
 

«Η ΕΣΕΕ πιζηεύει όηι ηο νέο ζσέδιο απαζσόληζηρ θα οδηγήζει ζε 

ςπογπαθή νέαρ ΕΓΣΣΕ» 
  

Η ΕΣΕΕ κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ ππνπξγό Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο θ. 

Γηάλλε Βξνύηζε, ηνπ γλωζηνπνίεζε ηηο ζέζεηο ηεο γηα ηελ ππνγξαθή λέαο Εζληθήο 

Γεληθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο εληόο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη 

δηακνξθωζεί θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηε ζπλερηδόκελε δηαπξαγκάηεπζε 

γηα ηελ ππνγξαθή  λέαο θιαδηθήο ζύκβαζεο ζην Εκπόξην. Επηπιένλ, δήηεζε ηε 

ζεζκηθή ζπκκεηνρή ηωλ θνηλωληθώλ εηαίξωλ θαη εηδηθόηεξα εθπξνζώπωλ ηνπ 

εκπνξηθνύ θόζκνπ, κέζω ηεο ΕΣΕΕ, ζην ππό ίδξπζε Εζληθό Σπκβνύιην 

Απαζρόιεζεο πνπ εμήγγεηιε ν Πξωζππνπξγόο. Σπλαθόινπζα, ε ΕΣΕΕ δήηεζε ηελ 

ζπλνιηθή ελεξγνπνίεζε ηεο ΓΣΕΕ, ηνπ ΣΕΒ, ηεο ΓΣΕΒΕΕ θαη ηνπ ΣΕΤΕ πνπ 

κεηέρνπλ ζηνλ θνηλωληθό δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξακείλνπλ νη θνηλωληθνί 

εηαίξνη απινί «ζςνεπγαζόμενοι» ηνπ Εζληθνύ Σπκβνπιίνπ, παξαζέηνληαο απιώο ηελ 

γλώκε ηνπο, αιιά λα κεηέρνπλ νπζηαζηηθά θαη απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία λέωλ 

ζέζεωλ εξγαζίαο.  

 

Εηδηθόηεξα, ε Σπλνκνζπνλδία ζεωξεί ηνπο βαζηθνύο άμνλεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο 

απαζρόιεζεο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεδηαζκνύ, κηα θαιή αξρή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, αθνύ ην 80% ηωλ επθαηξηώλ απαζρόιεζεο αθνξά ζηνλ 

ηδηωηηθό ηνκέα. Πάγηα ζέζε ηωλ κηθξνκεζαίωλ εξγνδνηώλ ηεο αγνξάο είλαη ε 

επιδόηηζη ηηρ απαζσόληζηρ, ανηί ηηρ ανεπγίαρ, θάηη πνπ θαίλεηαη λα εθαξκόδεηαη 

κε ηελ επηδόηεζε κέξνπο ηνπ κηζζνύ θαη ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηωλ λέωλ πνπ 

μεθηλνύλ γηα πξώηε θνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

 

Τν πιαίζην δξάζεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο κέζα ζηελ επόκελε δηεηία ζα αθνξά 

440.000 αλέξγνπο κε ζπλνιηθό θόζηνο 1,5 δηο επξώ, ελώ έρεη ήδε εμαζθαιηζκέλα 

θνλδύιηα 340 εθ. επξώ, ώζηε ζε πξώηε θάζε λα ηζρύζεη άκεζα γηα 100.000 

αλέξγνπο, κε θύξην ζηόρν λα αμηνπνηεζνύλ νπζηαζηηθά νη πόξνη θαη λα δνζνύλ 

πξαγκαηηθέο επθαηξίεο εξγαζίαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Η ΕΣΕΕ πιζηεύει όηι ηο 

νέο ζσέδιο απαζσόληζηρ ππέπει να εθαπμοζηεί με ζςνέπεια και ζςνέσεια, ενώ 

απαιηείηαι να ζςνοδεςηεί και να ςποζηηπισθεί από ηην ςπογπαθή μιαρ νέαρ 

ΕΓΣΣΕ από ηοςρ κοινυνικούρ εηαίποςρ. 

