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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑ∆ΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 

 

Μετά τη χθεσινή συνάντηση της ΕΣΕΕ µε την ΓΣΕΒΕΕ και την ΟΙΥΕ για την 

Κλασική Σύµβαση του Εµπορίου, η ΕΣΕΕ κατέθεσε το παρακάτω κείµενο θέσεων 

και προτάσεων προς συζήτηση. 

• Η Ελληνική κοινωνία παρακολουθεί µε αµείωτο ενδιαφέρον τις 

διαπραγµατεύσεις µας.  Περιµένει από εµάς να οδηγήσουµε τις εξελίξεις.  

Η σύµβασή µας αποτελεί σηµαντικό µοχλό για την αναστροφή του 

εργασιακού κλίµατος, την άρση της απαισιοδοξίας και την αντιστροφή της 

εσωστρέφειας και της παθητικότητας.   

• Η διαδικασία που ακολουθείται σήµερα για τη διαπραγµάτευση και 

υπογραφή της κλαδικής σύµβασης του εµπορίου είναι η κατεξοχήν 

έκφραση κοινωνικής ειρήνης στην αγορά. Αντανακλά τη βούληση των 

µερών για δέσµευση και εξεύρεση κοινών λύσεων όχι µόνο για τα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων, αλλά και για ευρύτερα ζητήµατα 

απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας. 

• Έχουµε ήδη αποδείξει ότι µπορούµε να συνεννοηθούµε και να βρούµε 

χρυσές τοµές, προς όφελος αµοιβαίο, χωρίς να έχουµε ανάγκη την κρατική 

παρέµβαση ή την προσφυγή στην διαιτησία, οποιουδήποτε τύπου και 

µορφής. Στο εµπόριο, εργοδότες και µισθωτοί είµαστε και οι δυο 

εργαζόµενοι, στις ίδιες συνθήκες και µε το ίδιο ωράριο.  Ο ανθρώπινος 

παράγοντας σε µια µικροµεσαία εµπορική επιχείρηση είναι ακόµα 

κεντρικής σηµασίας.  Οι εργαζόµενοι αποτελούν για εµάς ένα πολύτιµο 

ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο προσπαθούµε να διαφυλάξουµε, όσο 

δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες στην αγορά.  

• Μέσα στο υφεσιακό περιβάλλον, επιβάλλεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις ανάγκες των πολυάριθµων µικροµεσαίων εµπόρων, οι οποίοι 

υπόκεινται ήδη σε υπέρµετρες πιέσεις που µε την σειρά τους δηµιουργούν 

σοβαρά κοινωνικά προβλήµατα.  Τα στοιχεία που διαθέτουµε είναι 

αµείλικτα: 

- Ο φόρος εισοδήµατος των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι 

διαπιστωµένο ότι υπερβαίνει το 50% και κυµαίνεται µεταξύ 50% - 60%, 

στερώντας την αγορά από την µόνη πηγή χρηµατοδότησης που αποµένει, την 

κατανάλωση. 

- Ο συνολικός πραγµατικός συντελεστής φορολόγησης είναι 40% για τις ΑΕ και 

ΕΠΕ, ενώ οι Προσωπικές Εταιρείες υφίστανται διπλή φορολόγηση, αφού 

φορολογείται και η εταιρεία και ο εταίρος.  Παράλληλα, τα χαράτσια, οι 

παλιές, τωρινές και µελλοντικές επιβαρύνσεις στα ακίνητα που πληρώνονται 

όλες µαζί, οι έκτακτες εισφορές, τα τέλη επιτηδεύµατος και κάθε λογής 
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έκτακτα µέτρα έχουν πλήξει καίρια την ρευστότητα των επιχειρήσεων.  Οι 

έµποροι καταφεύγουν πλέον στις πενιχρές οικονοµίες τους για να κρατήσουν 

τα µαγαζιά τους ανοικτά.  

- Ο πέµπτος µεγαλύτερος ΦΠΑ στην ευρωζώνη πλήττει ακόµη περισσότερο την 

κατανάλωση, την στιγµή µάλιστα που χώρες µε τα ίδια προβλήµατα µε εµάς 

έχουν χαµηλότερους συντελεστές (Ισπανία 18%, Ιταλία 21%). 

- Σύµφωνα µε τις έρευνες της ΕΣΕΕ, µέχρι και το 2011 και σε σύνολο 

324.000 καταστηµάτων, έκλεισαν 60.000 καταστήµατα.  Για το 2012, η 

τάση επιδεινώνεται.  Μέχρι τώρα, κατά την τελευταία µέτρηση του 

Μαρτίου 2012, τα λουκέτα στο ανήλθαν στο 26% του συνόλου των 

καταστηµάτων στην Αττική, ενώ τα αντίστοιχα νούµερα ήταν περίπου 30% 

για το κέντρο της Αθήνας και 27,30% για τον Πειραιά και την 

Θεσσαλονίκη. 

