
 1 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Εργαζόµενων Στις Εµπορικές 

Επιχειρήσεις Όλης Της Χώρας Ετών 2008 – 2009 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:103/5.8.2008) 

Στην Αθήνα σήµερα, 30/7/2008, οι υπογράφοντες, αφενός, ∆ηµήτριος Αρµενάκης, 

Πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ), 

∆ηµήτριος Ασηµακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραµµατέας της 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΩΝ (ΓΣΕΒΕΕ), Θεόδωρος Βάρδας, Πρόεδρος του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΕΛΠΕ), και αφετέρου 

Μετάξια Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραµµατέας της 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΟΙΥΕ), όλοι νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συµφωνούν στα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Πεδίο ισχύος 

Α.  Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας αφορά τους εργαζόµενους που 

απασχολούνται στις ακόλουθες εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας: 

α)  Εµπορικά καταστήµατα χονδρικής και λιανικής πώλησης. 

β)  Σούπερ Μάρκετς και καταστήµατα τροφίµων. 

γ)  Καταστήµατα ζαχαροπλαστείων και συναφών µε τα ζαχαροπλαστεία 

εµπορικών δραστηριοτήτων. 

δ)  Καταστήµατα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων. 

Β.  και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες: 

1.  Πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των Σούπερ-Μάρκετς περιλαµβάνονται 

και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκοµικών-

αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού 

εξοπλισµού, ειδών εξοχής κλπ.). 

2.  Γραµµατείς προϊσταµένων. 

3.  Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, 

Κλητήρες). 

4.  Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές. 
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5.  Καθαριστές - Καθαρίστριες. 

6.  Φύλακες - Νυχτοφύλακες - Θυρωροί. 

7.  Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων µεταφοράς προσωπικού 

επιχειρήσεων. 

8.  Προσωπικό Η/Υ (προγραµµατιστές, αναλυτές, χειριστές). 

Επίσης στην παρούσα ΣΣΕ εντάσσονται οι ειδικότητες: 

1.  Εργατοτεχνίτες µε τους γενικούς όρους που προβλέπει η ΕΓΣΕΕ και µε τη 

διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις και τα επιδόµατα 

της παρούσας ΣΣΕ, όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται . 

2.  ∆ιακοσµητές - τριες µε τους όρους της ∆.Α 21/96. 

3.  Ηλεκτρονικοί - Τεχνικοί Hardware (µέσων σχολών ή αναγνωρισµένων δηµόσιων 

και ιδιωτικών ΙΕΚ). 

Γ.  Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόµενους οι οποίοι είναι µέλη 

πρωτοβάθµιων σωµατείων που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) . 

Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης που 

εκδίδεται από τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις για λογαριασµό της ΟΙΥΕ. 

Άρθρο 2 

Κατώτατα όρια αποδοχών 

2.1.  Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα 

µισθωτών, όπως έχουν διαµορφωθεί µε την από 7/9/2006 (Π.Κ. 117/25-9-06) 

ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,50%. 

2.2.  Στη συνέχεια, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2008 µε την 

αύξηση της παραγρ. 2.1., αυξάνονται περαιτέρω από την 1/9/2008 κατά ποσοστό 

3,50%. 

2.3.  Περαιτέρω, οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην 

παρούσα όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2008 µε την αύξηση της 

παραγράφου 2.2., αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,0%. 

2.4.  Στη συνέχεια, και όπως οι άνω βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια θα έχουν 

διαµορφωθεί στις 31.8.2009 µε την αύξηση της παραγράφου 2.3., αυξάνονται 

περαιτέρω από 1.9.2009 κατά ποσοστό 5,0%. 
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Άρθρο 3 

Επίδοµα τέκνων 

Οι ρυθµίσεις της από 24/7/2006 ΣΣΕ για τη χορήγηση του επιδόµατος τέκνων των 

υπαγοµένων στην παρούσα συµπληρώνονται ως εξής: 

Το επίδοµα των τέκνων χορηγείται και στις άγαµες, διαζευγµένες ή σε χηρεία 

εργαζόµενες/ νους, εφόσον έχουν την επιµέλεια παιδιού ή παιδιών. Ο/η σύζυγος 

δικαιούται το επίδοµα τέκνων και όταν ο/η σύζυγος εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, µε 

την προϋπόθεση ότι η/ο σύζυγος δεν λαµβάνει ήδη τέτοιο επίδοµα από αυτόν. Το 

επίδοµα τέκνων χορηγείται µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους. Εάν τα τέκνα 

σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, η επιδότηση παρατείνεται µέχρι να 

συµπληρώσουν το 25° έτος της ηλικίας τους. Τέλος, εάν τα τέκνα πραγµατοποιούν 

µεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (εσωτερικού ή εξωτερικού), η χορήγηση του 

επιδόµατος τέκνων παρατείνεται για όσο διάστηµα διαρκούν οι µεταπτυχιακές 

σπουδές µετά από σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Η παρούσα 

διάταξη δεν εφαρµόζεται σε όσους εργαζόµενους χορηγείται ήδη το επίδοµα τέκνων 

µε διαφορετικό τρόπο, οι οποίοι ρητά συνεχίζουν να το λαµβάνουν ως έχει. Η έναρξη 

ισχύος της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1. 2008 

Άρθρο 4 

Ρυθµίσεις για τους λογιστές και βοηθούς λογιστές 

3.1.  Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις προηγούµενες όµοιες 

ρυθµίσεις, ορίζεται σε ποσοστό 75% και υπολογίζεται στο σύνολο των νόµιµων 

αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός. 

