
Ο χάρτης των (287) Συλλογικών  

Συμβάσεων  Εργασίας - Τα συνδικάτα 

που τις υπογράφουν και  πότε λήγουν. 

 

Οι Συμβάσεις που ακλουθούν είναι κατά 

αλφαβητική σειρά και κατά κλάδο 

-------------------- 

Συνοπτικά:  

Οι Συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν (πέραν της Εθνικής 

Γενικής Συλλογικής Σύμβασης) τους εργαζόμενους και οι οποίες αριθμούν τις 

(287) διακρίνονται:  

Σε Κλαδικές, οι οποίες αναφέρονται σε ομάδα επαγγελμάτων.   

Σε Ομοιοεπαγγελματικές (ειδικότητα), που αναφέρονται σε μία ειδικότητα.  

Σε Τοπικές,  οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένη περιοχή κατά βάση σε 

επίπεδα Νομού, και καλύπτουν είτε ένα επάγγελμα ή έναν κλάδο.  

Επίσης, από τις 287 Σ.Σ.Ε, συναντάμε πλήθος συμβάσεων οι οποίες 

αναφέρονται σε κάποιο κλάδο, αλλά καλύπτουν μόνο τους ανειδίκευτους – 

ειδικευμένους εργάτες, καθώς και το αντίστροφο, συμβάσεις που αναφέρονται 

σε κάποιο επάγγελμα, όμως περιορίζονται σε συγκεκριμένο κλάδο.   

Έτσι έχουμε: 

Κλαδικές: (48) 

Ειδικότητα:  (117) 

Τοπικές: (75) 

Κλαδικές μόνο για ανειδίκευτους – ειδικευμένους εργάτες: (47 ) 

Από ποιους υπογράφονται: 

Από την πλευρά των εργαζομένων, οι  137 συμβάσεις υπογράφονται από 

Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις (Ομοσπονδίες), ενώ οι υπόλοιπες 150  

υπογράφονται   από Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις (Σωματεία). 

Από την πλευρά των εργοδοτών, οι (69) υπογράφονται απ΄ ευθείας από τον 

ΣΕΒ (Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων) καθώς (οι  περισσότερες) και από την 

ΓΣΕΒΕΕ  (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας, και  άλλες (51) αφορούν και υπογράφονται με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι υπόλοιπες (167)  υπογράφονται, από κλαδικές ή τοπικές οργανώσεις του 



ΣΕΒ, ή από εργοδοτικές οργανώσεις, πέραν της Βιομηχανίας, όπως το 

Εμπόριο, τουρισμός, μεταφορές, τράπεζες κ.λ.π.    

Συμβάσεις ανά κλάδο: 

(76) - Μεταποιητική Βιομηχανία – βιοτεχνία  

(2)  -   Εμπορικών Επιχειρήσεων 

(11)  - Επιχειρήσεων Παροχής  Υπηρεσιών 

(24)  - Κατασκευές - Τεχνικά έργα  

(22)  - Εταιριών Μεταφοράς – Κατασκευή οχημάτων 

(29)  - Επισιτισμού – Τουρισμού  

(4)    - Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων   

(8)   - Επιχειρήσεων στην Ενέργεια  

(10) - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων– Πρωτογενής Τομέας  

(16 ) - Επιχειρήσεων στην Υγεία  

(14)  - Επιχειρήσεων στην Εκπαίδευση  

(15)  - Πολιτισμού – Θεάματος  Ακροάματος  

(30)  - Τύπου – Χάρτου  

(26)   - Δημοσίου – ΟΤΑ (Ιδιωτικού Δικαίου).  Δημοσίου, υπάρχουν και 

άλλες (25) οι οποίες είναι κατανεμημένες στους παραπάνω κλάδους.  

Συμβάσεις που έληξαν:  

Μετά την κατάργηση του ΟΜΕΔ  (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας) 
και της μετενέργειας και με  υποχρεωτική λήξη όλων των Συλλογικών 
Συμβάσεων. Από το σύνολο των 287 συμβάσεων, έως τις 31/10/ 2013,  έχουν 
λήξει οι (234) και οι οποίες δεν έχουν ανανεωθεί.  Από τις υπόλοιπες οι (23) 
λήγουν έως 31/12/2013 ενώ οι (30) λήγουν το 2014 και ορισμένες το 2015.                                                                                                                                          
Από τις ισχύουσες συμβάσεις, οι (34) έχουν έναρξη ισχύος το 2012 που 
σημαίνει, αυτές υπογράφηκαν μετά την κατάργηση του ΟΜΕΔ.                

Συμβάσεις που ισχύουν  – ανά κλάδο:   

Μεταποιητική Βιομηχανία: Από τις 76 συμβάσεις,  ισχύουν μόνο οι (5)  

Εμπορικών Επιχειρήσεων: Από τις 2 συμβάσεις, η μία έχει λήξει ενώ η 

δεύτερη, στο στάδιο τρίμηνης μετενέργειας και  διαδικασία ανανέωσης.     

