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 Βασίλης Κορκίδης 
Πρόεδρος της ΕΣΕΕ

 «Η αλήθεια είναι ότι η πολυπόθητη επαναφορά των κλα-
δικών συµβάσεων, χωρίς επεκτασιµότητα, δηλαδή τον µη-
χανισµό µετατροπής τους σε καθολικής ισχύος σε όλο τον 
κλάδο για το σύνολο της οικονοµίας, δεν έχει κανένα νόη-
µα. Από το 1990 µέχρι σήµερα, το 51% της εκπροσώπη-
σης ουδέποτε µετρήθηκε σοβαρά, αφού ο εκάστοτε υπουρ-
γός κήρυττε “αυτόµατα” τη σύµβαση ως υποχρεωτική χω-
ρίς να εξετάζει κανένα απολύτως κριτήριο. Στην πράξη, µε 
την υφιστάµενη κατάσταση και την κινητικότητα στον χώ-
ρο της αγοράς, θα είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι και 
άρα ελάχιστες συµβάσεις θα υπογράφονται, ακόµη λιγότε-
ρες θα επεκτείνονται και τελικά η επαναφορά των συλλογι-
κών διαπραγµατεύσεων θα παραµείνει ευχή. Η Ελληνική Συ-
νοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας είχε ζητή-
σει την αντικατάσταση του µηχανισµού µέτρησης του 51% 
µε οικονοµικά αντικειµενικά κριτήρια, προκειµένου να γίνε-
ται η επέκταση σε κάθε κλάδο. Ωστόσο, οι προτάσεις µας 
παραµένουν αναπάντητες και εκκρεµείς». 

 Γιάννης Ρέτσος 
Πρόεδρος του ΣΕΤΕ

 «Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων δι-
αχρονικά υποστηρίζει τη δυνατότητα επέκτασης των κλα-
δικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, καθώς µε αυτόν 
τον τρόπο προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισµός µεταξύ 
των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η επεκτασιµότητα θα πρέπει 
να αφορά µόνο τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας που εί-
ναι προϊόν συµφωνίας µεταξύ των µερών και όχι τις διαιτη-
τικές αποφάσεις. Επίσης, δεν θα πρέπει να αφορά τις οµοι-
οεπαγγελµατικές συµβάσεις εργασίας, καθώς αυτές συνά-
πτονται από οργανώσεις που από τη µία δεν µπορούν να 
εκπροσωπούν όλους τους κλάδους της οικονοµίας και από 
την άλλη δεν είναι σε θέση να ρυθµίζουν τις ιδιαιτερότητες 
που παρουσιάζει ο κάθε κλάδος».

«Η αποκατάσταση του κοινωνικού δι-
αλόγου µέσω της επαναφοράς  των 
ελεύθερων συλλογικών διαπραγµα-
τεύσεων αποτελεί πάγια θέση της Γε-
νικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµα-
τιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας. 
Αυτό προϋποθέτει την δυνατότητα 
επέκτασης των κλαδικών συµβάσε-
ων εργασίας και την κήρυξή τους ως 
υποχρεωτικής. Κάτι που -εκτός των 
άλλων- εξασφαλίζει και συνθήκες ισό-

τιµου ανταγωνισµού στην αγορά. 
Ο µηχανισµός επέκτασης των 
κλαδικών συµβάσεων εργασί-

ας, που θα µπορεί να ενεργοποιηθεί 
µετά και από την τυπική έξοδο της 
ελληνικής οικονοµίας από τα µνηµό-
νια, τον επόµενο Αύγουστο, προφα-
νώς και αποτελεί ένα θετικό βήµα. 
Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπι-
στώσουµε στην πράξη εάν αυτός ο 
νέος επί της ουσίας µηχανισµός επέ-
κτασης των κλαδικών Συλλογικών 
Συµβάσεων Εργασίας µπορεί να λει-
τουργήσει.  Και να είµαστε όλοι προ-
ετοιµασµένοι για διορθωτικές κινή-
σεις, αλλιώς µπορεί να καταλήξουµε 
στη “σιωπηρή” κατάργηση των κλα-

δικών συµβάσεων εργασίας µέσα 
από τη µη διαπραγµάτευσή τους 
από τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
που σταδιακά θα οδηγηθού-
µε εάν οι προϋποθέσεις του νέ-
ου µηχανισµού τελικά δεν µπο-
ρούν να εκπληρωθούν».

«Η επαναφορά 
των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων
θα παραμείνει ευχή»

 Γιάννης Παναγόπουλος
Πρόεδρος της ΓΣΕΕ  

«Για την επαναφορά της επεκτασιµότητας των 
ΣΣΕ, είναι εξοργιστικό το πόσο η κυβέρνηση 
υποτιµά όχι µόνο το κόστος (οικονοµικό, κοι-
νωνικό, ανθρώπινο) των επώδυνων µέτρων 
σε βάρος των εργαζοµένων, αλλά και την ίδια 
τη λογική τους. 
Η ισχύς “παγωµένων” επί 7 χρόνια διατάξεων 
(2011 επιβολή, 2015 διατήρηση) και µιας δια-
µορφωµένης πραγµατικότητας σε βάρος των 
εργαζοµένων είναι δεδοµένο ότι δεν θα αλ-
λάξει, όταν ζητείται µε άτυπη “εγκύκλιο” της 
υπουργού Εργασίας από τις εργοδοτικές ορ-
γανώσεις να προσκοµίσουν αυτό που µε κά-
θε τρόπο (νοµικό ή µη) έχουν αρνηθεί, δηλα-
δή τα µητρώα µελών τους για τη διαπίστωση 
της κάλυψης του 51% των εργαζοµένων, δεί-
χνοντας τον “δρόµο” στο τέλος ότι, εάν δεν το 
κάνουν, οι ΣΣΕ δεν θα επεκτείνονται. Θα περί-
µενε κανείς µεγαλύτερη σοβαρότητα στη λήψη 
των απαραίτητων µέτρων -για να επανέλθουν 
σε ισχύ αυτές οι κρίσιµες διατάξεις- και όχι επι-
κοινωνιακά παιχνίδια».

 Θεόδωρος Φέσσας 
Πρόεδρος του ΣΕΒ

 Γιώργος Καββαθάς 
Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

«Σιωπηρή κατάργηση των 
κλαδικών συμβάσεων»  

«Οχι στην 
επέκταση 
των διαιτητικών
αποφάσεων» 

«Επέκταση μόνο 
των νέων συμβάσεων»

«Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών τάσσεται υπέρ των ελεύθερων συλ-
λογικών διαπραγµατεύσεων, οι οποίες µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη και 
στην κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότη-
τα της ελληνικής οικονοµίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επέκταση της ισχύ-
ος των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας είναι η κάλυψη του 51% και η 
συναίνεση των συµβαλλοµένων µερών. Ο µηχανισµός επέκτασης πρέπει να αφορά 
µόνο νέες κλαδικές ΣΣΕ, δηλαδή αυτές που θα τεθούν σε ισχύ µετά τον Αύγουστο 
του 2018. Επιβάλλεται να αποτραπεί η κακή πρακτική που εφαρµοζόταν στο παρελ-
θόν, όπου αποφάσεις υποχρεωτικής διαιτησίας αποκτούν καθολική ισχύ ΣΣΕ, χωρίς 
να λαµβάνονται υπ’ όψιν ούτε η αντιπροσωπευτικότητα των συµβαλλοµένων µε-
ρών ούτε οι επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων». 

«Απαιτείται μεγαλύτερη 
σοβαρότητα» 

Μιλούν στην «R»