 

Σύκθωλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο απνδνρέο ηωλ 

απαζρνινπκέλωλ ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα ην εηήζην ζπλνιηθό θόζηνο κηζζνδνζίαο 

αλέξρεηαη ζηα 33,09 δηο επξώ, εθ ηωλ νπνίωλ ηα 25,96 δηο είλαη νη κεηθηέο απνδνρέο 

θαη 7,13 δηο νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Τα κεηθηά εηζνδήκαηα ηωλ κηζζωηώλ ζε 

ηδηωηηθέο επηρεηξήζεηο ζε κεληαία βάζε είλαη 1,85 δηο επξώ, ην ζπλνιηθό θόζηνο 

κηζζνδνζίαο κεληαίωο είλαη 2,36 δηο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 509,28 εθ. επξώ. 

Τν θόζηνο ηνπ εξγαδόκελνπ ζε θάζε επηρείξεζε ωο γλωζηό είλαη ην άζξνηζκα ηωλ 

κεηθηώλ απνδνρώλ θαη ηωλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ. Οη κεηθηέο απνδνρέο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο θαζαξέο απνδνρέο, ηηο εηζθνξέο εξγαδνκέλωλ θαη ην ΦΜΥ.  

Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζηίζεληαη ζην κεηθηό κηζζό (+27,46%), επνκέλωο ε 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή δελ επεξεάδεη ηηο θαζαξέο απνδνρέο ηνπ εξγαδόκελνπ παξά 

κόλν ην θόζηνο ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ ζηελ επηρείξεζε. 

  

Οη κηθξνκεζαίνη έκπνξνη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα πξνηείλνπκε γηα ηελ επόκελε 

ηξηεηία, εηήζηεο απμήζεηο κέρξη 1,3% ζηηο θαηώηεξεο ακνηβέο, επηζηξέθνληαο 



αληαπνδνηηθά ηελ εμνηθνλόκεζε πνπ ζα έρνπκε ωο εξγνδόηεο από ηελ αλακελόκελε 

πξόζζεηε κείωζε ηωλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 3,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Η 

επηζηξνθή ζηηο θαζαξέο ακνηβέο ηωλ κηζζωηώλ, ηεο ωθέιεηαο πνπ ζα έρνπλ νη 

επηρεηξήζεηο από ηε κείωζε ηωλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ κπνξεί λα επηθέξεη κηθξή 

αιιά ζεκαληηθή βειηίωζε ζην εζηθό ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη λα βνεζήζεη ζηελ ηόλωζε 

ηεο αγνξάο.  

 

Η ΕΣΕΕ ζα παξνπζηάζεη νηθνλνκεηξηθά ηε πξόηαζε απηή ζηηο άιιεο εξγνδνηηθέο 

νξγαλώζεηο θαη ζα αθνξά ηελ ηκεκαηηθή αύμεζε ηωλ θαηώηαηωλ κηζζώλ θάζε ρξόλν 

θαη ζε βάζνο ηξηεηίαο 2014-16, εθόζνλ ε θπβέξλεζε πξνρωξήζεη ζηε κλεκνληαθή 

δέζκεπζε γηα κείωζε ηωλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 3,9 κνλάδεο κέρξη ην 2016. 

Σηε πεξίπηωζε κάιηζηα πνπ ε ζπγθεθξηκέλε κείωζε ζπλνδεπηεί κε κία ζηαδηαθή 

αύμεζε ηνπ κηζζνύ κέρξη 3,1% ζε κία ηξηεηία, ηόηε μποπεί να πποκύτει ζυπεςηικά 

ηόζο αύξηζη ηος μιζθού όζο και μείυζη ηος κόζηοςρ για ηον επγοδόηη. 

 

Το ζενάπιο μείυζηρ ηυν ειζθοπών καηά 3,9% και αύξηζηρ ηυν μιζθών καηά 

3,1% ζα  δηακνξθώζεη ην εηήζην ζπλνιηθό θόζηνο κηζζνδνζίαο από ηα 33,09 δηο, 

νξηαθά ρακειόηεξα ζηα 33,07 δηο επξώ, ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο από 7,13 δηο ζηα 

6,3 δηο επξώ θαη ζα απμήζεη ηηο κεηθηέο απνδνρέο από 25,96 δηο ζηα 26,77 δηο επξώ, 

κε όθεινο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πεξίπνπ 805 εθ. επξώ, ηα νπνία ζα δηαηεζνύλ ζηελ 

αγνξά κε αληίζηνηρα νθέιε. Ελδεηθηηθά ηα 586 επξώ ηωλ κεηθηώλ απνδνρώλ ηνπ 

θαηώηαηνπ κηζζνύ, κε 747 επξώ θόζηνο κηζζνδνζίαο θαη 161 επξώ εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, ζα δηακνξθωζεί ζε 604,2 επξώ κεηθηά θαη 142,3 επξώ ζε εηζθνξέο, ελώ ην 

ζπλνιηθό κεληαίν θόζηνο ζα παξακείλεη ζηα 746,5 επξώ. 