Επιχειρήσεων Παροχής  Υπηρεσιών: Από τις 11 συμβάσεις, ισχύουν (2) 

Κατασκευές - Τεχνικά έργα: Από τις 24, ισχύουν  (4) 

Εταιριών Μεταφοράς – Κατασκευή οχημάτων: Από τις 22, ισχύουν (6)  



Επισιτισμού – Τουρισμού:  Από τις 29 συμβάσεις, ισχύουν (12) 

Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων: Από τις 4 συμβάσεις, ισχύουν (1)  

Επιχειρήσεων στην Ενέργεια: Από τις 8 συμβάσεις, ισχύουν (2) 

Συνεταιριστικών –  Πρωτογενής Τομέας: Από τις 10, ισχύουν (3)  

Επιχειρήσεων στην Υγεία: Από τις 16 συμβάσεις, ισχύουν (3) 

Επιχειρήσεων στην Εκπαίδευση: Από τις 14 συμβάσεις, ισχύουν (2) 

Πολιτισμού – Θεάματος  Ακροάματος: Από τις 15 συμβάσεις, ισχύουν (5) 

Τύπου – Χάρτου: Από τις 30 συμβάσεις, ισχύουν (10) 

Δημοσίου – ΟΤΑ (Ιδιωτικού Δικαίου):  Από τις 26 συμβάσεις, ισχύουν (1) 

Εύρος των εν ενεργεία συμβάσεων: 

Από τις ισχύουσες συμβάσεις, διακρίνονται αυτές των Εμπορικών 

επιχειρήσεων, των Ξενοδοχοϋπάλληλων, των Τραπεζών, των Κλινικών, των 

Τεχνικών έργων, Παροχής υπηρεσιών (security), Μετάλλου, και ορισμένες 

Τύπου- χάρτου. Μόνο αυτές καλύπτουν ένα σεβαστό αριθμό εργαζομένων 

αφού μόνο στις εμπορικές επιχειρήσεις, στον τουρισμό και σε  

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εργάζεται το 37% του συνόλου των 

εργαζομένων.   

Έτσι από το σύνολο των εν ενεργεία κλαδικών – επαγγελματικών συμβάσεων, 

μπορούμε να πούμε, ένα ποσοστό της τάξης του 45% καλύπτεται τις 

συμβάσεις αυτές, (υπό την προϋπόθεση εργοδότες και εργαζόμενοι είναι μέλη 

των αντίστοιχων οργανώσεων).   Στους υπόλοιπους κλάδους , εκεί που οι 

συμβάσεις έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί κυριαρχούν και βασιλεύουν οι  

«ατομικές συμφωνίες».         

Επιχειρησιακές συμβάσεις: 

Εκτός των παραπάνω συμβάσεων, υπάρχουν και οι επιχειρησιακές 

συμβάσεις, που υπογράφονται από αντίστοιχα επιχειρησιακά σωματεία, 

τελευταία και από «ενώσεις προσώπων».  

Έτσι έχουμε:    

2010: Υπογράφηκαν (240)συμβάσεις .  

2011: Υπογράφηκαν (178) συμβάσεις . 

2012: Υπογράφηκαν (975)συμβάσεις . 

2013: Υπογράφηκαν (368) συμβάσεις . (έως 31/Οκτωβρίου)  

Συγκεντρωτικός πίνακας δεν υπάρχει, από το γεγονός όμως ότι μόνο σε ένα 

έτος υπογράφηκαν 975 συμβάσεις και με δεδομένο ότι άλλες έχουν μονοετή 

άλλες διετή ή τριετή διάρκεια, συμπεράνουμε ότι ο συνολικός αριθμός των 

συμβάσεων αυτών είναι πολύ πάνω από τις (1.000).  



Στις συμβάσεις αυτές, θα πρέπει να γίνει σαφείς διαχωρισμός, μεταξύ αυτών 

που υπήρχαν πριν από τις 25/10/2011 και σε αυτές που δημιουργήθηκαν με 

τα την ημερομηνία αυτή, καθώς με τον νόμο 4024/2011 δίνεται η δυνατότητα 

στις «ενώσεις προσώπων» να συνάπτουν επιχειρησιακές συμβάσεις, αλλά 

και η υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών.      

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν περί τις (300) συμβάσεις, κατά βάση μεγάλων 

επιχειρήσεων στην βιομηχανία – ΔΕΚΟ, υπογράφονται από σωματεία και 

διατηρούν όρους πάνω από τις κλαδικές και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,  και οι οποίες 

καλύπτουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. 

Οι υπόλοιπες περί τις  (750) συμβάσεις, κατά βάση επιχειρήσεων μέσου 

αριθμού εργαζομένων και κατά κύριο χωρίς επιχειρησιακό σωματείο, είναι 

αυτές που υπογράφηκαν  από εργοδοτικά εκτρώματα τύπου ενώσεων 

προσώπων, και που δημιουργήθηκαν για να μειώσουν τα συλλογικά 

δικαιώματα στα όρια τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..  

Οι συμβάσεις αυτές, είναι όλες παράτυπες και παράνομες, καθώς δεν 

τηρήθηκε ο ν. 1264/82 που καθορίζει την διαδικασία σύστασης και λειτουργιάς 

των Ενώσεων Προσώπων.                      

