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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα πάσης φύσεως 

εµπορικά καταστήµατα όλης της χώρας των επιχειρήσεων που είναι µέλη 

του ΣΕΛΠΕ» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 2/26.1.2012) 

Στην Αθήνα σήµερα την 9/1/2012 οι υπογράφοντες αφενός : 

1. Θεόδωρος Βάρδας, Πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Λιανικής 

Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), και αφετέρου 

2. Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραµµατέας της 

Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (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 στα πάσης φύσεως εµπορικά καταστήµατα όλης της χώρας των 

επιχειρήσεων που είναι µέλη του ΣΕΛΠΕ και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες: 

 

1. Πωλητές  

2. Γραµµατείς Προϊσταµένων. 

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

Κλητήρες). 

4. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές. 

5. Καθαριστές – Καθαρίστριες. 

6. Φύλακες – Νυχτοφύλακες – Θυρωροί. 

7. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων µεταφοράς προσωπικού 

επιχειρήσεων. 

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

  Β. Επίσης στην παρούσα ΣΣΕ έχουν ενταχθεί 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. 21/97. 
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3. Ηλεκτρονικοί - Τεχνικοί Hardware (µέσων σχολών ή αναγνωρισµένων δηµόσιων 

και ιδιωτικών ΙΕΚ). 

Γ.  Αυτή η ρύθµιση 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, συνοδευόµενη από βεβαίωση της ΟΙΥΕ ότι το πρωτοβάθµιο 

αντίστοιχο σωµατείο είναι µέλος της. 

Άρθρο 2 

Κατώτατα όρια αποδοχών  

Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα µισθωτών, 

όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009, µε βάση τις ρυθµίσεις της από 30.7.2008 

(Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 103/5.8.2008)ΣΣΕ, παραµένουν 

ως έχουν για τα έτη 2010, 2011 και 2012. 

  

Άρθρο 3 

Τελικές ∆ιατάξεις 

Οι διατάξεις προηγούµενων ΣΣΕ και ∆Α  που δεσµεύουν τα ως άνω συµβαλλόµενα 

µέρη και οι οποίες  δεν τροποποιούνται  µε την παρούσα, 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 

συµβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισµοί εργασίας, επιχειρησιακή 

συνήθεια, έθιµα κ.λπ. δεν θίγονται.  

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ  αρχίζει από 1.1.2010. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΟΙΥΕ) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΛΠΕ 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ 
 

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 


