
Μείωση μισθών ως 55% και ατομικές συμβάσεις για 

500.000 εμποροϋπαλλήλους 
 
Μειώσεις αποδοχών από 32% έως 55% φέρνει από αύριο, 1η Νοεμβρίου, για 
500.000 εμποροϋπαλλήλους η οριστική λήξη ισχύος της κλαδικής σύμβασης 
των εμπορικών επιχειρήσεων και η δυνατότητα επαναρρύθμισης των αμοιβών 
με ατομικές συμβάσεις εργασίας. 
Την ανατροπή (η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα της μη υπογραφής νέας 
κλαδικής σύμβασης εργασίας στο τρίμηνο Ιουλίου – Οκτωβρίου, δηλαδή από 
τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης και για 3 μήνες, όπως προβλέπει το νέο 
καθεστώς) γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου Β. Κορκίδης υπογραμμίζοντας ότι “η έναρξη της 
μετενέργειας, από 1/11/2013, θα σημάνει την μετατροπή των συμβάσεων σε 
ατομικές ενώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους θα ισχύουν τα 
κατώτατα όρια μισθών που είναι 586 ευρώ και 511 ευρώ για τους 
εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, αντί των 860 ευρώ” (-31,8% και - 40,58%, 
αντίστοιχα). Οι μειώσεις των αποδοχών θα είναι, ωστόσο, ακόμη υψηλότερες 
αν συνυπολογιστούν οι απώλειες από:  
 
1. Την κατάργηση, με μονομερή απόφαση του εργοδότη, σειράς “έξτρα” 
επιδομάτων που δεν μετενεργούν (ταμειακών λαθών 5%, επιμόρφωσης 
πωλητών 10%, προϊσταμένου 20% κ.α.). Τα μόνα επιδόματα που μετενεργούν 
είναι τα επιδόματα πολυετίας (με βάση τα έτη υπηρεσίας που είχαν 
συμπληρωθεί έως το 2012), τέκνων, πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας .  
 
2. Την επαναδιαπραγμάτευση, σε ατομικό επίπεδο, των μισθών με “πάτωμα” 
ασφαλείας τα νομοθετημένα όρια που, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, 
κυμαίνονται για τον άγαμο από 586 ευρώ – 761,90 ευρώ (510,95 ευρώ – 
562,05 ευρώ για όσους είναι ηλικίας κάτω των 25ετών) και για τον έγγαμο 
από 644,69 ευρώ – 820,51 ευρώ (για τους κάτω των 25 ετών από 562,02 ευρώ 
– 613,15 ευρώ) μεικτά. Η απώλεια, εφόσον υπάρξει συμφωνία εργαζόμενου – 
εργοδότη, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 55% για έγγαμο πωλητή στο 
τελευταίο μισθολογικό κλιμάκιο (η κλαδική σύμβαση προέβλεπε 1.827,10 
ευρώ ενώ το ανώτατο θεσμοθετημένο όριο είναι τα 820,51 ευρώ).  
 
Κενό Διαπραγμάτευσης  
 
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ πρότεινε στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
δίμηνη διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης με την 
προοπτική αυτή να ισχύσει από την 1/1/2014 και να προβλέπει βασικό μισθό 
751 ευρώ. Δηλαδή μια μείωση κατά 13%, όπως είχε προαναγγείλει, από τις 16 
Αυγούστου μέσω της “Η” και είχε απορρίψει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων “παγώνοντας” κάθε διαπραγμάτευση. “Το κενό της 
διαπραγμάτευσης των 2 μηνών θα δημιουργήσει δυσμενέστερους όρους 
αφού, στο μεταξύ, θα έχουν τροποποιηθεί οι όροι αμοιβής με ατομικές 
συμβάσεις” υπογραμμίζει στην “Η” ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Ηδη, οι 
ατομικές συμβάσεις εργασίας έχουν υποκαταστήσει σχεδόν το σύνολο των 
“ληγμένων” κλαδικών συμβάσεων. Μετά τη λήξη της ισχύος και της κλαδικής 
σύμβασης του εμπορίου (που δέσμευε τις επιχειρήσεις – μέλη των 
εργοδοτικών οργανώσεων και τους εργαζόμενους – μέλη της Ομοσπονδίας) 



υπολογίζεται ότι περίπου 1.600.000 μισθωτοί (το 80%) αμείβονται πλέον με 
ατομικές συμβάσεις.  
 
Οι 12 Κλαδικές συμβάσεις που λήγουν έως τις 31/12/2013 
 
(σε παρένθεση η ημερομηνία λήξης, στην οποία θα πρέπει να προστεθεί και 
το περιθώριο της τρίμηνης διαπραγμάτευσης)  
1. Ζαχαρωδών εργαστήρια (19/8/2013)  
2. Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΤΕΕ 
(31/8/2013)  
3. Τεχνικών Μελετητικών Εταιρειών (31/12/2013)  
4. Βιβλιοδετείων (31/12/2013)  
5. Ιδιωτικών Κλινικών (31/12/2013)  
6. Ξενοδοχείων ( 31/12/2013)  
7. Δημοτικών επιχειρήσεων (31/12/2013)  
8. Βιομηχανίας ζυμαρικών (31/12/2013)  
9. Μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων (31/12/2013).  
10. Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (31/12/2013).  
11. Χειριστές Ανυψωτικών Λατομείων - πέτρας (31/12/2013)  
12. Χειριστές Ανυψωτικών Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (31/12/2013) 
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