Κλάδοι και επαγγέλματα όπως τα καταγράφει το ΙΚΑ 

Αριθμός εργαζομένων: Σύμφωνα με ετήσια στοιχεία του ΙΚΑ, οι εργαζόμενοι 

στον Ιδιωτικά Τομέα είναι πάνω 2.700.000, (έχουν τουλάχιστο μια ημέρα 

ασφάλιση) χωρίς να προσθέσουμε τους εργαζόμενους στο Τύπο καθώς 

ανήκουν σε άλλο Ταμείο,  και όσους εργάζονται με «μπλοκάκι» οι οποίοι 

ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. Μηνιαία στοιχεία, σύμφωνα με το ΙΚΑ τον μήνα 

Απρίλιο 2013, εργάστηκαν 1.491.220 και από αυτούς οι 1.462.049 σε κοινές 

επιχειρήσεις ενώ οι 29.171 σε οικοδομοτεχνικά έργα. 

Καταμερισμός ανά κλάδο:  

Εμπορικές επιχειρήσεις: 23%  

Μεταποιητική βιομηχανία: 15 %,  

Παροχή υπηρεσιών: 10 %,  

Ξενοδοχεία – εστιατόρια:  9 %,  

Μεταφορές:  8%,  

Κατασκευές: 4,5 %,  

Εκπαίδευση: 7%,  

Υγεία: 6,5 %,  

Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: 5 %  

Δημόσια διοίκηση και άμυνα:  5%  

Ηλεκτρικό ρεύμα – αέριο- νερού: 2 %,  

Άλλες δραστηριότητες : 5 %.  

Απουσιάζει ο κλάδος του τύπου καθώς δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.   

 

Καταμερισμός ανά επάγγελμα:  

Υπάλληλοι γραφείου: 28 %  

Πωλητές καταστημάτων:  18 %, 

Ανειδίκευτοι εργάτες: 17 % 

Τεχνολόγοι – τεχνίτες βοηθοί: 11%, 



Επιστημονικά – καλλιτεχνικά επαγγέλματα: 10,50 % 

Χειριστές μηχανημάτων: 8 % 

Ειδικευμένοι τεχνίτες: 7.5% 

 

Καταμερισμός ανά επιχείρηση: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 

προσωπικό ανέρχονται στις 193.944 (Απρίλιος 2013) και οι οποίες οι  

183.988 είναι κοινές επιχειρήσεις ενώ οι 9.956 οικοδομοτεχνικά έργα. Από το 

σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, οι 20.642 επιχειρήσεις απασχολούν 

προσωπικό πάνω από 10 άτομα, με συνολικό αριθμό 1.099.628 

εργαζόμενων. Οι 163.346 επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό κάτω από 10 

άτομα με συνολικό αριθμό 372.151 εργαζόμενων. 

 

Καταμερισμός ανά υπηκοότητα: Από το σύνολο των εργαζομένων το 

90,64% είναι Έλληνες και το 9.36 % αλλοδαποί. Από τους αλλοδαπούς το 

4.95% έχουν την αλβανική υπηκοότητα και οι υπόλοιποι άλλων χωρών. Πριν 

τρία χρόνια η σχέση αυτή ήταν 85% Έλληνες και 15% αλλοδαποί. 

Ανασυγκρότηση των Συλλογικών Συμβάσεων:   

Είναι προφανές πως ο κύκλος των κλαδικών – επαγγελματικών – τοπικών 

συμβάσεων που γνωρίζουμε, έκλεισε οριστικά. Όχι γιατί καταργήθηκε ο 

ΟΜΕΔ. Γιατί οι πολλές συμβάσεις ούτε τους εργαζόμενους συσπειρώνουν 

ούτε προϋποθέσεις και όρους ταξικής πάλης δημιουργούν. Συνεπώς η λύση,        

βρίσκεται σε μεγάλες ενοποιήσεις και σε λίγες κλαδικές συμβάσεις  

Στην Βιομηχανία ο αδύναμος κρίκος:  

Θέλω να πιστεύω πως ο αδύναμος κρίκος προς υπογραφή κλαδικής 

σύμβασης, και με όρους ταξικής πάλης, βρίσκεται στην  Μεταποιητική 

Βιομηχανία και ο λόγος είναι απλός. Αντί λοιπόν ο ΣΕΒ να υπογράφει, μία – 

μια και με τον καθένα χωριστά 76 συμβάσεις στον ίδιο κλάδο, θα πρέπει τα 76 

συνδικάτα που υπογράφουν τις συμβάσεις αυτές, να καταθέσουν και να 

διεκδικήσουν ενιαία κλαδική σύμβαση.  

Και κατά δεύτερο, Κλαδική Σύμβαση Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας υπάρχει, προς 

το παρόν καλύπτει το υπαλληλικό προσωπικό του κλάδου αυτού, 

υπογράφεται από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, στην Ομοσπονδία 

αυτή ανήκει και η πρωτοβουλία.          
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