 

Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζα έρνπλ νη επηθείκελεο ζπλαληήζεηο ηωλ θνηλωληθώλ εηαίξωλ 

εξγνδνηώλ - εξγαδνκέλωλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο εζληθήο γεληθήο ζπιινγηθήο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην επίδνκα γάκνπ πνπ αλαινγεί ζην 

10% ηωλ απνδνρώλ, κεηά ηε ιήμε ηεο κνλνεηνύο δηάξθεηαο ηεο ζηηο 31.12.2013. Η 

ΕΣΕΕ ζπλερίδνληαο ηαπηόρξνλα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε λέα θιαδηθή ζύκβαζε 

ηνπ εκπνξίνπ, ζα ζέζεη ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ, ηελ πξόηαζε ηεο γηα μεηαθοπά 

ηηρ μείυζηρ ηυν επγοδοηικών ειζθοπών ζηη ζηαδιακή αύξηζη ηυν καηώηαηυν 

μιζθών ηωλ εκπνξνϋπαιιήιωλ, ώζηε λα δηεπθνιύλεη κία ηειηθή ζπκθωλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΝΕΜΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ = ΜΕΙΚΤΟ + ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+27,46%) 
 
 

 

 
 
 
Ετιςιεσ Μεικτζσ Αποδοχζσ 
Ιδιωτικοφ Τομζα  25.964.560.311,20 € 

 
 
Μθνιαίεσ Μεικτζσ Αποδοχζσ 
Ιδιωτικοφ Τομζα  

 
 

1.854.611.450,80 € 

Ετιςιο Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ 
Ιδιωτικοφ Τομζα 33.094.428.572,66 € 

Μθνιαίο Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ 
Ιδιωτικοφ Τομζα 2.363.887.755,19 € 

Ετιςιεσ Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ 
ιδιωτικοφ Τομζα  7.129.868.261,46 € 

Μθνιαίεσ Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ 
ιδιωτικοφ Τομζα  509.276.304,39 € 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο υπολογιςμόσ των μεικτϊν δεν είναι δυνατόν να είναι ακριβισ διότι περιλαμβάνει 
και το ΦΜΥ το οποίο μόνο προςεγγιςτικά μπορεί κανείσ να το υπολογίςει.  

 
Σενάριο ΕΣΕΕ για αφξηςη 3,1% επί των μεικτών αποδοχών 

 
Ετιςιεσ Μεικτζσ Αποδοχζσ Ιδιωτικοφ Τομζα  26.769.461.680,85 € 

Ετιςιο Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ Ιδιωτικοφ Τομζα 33.076.346.852,85 € 

Ετιςιεσ Εργοδοτικζσ Ειςφορζσ ιδιωτικοφ Τομζα  6.306.885.172,01 € 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να προκφψει και αφξθςθ του μιςκοφ και μείωςθ του κόςτουσ για τον εργοδότθ. Το 
όφελοσ για τουσ εργαηομζνουσ είναι 804.901.369,65 € 

 
Κατώτατοσ μιςθόσ ςφμφωνα με ΕΓΣΣΕ 

(άνω των 25) 
Αφξηςη 3,1% του μεικτοφ 

και μείωςη 3,9 % των 
εργοδοτικών ειςφορών 

Κατώτατοσ μιςθόσ 
ςφμφωνα με ΕΓΣΣΕ 

(κάτω των 25) 

Αφξηςη 3,1% του 
μεικτοφ και μείωςη 

3,9 % των 
εργοδοτικών 

ειςφορών 
Μθνιαίεσ Μεικτζσ Αποδοχζσ 
Ιδιωτικοφ Τομζα  586,00 € 604,17 € 510,95 € 526,79 € 

Μθνιαίο  Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ 
Ιδιωτικοφ Τομζα 746,92 € 746,51 € 651,26 € 650,90 € 

Μθνιαίεσ Εργοδοτικζσ 
Ειςφορζσ ιδιωτικοφ Τομζα  160,92 € 142,34 € 140,31 € 124,11 € 

 

ΦΜΥ Κακαρζσ 
αποδοχζσ 

Ειςφορζσ 

εργαηομζνου 


