκε ηε ζπλελλόεζε κεηαμύ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ 

ζην εκπόξην θαη βεβαίσο ηνλ ζπλερή δηάινγν κε ηελ Κπβέξλεζε. Η δηαθνξά ησλ 860€ 

ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηεο θιαδηθήο ηνπ εκπνξίνπ κε ηα 586€ ηνπ θαηώηεξνπ ηεο Εζληθήο 

Γεληθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο είλαη 32% θαη κε ηα 511€ γηα θάησ ησλ 25 εηώλ είλαη 

40%. Πνιύ θνβάκαη όηη απηή ε δηαθνξά ζα είλαη ε κείσζε πνπ ζα πξνθύςεη κεηαμύ 

ησλ ζεκεξηλώλ κηζζώλ θαη ησλ αηνκηθώλ ή επηρεηξεζηαθώλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα 

εθαξκνζηνύλ κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηόδνπ «επεθηαζηκόηεηαο» ηεο θιαδηθήο ζην ηέινο 

Οθησβξίνπ, όπσο άιισζηε έγηλε θαη ζε 110 αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο ηελ ηειεπηαία 

δηεηία.  



Πάγηα ζέζε καο είλαη σο γλσζηό ε επηζηξνθή ησλ βαζηθώλ κηζζώλ ζηα πξν θξίζεο 

επίπεδα ηνπ 2008-2009, δειαδή κεηαμύ 701-751€, αιιά δελ απνθαζίδνπκε κόλν νη 

κηθξνκεζαίνη εξγνδόηεο, νύηε θπζηθά ππνγξάθνπκε κόλνη καο κηα ζύκβαζε εξγαζίαο. 

 

Η ΕΣΕΕ πνηέ δελ απνδέρζεθε ηε ινγηθή όηη όζν κεγαιύηεξε είλαη ε ύθεζε, ηόζν 

κεγαιύηεξε πξέπεη λα είλαη ε κείσζε ησλ κηζζώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, γηα λα 

απνθαηαζηαζεί ε απώιεηα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Γηα ην ειιεληθό εκπόξην, νη κηζζνί 

ηζνδπλακνύλ κε ηδίξν, γη’ απηό επηδίσμή καο είλαη έλα αμηνπξεπέο επίπεδν θαη ε 

έγθαηξε θαηαβνιή ηνπ κηζζνύ ζε θάζε κηζζσηό. Τν κηζζνινγηθό θόζηνο δελ είλαη ε 

θύξηα αηηία γηα ηα πξνβιήκαηά καο, αιιά ην κε κηζζνινγηθό θόζηνο ην νπνίν πξέπεη λα 

κεησζεί ηνπιάρηζηνλ ζην 33% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ θόζηνπο. Τα ινπθέηα θαη ε 

αλεξγία πξνθιήζεθαλ θπξίσο από ηελ αιόγηζηε κείσζε ησλ κηζζώλ ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ ππεξθνξνιόγεζε πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο θαηαλάισζεο. Επηηέινπο, γηα 

πξώηε θνξά ζπδεηείηαη ζνβαξά από ηελ δηνίθεζε ηνπ ΙΚΑ ην πάγην αίηεκα ηεο ΕΣΕΕ 

γηα κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηνπο ζπλεπείο εξγνδόηεο θαηά 3,9%. 

 

Μέρξη ζήκεξα θαλέλαο δηεξεπλεηηθόο δηάινγνο, θακία δηαπξαγκάηεπζε, νύηε θαλ 

ζνβαξή ζπδήηεζε έρεη γίλεη από ηελ ΕΣΕΕ κε ηελ Οκνζπνλδία ησλ ηδησηηθώλ 

ππαιιήισλ. Απηό βεβαίσο δελ ζεκαίλεη όηη δελ αζρνιεζήθακε θαη δελ καο απαζρόιεζε 

όιν απηό ην δηάζηεκα ην ζέκα ησλ κηζζώλ ζην εκπόξην. Έρνπκε, όκσο, αξθεηό ρξόλν 

λα ηα ζθεθηνύκε όινη, όια, πνιύ θαιά, ξεαιηζηηθά θαη ςύρξαηκα πξηλ θαζίζνπκε ζην 

ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ κε ζνβαξέο πξνηάζεηο γηα πνιύ ζνβαξέο απνθάζεηο.  