- Η τραπεζική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεών µας µειώθηκε κατά 3,5% 

το 2010, κατά 6% το 2011, ενώ, µε δεδοµένο ότι στην πράξη οι τραπεζικοί 

κρουνοί δανεισµού έχουν κλείσει, αναµένεται πολύ µεγάλη επιπλέον 

πτώση για το 2012. 

- Σε σύνολο 828.031 απασχολουµένων το έτος 2008, το εµπόριο έχει ήδη 

µετρήσει 72.274 απώλειες θέσεων εργασίας και η τάση βαίνει αυξανόµενη.  

• Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε µία µεταβατική περίοδο σύγχυσης, που 

σηµατοδοτεί την αποδόµηση των κλαδικών συµβάσεων και έχει ανοίξει 

τον δρόµο διάπλατα στη µείωση των µισθών του ιδιωτικού τοµέα από 22% 

έως 37%.  Το συλλογικό εργατικό δίκαιο απορρυθµίζεται και κυριαρχούν 

πλέον οι ελαστικές µορφές απασχόλησης, οι επιχειρησιακές συµβάσεις και 

οι ατοµικές σχέσεις εργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό, οι µικροµεσαίοι 

εργοδότες του ελληνικού εµπορίου προσπαθούµε πραγµατικά να βρούµε 

οδούς συνεννόησης µε τους εργαζόµενους, κρατώντας τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις ζωντανές.    

• Όπως δείχνουν τα συγκριτικά στοιχεία, σε ένα υποθετικό σενάριο λύσης 

της κλαδικής σύµβασης του εµπορίου, µετά την λήξη του τριµήνου και την 

εισαγωγή της µετενέργειας, οι µειώσεις των µισθών µε διευθυντικό 

δικαίωµα (βασικός µισθός της κλαδικής συν τα 4 επιδόµατα) θα 

κυµανθούν κατά προσέγγιση από 12% έως 23-25%.  Ωστόσο, µε την 

επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς, η κατάσταση εκτρέπεται εκτός 

ελέγχου.  Ο ΣΕΛΠΕ ήδη κατήγγειλε την σύµβαση, ενώ ακόµη και στο 

χώρο των ΜΜΕ, πολλές επιχειρήσεις, λόγω αδυναµίας και έλλειψης 

ρευστότητας, δεν καταβάλλουν µισθούς εδώ και 3 µήνες ή καταφεύγουν σε 

κατάρτιση ατοµικών συµβάσεων.  Παράλληλα, τα µέλη µας από όλη την 

επικράτεια πιέζουν για µειώσεις από 22% και άνω και για κατάργηση όλων 

των επιδοµάτων, εκτός των τεσσάρων που προβλέπει η ΠΥΣ 6/2012.    

• Στα παραπάνω πλαίσια, η µετρηµένη και στο µέτρο του απολύτως 

απαραίτητου µείωση του µισθολογικού κόστους στα επίπεδα της προ 

κρίσης µισθών καθίσταται πλέον αναγκαία. Συγκεκριµένα, πρότασή µας 

είναι ο επαναπροσδιορισµός του µισθού στον κλάδο του εµπορίου από 

918,13 ευρώ στα 815 ευρώ. Πιστεύουµε ότι, κύριος σκοπός µας πρέπει να 

είναι να κρατήσουµε την σύµβασή µας στην ζωή και να εξασφαλίσουµε τις 

υπάρχουσες θέσεις εργασίας.  Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται ένας νέος 
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σχεδιασµός της σύµβασης «σε λευκό χαρτί» και «εφ’ όλης της ύλης», που 

θα περιλαµβάνει µία κοινωνική συµφωνία, µε ρεαλιστικές επιλογές και 

όρους επωφελείς τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους εργοδότες.  

Συνακόλουθα, θέτουµε προς συζήτηση τη µεσοσταθµική µείωση 11% σε 

όλα τα κλιµάκια και τις ειδικότητες της σύµβασης, µε διατήρηση όλων των 

επιδοµάτων, όπως έχουν συµφωνηθεί στις προηγούµενες συµβάσεις.  Το 

προτεινόµενο ποσοστό βρίσκεται στο µέσο όρο ανάµεσα στις µειώσεις που 

επιφέρει η ΠΥΣ και στις απαιτήσεις των µελών µας, οπότε η πρότασή µας 

έχει απόλυτα ρεαλιστική βάση.  Εναλλακτικά, θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί διαπραγµάτευση για την απάλειψη συγκεκριµένων 