3.2.  Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις προηγούµενες όµοιες 

ρυθµίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των 

λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα 

χωριστά τµήµατα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήµατος, στα 

υποκαταστήµατα, πρατήρια κ.λπ., υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτοµα, 

καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. 

Άρθρο 5 

Έκτη τριετία στους εργατοτεχνίτες 

Στους εργατοτεχνίτες-τριες που υπάγονται στην παρούσα και οι οποίοι 

συµπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε 

οποιονδήποτε εργοδότη, µε οποιαδήποτε ιδιότητα χορηγείται από 1.1.2008 και έκτη 

(6η) τριετία σε ποσοστό 5%. 
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Άρθρο 6 

Εισφορά υπέρ ΟΙΥΕ 

Σε συνέχεια του άρθρου 5 της από 18/4/2005 ΣΣΕ, τα συµβαλλόµενα µέρη 

συµφωνούν ότι, οι επιχειρήσεις - µέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπάγονται 

στην παρούσα ΣΣΕ δικαιούνται και δεν υποχρεούνται να καταβάλουν προς την ΟΙΥΕ, 

µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη τους, το ποσόν των 0,3€ για κάθε εργαζόµενο που 

απασχολούν και υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας. Η απόφαση αυτή της 

πληρωµής είναι προαιρετική και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων 

ως προς την καταβολή ή µη και δίδεται ώστε να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν οι 

κοινωνικοί, κοινωφελείς και επιµορφωτικοί σκοποί της ΟΙΥΕ υπέρ των εργαζοµένων 

του κλάδου. Το ποσό που θα παρακρατείται από κάθε εµπορική επιχείρηση που 

υπάγεται στην παρούσα, θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό της ΟΙΥΕ, στο 

τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου. 

Άρθρο 7 

Προσαύξηση της κανονικής άδειας µετά από 25ετή εργασία 

Οι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες-τριες που υπάγονται στην παρούσα και 

συµπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα 

(12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών αν εφαρµόζεται σύστηµα 

πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Από 1.1.2008, µετά από τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, 

δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιµες 

ηµέρες, αντίστοιχα. 

Άρθρο 8 

Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση 

της σχολικής επίδοσης του παιδιού 

Για κάθε παιδί ηλικίας µέχρι 16 ετών που είναι µαθητής-τρια, οι εργαζόµενοι γονείς 

δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και µετά από άδεια 

του εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους, µέχρι 

τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά 

και για τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του 

παιδιού. 
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Άρθρο 9 

Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώµενων µελών των τρίτεκνων 

και πολύτεκνων 

Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 

του Ν. 1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων µελών και καθορίζεται σε 

δεκατέσσερις (14) εργάσιµες ηµέρες κάθε ηµερολογιακό έτος, εφόσον ο/η 

εργαζόµενος-η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω. 

Άρθρο 10 

Συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων 

Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ∆.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία 

της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζοµένων που είναι φυσικοί ή θετοί 

γονείς, εφαρµόζονται ανάλογα και στους ανάδοχους γονείς. 

Άρθρο 11 

Προσπελασιµότητα των εργαζοµένων ΑµΕΑ στη χρήση Η/Υ 

Τα συµβαλλόµενα στην παρούσα ΣΣΕ µέρη, στο πλαίσιο των επιβεβληµένων 

παρεµβάσεων τους για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον 

τοµέα της απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές 

δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δηµιουργική και 

παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζοµένων µε αναπηρίες, τους 

οποίους απασχολούν. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε 

κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιµότητάς τους (π.χ. 

ασύρµατη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιµο πληκτρολόγιο, 

ιχνόσφαιρες, διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστηµα ελέγχου Η/Υ µε το 

κεφάλι, εικονικό πληκτρολόγιο, πνευµατικός διακόπτης, οθόνη και µεταφραστής 

Βγ3ϊΙΙθ, αναγνώστης και µεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση οµιλίας, τραπέζι 

στήριξης µεταβλητού ύψους κ.ά.), ούτως ώστε ο/η χειριστής-τρια ΑµΕΑ να 

διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ. 

Άρθρο 12 

Τελικές ∆ιατάξεις 

Οι διατάξεις προηγούµενων Σ.Σ.Ε. & ∆Α του κλάδου και των επιµέρους ειδικοτήτων 

που δεν τροποποιούνται ρητά µε τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν. 

Ευνοϊκότεροι ατοµικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµοι, προεδρικά 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικές 
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συµβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισµοί εργασίας, επιχειρησιακή 

συνήθεια, έθιµα κλπ δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1/1/2008 και έχει διετή ισχύ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΥΕ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΣΕΒΕΕ 0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΛΠΕ  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ  

 