 

Εάλ σο πξόεδξνο ηεο ΕΣΕΕ είκαη ν θαθόο θαη ν δπζάξεζηνο, επεηδή ξσηήζεθα θαη 

απάληεζα, γηα ηελ θιαδηθή ηνπ εκπνξίνπ πνπ επίζεκα έιεμε 31/7 δελ κε πεηξάδεη, αξθεί 

λα βξεζεί ζην ηέινο ε ρξπζή ηνκή, αιιά βεβαίσο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα πάςνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη πβξηζηηθέο εθθξάζεηο θαη απαξάδεθηνη ραξαθηεξηζκνί, πνπ 

κεηώλνπλ, πξνζβάιινπλ θαη δελ βνεζνύλ ηνλ δηάινγν. Πξέπεη, ινηπόλ, όινη νη 

εκπιεθόκελνη λα θαηαιάβνπλ όηη ν ξόινο ηνπο δελ είλαη λα αθνύγνληαη θαη λα 

θαίλνληαη αξεζηνί αιιά ρξήζηκνη. Η δηαδηθαζία απηή ηελ θνξά ζα είλαη καθξηά θαη 

δύζθνιε, αιιά πηζηεύσ όηη κηα ινγηθή κείσζε όζν άζρεκα θαη εάλ αθνύγεηαη ζα 

απνηξέςεη ηα ρεηξόηεξα. 

 

Υπελζπκίδσ όηη 110 θιαδηθέο ζπκβάζεηο έιεμαλ θαη δελ αλαλεώζεθαλ κε απνηέιεζκα 

ην 60% δειαδή 1,2 εθ. εξγαδόκελνη λα ακείβνληαη ζήκεξα κε αηνκηθέο ζπκβάζεηο, ελώ 

εάλ δελ αλαλεσζνύλ νη 15 θιαδηθέο πνπ ιήγνπλ εληόο ηνπ 2013 ηόηε 1,6 εθ. δειαδή ην 

80% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζα απαζρνιείηαη θαη ζα ακείβεηαη κε 

αηνκηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο  ζηα επίπεδα ηεο ΕΓΣΣΕ.  

Επίζεο, ζε όζνπο δηαθεύγεη ην γεγνλόο, ππελζπκίδσ όηη ζύκθσλα κε ην κλεκόλην ε 

Τξόηθα θαηήξγεζε ηελ «επεθηαζηκόηεηα» ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ πνπ ζεκαίλεη όηη ε 

ζύκβαζε δελ κπνξεί λα επεθηαζεί απηόκαηα ζε όιν ηνλ θιάδν, όπσο πξν κλεκνλίνπ θαη 

Τξόηθαο επνρή αιιά ηζρύεη κόλν γη’ απηνύο πνπ ηελ ππνγξάθνπλ. Ό,ηη, ινηπόλ, θαθό 

ζηα εξγαζηαθά ήηαλ λα θάλεη ε Τξόηθα ην έθαλε πξν πνιινύ, αθνύ ε θιαδηθή ζύκβαζε 

δελ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή γηα όινπο. Απηό πνπ πεξηκέλεη πιένλ λα δεη ε ηξόηθα είλαη 

ε θαηάξγεζε, ηεο κίαο κεηά ηελ άιιε, ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

κεγαιύηεξεο θαη παιαηόηεξεο, απηήο ηνπ ειιεληθνύ εκπνξίνπ κε ηνπο 500.000 

κηζζσηνύο. Έηζη, ζα νινθιεξώζεη ηνλ θαληβαιηζκό ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ζα επεθηείλεη 

ηνλ λόκν ηεο κηζζνινγηθήο δνύγθιαο θαη επηηέινπο ζα εθαξκόζεη ν θνο Μπόκπ Τξάα 

ηνπ ΔΝΤ ηα κλεκνληαθά επίπεδα ησλ κηζζώλ από 300 έσο 495€ ηεο ΝΑ Επξώπεο θαη 



ζηελ Ειιάδα. 