κανονιστικών όρων της σύµβασης, οι οποίοι θα κατατείνουν σε 

ονοµαστική µείωση των αποδοχών κατά 11%, η οποία όπως όλοι 

γνωρίζουµε µεταφράζεται σε πραγµατική µείωση των αποδοχών των 

εργαζοµένων σε ποσοστό 15%.  Με την υπογραφή µιας κλαδικής 

σύµβασης του εµπορίου θα έχουµε ένα ισχυρό διαπραγµατευτικό όπλο στα 

χέρια µας, ώστε να διεκδικήσουµε την επαναφορά της επεκτασιµότητας 

των κλαδικών συµβάσεων. Τέλος, µπορούµε άµεσα να συµφωνήσουµε  και 

να συντάξουµε ένα παράρτηµα, το οποίο θα συµπεριλαµβάνεται στην 

κλαδική σύµβαση του εµπορίου και θα περιέχει όρους και προϋποθέσεις 

περί ορισµού των ελαστικών µορφών εργασίας στο εµπόριο αλλά και 

δηµόσιας αναγγελίας των εµπορικών επιχειρήσεων που τηρούν τη 

σύµβαση, είτε µε την µέθοδο της πινακίδας, είτε µε άλλο τρόπο στις 

προθήκες των εµπορικών καταστηµάτων.  

• Εκτός των εργασιακών θεµάτων, ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχει και η τήρηση των υποχρεώσεων του 

κράτους προς αυτές.  Το ∆ηµόσιο έχει επιβάλλει παύση πληρωµών και δεν 

εξοφλεί τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του, πλήττοντας την ρευστότητα 

των επιχειρήσεων.  Παράλληλα, ενώ υποσχέθηκε ουσιαστική µείωση του 

µη µισθολογικού κόστους, αυτή έχει µείνει µόνο στα χαρτιά.  Επειδή όµως 

η τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους είναι άµεσα συνυφασµένη µε την 

βιωσιµότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και άρα µε την διατήρηση 

των θέσεων εργασίας, ζητούµε την ανάλογη υποστήριξη της εργατικής 

πλευράς για την ικανοποίηση των αιτηµάτων µας.  Κλείνοντας, για τη 

µείωση του µη µισθολογικού κόστους, η ΕΣΕΕ έχει προτείνει γενική 

µείωση 10% και  για τους συνεπείς εργοδότες άµεση µείωση 5%.  

Παράλληλα και προκειµένου να µην έχουν απώλειες τα ασφαλιστικά 

ταµεία, προτείναµε την επιβολή «ασφαλιστικού τέλους» 1‰ επί του 

ετήσιου τζίρου των επιχειρήσεων, το οποίο θα εκπίπτει ως δαπάνη.  

Κύρια επιδίωξη της ΕΣΕΕ µε ειλικρινείς προθέσεις είναι να υπογραφεί µια 

κλαδική σύµβαση εµπορίου η οποία θα αποτρέψει µε τη λήξη του χρόνου της 

µετενέργειας να υπάρξουν  µειώσεις των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα µέχρι και 

22%. (Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες) 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πίνακας 1           Πίνακας 2 

 

  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

                                      ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χρόνια 

Προϋπηρε- 

σίας 

    Βασικός    

     µισθός 

 µε ωρίµανση 

   Επίδοµα    

    πτυχίου 

       ΤΕΙ 

       

       13% 

 

    0-2       846,24      110,01 
 

Μικτές Αποδοχές : 956,25 ευρώ   Μεταβολή: -11,98% 

  10-12     1.053,38      136,94  

Μικτές Αποδοχές : 1.190,32 ευρώ     Μεταβολή: -11,93% 

                                   ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Χρόνια  

προϋπηρε-

σίας 

    Βασικός   

     µισθός 

        µε     

   ωρίµανση 

  Σηµείωση: Επίδοµα πτυχίου  

    δεν προβλέπεται για τους  

               πωλητές. 

       0-2       918,13  

Μικτές Αποδοχές : 918,13 ευρώ      Μεταβολή: -20,0% 

     10-12     1.066,59  

Μικτές Αποδοχές : 1.066,59 ευρώ      Μεταβολή: -23,08 % 

                  

           ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

      ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΓΓΑΜΟΣ, ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ  

                                           ΚΑΙ  ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ 

Χρόνια   

προϋπη- 

ρεσίας 

 Βασικός  

µισθός µε 

ωρίµανση 

 Επίδοµα    

 γάµου 

    

 

   10% 

     Επίδοµα    

      πτυχίου 

         ΤΕΙ 

     

         13% 

   Επίδοµα     

 ταµειακών 

    λαθών 

 

       5% 

  Επίδοµα 

διαχειριστι- 

κών λαθών 

 

  3,27 ευρώ 

    0-2   846,24   84,62        110,01      42,31      3,27 

Μικτές Αποδοχές : 1.086,45 ευρώ 

  10-12  1.053,38   105,34       136,94      52,67      3,27 

Μικτές Αποδοχές : 1.351,6 ευρώ 

      ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΓΓΑΜΟΣ, ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ 

