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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, 

βιβλιοχαρτοπωλεία, τµήµατα σούπερ-µάρκετ, εκδοτικούς οίκους και 

αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας. 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 58/8-7-08) 

Στην Αθήνα σήµερα την 7η Ιουλίου 2008 µεταξύ αφενός: 

Της συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Οµοσπονδία Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος» (Ο.Ι.Υ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψαρών αριθ. 2 

(Πλατεία Καραϊσκάκη) και εκπροσωπείται νόµιµα από την Πρόεδρο Μεταξία 

Στεκουλέα και το Γενικό Γραµµατέα Θάνο Βασιλόπουλο. Και αφετέρου: 

1.  Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών (Π.Ο.Ε.Β.), 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Θεµιστοκλέους αριθ. 73 και εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον κ. Παντελέσκο ∆ηµήτριο, Πρόεδρο του ∆Σ αυτής. 

2.  Του Συνδέσµου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Θεµιστοκλέους αριθ. 73 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο 

του Κωνσταντίνο Κατσακιώρη, οι οποίοι είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την 

υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας από τα ∆.Σ., 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής 

Α.  Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στα 

βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τµήµατα στα 

πολυκαταστήµατα, βιβλιοχαρτοπωλεία στα οποία η διακίνηση του βιβλίου 

αποτελεί σηµαντικό τµήµα της εµπορικής τους δραστηριότητας, εκδοτικούς 

οίκους και τις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίων όλης της χώρας και έχουν τις 

ακόλουθες ειδικότητες: 

1.  Πωλητές βιβλίων σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και 

αποθήκες χονδρικής πώλησης και το κύριο αντικείµενο εργασίας τους είναι η 

πώληση των βιβλίων. 

2.  ∆ειγµατιστές, οι οποίοι εργάζονται σε αποθήκες (πρακτορεία) χονδρικής 

πώλησης βιβλίου και σε εκδοτικούς οίκους. Το αντικείµενο της εργασίας τους 

είναι να ενηµερώνουν τα βιβλιοπωλεία για τις νέες εκδόσεις και να παίρνουν 

παραγγελίες βάσει των ελλείψεων που έχουν τα βιβλιοπωλεία να κάνουν τον 
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διακανονισµό για την πληρωµή της επιχείρησης που δουλεύουν από τα 

βιβλιοπωλεία και να παρακολουθούν τον λογαριασµό του κάθε πελάτη. 

3.  ∆ιορθωτές - επιµελητές, οι οποίοι εργάζονται σε εκδοτικούς οίκους και το 

αντικείµενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση και η επιµέλεια των υπό 

έκδοση κειµένων. 

4.  Γραµµατείς προϊσταµένων. 

5.  Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, 

κλητήρες). 

6.  Λογιστές και βοηθοί λογιστές. 

7.  Καθαριστές, καθαρίστριες. 

8.  Φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί. 

9.  Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων µεταφοράς προσωπικού 

επιχειρήσεων. 

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

11.  ∆ιακοσµητές -τριες, µε τους όρους της ∆Α 21/1997. 12. ∆ιανοµείς - οουπβΓδ, 

οι οποίοι απασχολούνται κατ' αποκλειστικότητα ως εξωτερικοί υπάλληλοι, 

χρησιµοποιώντας δίκυκλο σε εκδοτικούς οίκους, αποθήκες χονδρικής 

πώλησης βιβλίου και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου και έχουν ως αντικείµενο 

εργασίας την µεταφορά τσαντών, κουτιών, πακέτων µε βιβλία ή εν γένει τις 

εξωτερικές εργασίες της επιχείρησης. Οι εργαζόµενοι που θα ενταχθούν στην 

ειδικότητα του διανοµέα - courier, θα έχουν όλα τα δικαιώµατα που 

απορρέουν από την ειδικότητα του υπαλλήλου γραφείου µε βάση την 

προϋπηρεσία τους (µισθό, επιδόµατα, αποζηµίωση και λοιπούς όρους 

εργασίας). 

Η παρούσα ισχύει για όλους τους εργαζόµενους, οι οποίοι είναι µέλη των 

πρωτοβάθµιων σωµατείων που ανήκουν στην δύναµη της Οµοσπονδίας 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων (Ο.Ι.Υ.Ε.). Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε την 

προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις 

για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε. 

Άρθρο 2 

Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα ΣΣΕ 

εργαζοµένων, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2007, µε βάση την από 1.8.2006 

ΣΣΕ (ΠΚ Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 101/2.8.2006), 
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αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3 %. 

Οι ως άνω βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί 

στις 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 5%. 

Άρθρο 3 

Επιδόµατα 

Επίδοµα τέκνου: Σε όσες ειδικότητες από τις υπαγόµενες στην παρούσα ΣΣΕ δεν 

προβλέπεται επίδοµα τέκνου 5% από το πρώτο παιδί, το επίδοµα αυτό (5%) θα 

χορηγείται από το δεύτερο παιδί. 

