
Ατομικές Συμβάσεις για 8 στους 10 εργαζόμενους 
 

Μέχρι και 50% έχουν μειωθεί οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, με τις ατομικές και τις επιχειρησιακές συμβάσεις 
να πολλαπλασιάζονται. Παγιώνεται ο θεσμός της προσωρινής απασχόλησης 

 
Σε «καμένη γη» εξελίσσεται σταδιακά το εργασιακό περιβάλλον στη χώρα, με τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα 
να βρίσκονται στην «προκρούστεια κλίνη» λόγω της αποδόμησης των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων 
και τις κλαδικές συμβάσεις να απειλούνται με πλήρη εξαφάνιση.  
Περισσότεροι από 1,5 εκατ. εργαζόμενοι, δηλαδή τα 80% των απασχολουμένων, αμείβονται μέσω ατομικών 
συμβάσεων, με τις αποδοχές να συγκλίνουν με αυτές που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας (ΕΓΣΕΕ). Η εξάπλωση τόσο των ατομικών όσο και των επιχειρησιακών συμβάσεων λαμβάνει εφιαλτικές 
διαστάσεις καθώς η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων έχει υποστεί «αυτόματες» μειώσεις αποδοχών, 
γεγονός που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το διαθέσιμο εισόδημα έχει μειωθεί και πέραν του 50%. 
Μάλιστα, μετά τις τελευταίες αλλαγές στο καθεστώς των «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων, των μακροχρόνια 
ανέργων, αλλά και των μαθητευόμενων, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη «δεξαμενή» δυνάμει εργαζομένων με 
μηνιαίες αποδοχές που δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ μέσω ευέλικτων μορφών απασχόλησης με αποτέλεσμα οι 
εταιρείες να προχωρούν σε αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού. Μια «παλιά» μορφή απασχόλησης που έρχεται 
δυναμικά να προστεθεί στην εργασιακή ζούγκλα είναι η εδραίωση του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης των 
«ενοικιαζόμενων» δηλαδή εργαζομένων. Σε κάποιους κλάδους αγγίζουν το 10% των απασχολουμένων.  
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της Realnews, ο αριθμός των επιχειρησιακών συμβάσεων το 2012 ήταν 970, το 
2013 έφτασαν στις 354, ενώ το πρώτο τετράμηνο φέτος έχουν υπογραφεί 48. Όπως αναφέρουν εργατολόγοι στην 
«R», η μείωση του αριθμού τους οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες μπορούν πλέον -λόγω της υψηλής 
ανεργίας- να προχωρούν ευκολότερα σε ατομική συμφωνία με τους εργαζομένους. Οι μειώσεις στις 
επιχειρησιακές συμβάσεις κατά μέσο όρο αγγίζουν το 20%. Μάλιστα, έως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη 
καταγραφή -είτε από το υπουργεία Εργασίας είτε από κάποιο συνδικαλιστικό φορέα- των ατομικών συμβάσεων, 
αλλά ούτε και των όρων που περιλαμβάνουν. Πλέον περίπου 800.000 επιχειρήσεις αμείβουν το προσωπικό τους 
με διαφορετικό καθεστώς.  

 
Συμπίεση μισθών  
 
Την ίδια στιγμή, είδος προς εξαφάνιση κινδυνεύουν να γίνουν οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Φέτος έχουν 
υπογραφεί μόλις 6 συμβάσεις εκ των οποίων η μία είναι η Εθνική Γενική Συλλογικά Σύμβαση Εργασίας οι τέσσερις 
αφορούν τους ξενοδοχοϋπαλλήλους στους νομούς Δωδεκανήσου (Ρόδος), Χανίων, Λασιθίου και Ηρακλείου (όπου 
υπάρχει ενεργή κλαδική σύμβαση) και η κλαδική σύμβαση των εργαζομένων σε δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευ-σης 
και αποχέτευσης όπου δεν καθορίζονται μισθολογικές απολαβές. Παράλληλα, έως τέλος Αυγούστου λήγει η 
τρίμηνη μετενέργεια των τελευταίων 14 κλαδικών συμβάσεων. Σημειώνεται ότι πριν από την κρίση δεν υπήρχε 
παραγωγικός κλάδος της οικονομίας που να μην καλύπτεται από εξειδικευμένη σύμβαση, με τον αριθμό των 
κλαδικών να ανέρχεται σε περίπου 110 και των ομοιοεπαγγελματικών σε 90! Με τα παραπάνω δεδομένα, η 
πλειονότητα των ατομικών και των επιχειρησιακών συμβάσεων που υπογράφονται συμβάλλουν στην περαιτέρω 
συμπίεση των μισθών στα όρια της ΕΓΣΕΕ, δηλαδή στα 586 ευρώ και τα 510 ευρώ για τους νεοεισερχόμενους έως 
25 ετών. Ακόμη σε αυτές τις κατηγορίες προστίθενται και οι μαθητευόμενοι εργαζόμενοι, οι οποίοι, παρά το 
εκπαιδευτικό τους επίπεδο, αμείβονται με αποδοχές από 25 έως 300 ευρώ. Σημειώνεται ότι με τα προγράμματα 
που θα τεθούν σε εφαρμογή έως το τέλος του έτους θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας 150.000 μαθητευόμενοι.  

 
Υπό... κατάργηση συμβάσεις  
 
Αυτή τη στιγμή οι ενεργές κλαδικές συμβάσεις δεν υπερβαίνουν ούτε τις 15, ενώ -λόγω κατάργησης της 
επέκτασης της ισχύος τους σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου- οι απασχολούμενοι που τα εργασιακά τους 
δικαιώματα καλύπτονται μέσω αυτών δεν υπερβαίνουν τις 200.000! Ωστόσο, ακόμη και στους ελάχιστους 
κλάδους όπου υπάρχει ενεργή σύμβαση, υπάρχουν επιχειρήσεις που είτε υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις 
με χαμηλότερες αποδοχές είτε αποχωρούν από τις εργοδοτικές οργανώσεις και υπογράφουν ατομικές συμβάσεις 



με τους εργαζομένους. Τις μισθολογικές απολαβές των «παλιών» εργαζομένων θα συμπαρασύρει προς τα κάτω 
και η πρόσληψη των 980.000 μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι Θα αμείβονται πλέον φθηνότερα τις τριετίες 
προϋπηρεσίας τους από 29,30 ευρώ έως 87,90 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για μακροχρόνια ανέργους με εμπειρία 
ετών και πολλές φορές κοντά στη συνταξιοδότηση, ηλικίας κυρίως 35-55 ετών. 
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