Χρόνια 

Προϋπη- 

ρεσίας 

  Βασικός    

   µισθός 

      µε   

ωρίµανση 

Επίδοµα   

 Γάµου 

 

    

    10% 

   Επίδοµα  

10ετίας στον    

ίδιο εργοδότη 

    σε όλους   

       5% 

  Επίδοµα   

 ταµειακών 

   λαθών   

 

      5% 

Επίδοµα 

επιµόρφωσης 

πωλητών      

       

      10% 

    0-2   918,13    91,81        0,00       45,91      91,81 

Μικτές Αποδοχές : 1.147,66 ευρώ 

10 – 12  1.066,59   106,66       53,33       53,33     106,66 

Μικτές Αποδοχές : 1.386,57 ευρώ 
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      ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΓΓΑΜΟΣ, ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΠΑΙ∆ΙΑ 

Χρόνια 

προϋπηρε- 

σίας 

 Βασικός 

 µισθός µε 

ωρίµανση 

Επίδοµα  

  γάµου 

 

      

    10% 

  Επίδοµα για 

   κάθε παιδί  

(από το πρώτο) 

        

         5% 

  Επίδοµα 

αρχιφύλακα 

  ή επόπτη  

     

     10% 

  Επίδοµα 

επικίνδυνης    

  εργασίας 

   

      10% 

     0-3    948,00     94,80        94,80      94,80      94,80 

Μικτές Αποδοχές :  1.327,2  ευρώ 

    9-12    1.224,16   122,42      122,42     122,42     122,42 

Μικτές Αποδοχές : 1.713,84. ευρώ 

                                ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ 

    Χρόνια 

προϋπηρεσίας 

 

   Βασικός 

  µισθός µε    

  ωρίµανση 

 Επίδοµα για 

   κάθε παιδί  

(από το πρώτο) 

 

        5% 

   Επίδοµα     

 επικίνδυνης   

   εργασίας  

  

        10% 

        0-3     948,00        94,80         94,80 

Μικτές Αποδοχές : 1.137,6 ευρώ        Μεταβολή: -14,29% 

       9-12    1.224,16       122,42       122,42 

Μικτές Αποδοχές : 1.469,0 ευρώ        Μεταβολή: -14,29% 
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Πίνακας 1: Απασχολούµενοι στον κλάδο του εµπορίου (µέσοι ετήσιοι όροι) 

Έτος 2008 2009 2010 2011 

Απασχολούµενοι στο εµπόριο 828.031 815.931 795.430 755.757 

Απώλειες θέσεων εργασίας σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος 
- 12.100 20.501 39.673 

Συνολικές Απώλειες θέσεων εργασίας την 

περίοδο 2008-2011 
72.274 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

Πίνακας 2: Καταγραφή Κλειστών Καταστηµάτων (λουκέτων) Αύγουστος 2010-Μάρτιος 2012 

Πόλη/ Νοµός Περίοδος 

Σύνολο 

Καταγεγραµµένων 

Επιχειρήσεων 

Σύνολο 

Κλειστών 

Επιχειρήσεων 

Ποσοστό (%) 

Κλειστών 

Επιχειρήσεων 

Αύγουστος 

2010 
3.421 505 14,80 

Μάρτιος 

2011 
5.982 1.230 20,60 

Αύγουστος 

2011 
7.980 1.799 22,50 

Αττική 

Μάρτιος 

2012 
9.275 2.374 26,00 

Αύγουστος 

2010 
1.252 215 17,20 

Μάρτιος 

2011 
2.770 649 23,40 

Αύγουστος 

2011 
2.861 699 24,40 

Κέντρο Αθήνας 

Μάρτιος 

2012 
2.909 861 29,60 

Αύγουστος 

2010 
623 69 11,00 

Μάρτιος 

2011 
1.057 172 16,20 

Αύγουστος 

2011 
1.591 350 22,00 

Πειραιάς 

Μάρτιος 

2012 
2.312 633 27,30 

Μάρτιος 

2011 
2.196 373 17,00 

Αύγουστος 

2011 
2.325 444 19,10 Θεσσαλονίκη 

Μάρτιος  

2012 
2.280 622 27,30 

Πηγή: ΙΝ.ΕΜ.Υ.-Ε.Σ.Ε.Ε. 
     

Πίνακας 3: Χρηµατοδότηση Εγχώριων Εµπορικών Επιχειρήσεων από εγχώρια ΝΧΙ 

Τέλος περιόδου 2008 2009 2010 2011 

Υπόλοιπο 32.985 33.519 25.355 24.687 

Ροή περιόδου 5.419 1.364 -1.188 -1.528 

Ετήσια Εκατοστιαία Μεταβολή (%) 19,6 4,1 -3,5 -6,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 