Άρθρο 4 

∆ιάφορες διατάξεις 

1.  Στους υπαγόµενους στην παρούσα χορηγείται ανά τετράµηνο, 4ωρη άδεια για 

αιµοδοσία. Σε περίπτωση που ο δότης δίνει αιµοπετάλια χορηγείται 24ωρη άδεια. 

Η αιµοδοσία βεβαιώνεται µε έγγραφο που προσκοµίζει ο εργαζόµενος και το 

οποίο του χορηγείται από το νοσοκοµείο. Η άδεια αυτή δεν συµψηφίζεται προς 

την προβλεπόµενη του ΑΝ 539/1945. 

2.  Ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας για τους υπαγόµενους στο άρθρο 1 της παρούσας 

µισθωτούς, καθορίζεται και η ηµέρα του Αγίου Πνεύµατος. Οι εργαζόµενοι στον 

κλάδου του Βιβλίου δεν απασχολούνται την ηµέρα αυτή, όµως αµείβονται 

κανονικά. Οι µισθωτοί που θα εργασθούν κατά την ηµέρα αυτή, σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις που ο νόµος ορίζει για τις υποχρεωτικές αργίες, δικαιούνται 

προσαύξηση κατά 100%. 

3.  Οι υπαγόµενοι στην παρούσα που  εντάσσονται  στην ειδικότητα του διανοµέα - 

courier, θα έχουν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την ειδικότητα του 

υπαλλήλου γραφείου µε βάση την προϋπηρεσία τους (µισθό, επιδόµατα, 

αποζηµίωση και λοιπούς όρους εργασίας). 

4.  Κάθε επιχείρηση που απασχολεί εργαζόµενους για εξωτερικές εργασίες και οι 

οποίοι χρησιµοποιούν δίκυκλα, έχει υποχρέωση: 

-  να αγοράσει και να συντηρεί τα δίκυκλα αυτά. Η επιχείρηση πρέπει να 

φροντίζει τα δίκυκλα της, ώστε να είναι ασφαλή, να βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση και αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των 

εξόδων για τέλη κυκλοφορίας, καύσιµα, σέρβις, ανταλλακτικά, τα οποία 

καταβάλει στον κάθε εργαζόµενο µε την προσκόµιση παραστατικών. 

-  να καταβάλει στις αρµόδιες υπηρεσίες το ισόποσο των χρηµατικών ποινών 

που επιβάλλεται για παράνοµη στάθµευση των δικύκλων στους εξωτερικούς 
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υπαλλήλους, που χρησιµοποιούν δίκυκλο. 

-  να αγοράζει τον απαραίτητο εξοπλισµό προστασίας (αδιάβροχο - αντιανεµικό 

µπουφάν, αδιάβροχο παντελόνι, αδιάβροχες µπότες, γάντια, κράνος κλπ) για 

τους εργαζόµενους που χρησιµοποιούν δίκυκλο. Η εταιρεία φροντίζει τα είδη 

αυτά να ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε ο εξοπλισµός 

προστασίας να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση, π.χ. ανανέωση του 

κράνους κάθε 5 χρόνια. 

5.  Οι εξωτερικοί υπάλληλοι που χρησιµοποιούν δίκυκλο δεν θα απασχολούνται εκτός 

εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38Ο C 

και άνω). Οι εξωτερικοί υπάλληλοι που χρησιµοποιούν δίκυκλο δεν θα 

απασχολούνται όταν υπάρχουν συνθήκες χιονιά ή παγετού (50Ο C και κάτω).  

Άρθρο 5 

Ρυθµίσεις ΕΓΣΣΕ 

Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσµικές 

ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008 - 2009 και των προηγουµένων 

αυτής στον βαθµό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες. 

Άρθρο 6 

Τελικές διατάξεις 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 1.8.2006 (ΠΚ 101/2.8.2006) ΣΣΕ, εφόσον δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή τυχόν 

ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προβλέπονται από Νόµους, ∆ιατάγµατα, ∆ιαιτητικές ή 

Υπουργικές Αποφάσεις, ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εσωτερικούς κανονισµούς, 

έθιµα, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την ΕΓΣΣΕ δεν θίγονται 

από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, µε εξαίρεση τις ειδικότερες διακρίσεις αυτής, όπου ορίζεται 

ρητώς διαφορετική έναρξη ισχύος, αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2008. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Ο.Ι.Υ.Ε.) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΈΚ∆ΟΤΩΝ& ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Π.Ο.Ε.Β.) 
ΜΕΤΑΞΙΑ ΣΤΕΚΟΥΛΕΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ 
ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΕΚ∆ΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ 

(ΣΕΚΒ) 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ 

 