 

Η ηειηθή πξόηαζε ηεο ΕΣΕΕ ζα πξέπεη λα έρεη δηακνξθσζεί ζην δηεπξπκέλν Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ζηηο 7 Σεπηεκβξίνπ θαη κεηά από δηαβνύιεπζε κεηαμύ εκπόξσλ εξγνδνηώλ 

από όιε ηελ ρώξα, ώζηε λα μεθηλήζεη ν δηάινγνο κε ηνπο εξγαδόκελνπο ζην εκπόξην. Η 

εηζήγεζή κνπ ζην ΔΣ ηεο ΕΣΕΕ είλαη ε δηακόξθσζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ εηζαγσγήο 

ησλ πσιεηώλ ζην εκπόξην ζηα 751€ γηα πιήξε απαζρόιεζε ζπλ ηα πξνβιεπόκελα 

επηδόκαηα θαη 511€ γηα κεξηθή απαζρόιεζε (4σξν), ώζηε λα θέξνπκε ζην πξνζθήλην 

ηελ θαηάρξεζε ησλ ειαζηηθώλ κνξθώλ απαζρόιεζεο από ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη 

ηνλ αζέκηην αληαγσληζκό πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη. 

 

Σεκεησηένλ όηη ε κείσζε ζηελ ΕΓΣΣΕ ηνλ Μάην ηνπ 2013 από ηα 751€ ζηα 586€ θαη 

511€ ήηαλ 22% θαη 32% αληίζηνηρα, ελώ νη κέζεο πξαγκαηηθέο αθαζάξηζηεο απνδνρέο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΓΣΕΕ έρνπλ κεησζεί 

θαηά 29%. Ο εμνξζνινγηζκόο ηνπ βαζηθνύ ηεο θιαδηθήο ηνπ εκπνξίνπ από ηα 860€ ζηα 

751€ αληηζηνηρεί ζε κείσζε 13%, αληί ηνπ 32% πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα πηζαλή 

θαηάξγεζή ηεο θαη επηζηξνθή ζε κηζζνύο ΕΓΣΣΕ. Η θιαδηθή ηνπ εκπνξίνπ πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη θαη λα αθνινπζεί αλαινγηθά ηελ ΕΓΣΣΕ, γηαηί κόλν έηζη κπνξεί λα δηαζσζεί 

σο ζεζκόο θαη λα ηεξεζεί. Καηά ηελ γλώκε κνπ, ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

επηηξέςνπκε ε θιαδηθή ηνπ εκπνξίνπ λα γίλεη ε 111ε πνπ δελ ζα αλαλεσζεί, επεηδή 

θάπνηνη αξέζθνληαη γηα δηθνύο ηνπο ιόγνπο, ζηελ ζπλήζε -εθηόο ζεκεξηλήο 

πξαγκαηηθόηεηαο- ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο ηαθηηθή.  

 

Σαο επηζπλάπησ ηελ ηειεπηαία θιαδηθή ζύκβαζε πνπ ππνγξάςακε ηνλ Ινύιην ηνπ 2012 

πξνο ελεκέξσζή ζαο θαη ζαο παξαθαιώ, αθνύ ζπδεηήζεηε ην ζέκα ζηα Δηνηθεηηθά ζαο 

Σπκβνύιηα, λα ηνπνζεηεζείηε έως ηο αργόηερο ηις 6 Σεπηεμβρίοσ κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο θαη λα θάλεηε ζαθέο εάλ επηζπκείηε ηελ ππνγξαθή ή όρη κίαο λέαο θιαδηθήο 

ζύκβαζεο θαη θπζηθά κε πνηνπο όξνπο».  

 


