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3. Ένωση Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος (ΕΝ.Ε.Β.Ε.), Νικηταρά 3, 106 78 Αθήνα 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

55/2004 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων  

στα Βιβλιοπωλεία, Βιβλιοχαρτοπωλεία, Εκδοτικούς Οίκους και  

Αποθήκες Χονδρικής Πώλησης Βιβλίου όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 40/24-11-2004) 

1.  Με βάση τον Ν. 1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών- 

∆ιαιτητών, επιλέχθηκα µε κοινή συµφωνία διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω η 

συλλογική διαφορά εργασίας «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και 

αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας» µεταξύ της 

δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων µε την επωνυµία 

«Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος» και των εργοδοτικών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων µε τις επωνυµίες «Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Εκδοτών & Βιβλιοχαρτοπωλών» και «Ένωση Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος». 

2.  Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε από τη συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζοµένων µε βάση το άρθρο 16 παρ.1β του Ν. 1876/90 λόγω άρνησης 

µεσολάβησης από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών. 

3.  Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου κάλεσα σε κοινές συναντήσεις στα 
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γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα, τους εκπροσώπους των µερών για να 

διατυπώσουν (προφορικά και γραπτά) τις απόψεις τους. Στις συναντήσεις αυτές 

προσήλθαν οι νόµιµοι εκπρόσωποι όλων των µερών, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και 

ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους, καταθέτοντας παράλληλα και τα από  

23-6-2004 και 24-9-2004 υποµνήµατά της η συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζοµένων, οι δε συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών τα από  

11-5-2204 και 8-9-2004 υποµνήµατά τους. 

Στα υποµνήµατα αυτά η µεν συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων 

επιχειρηµατολογεί υπέρ της αναγκαιότητας ύπαρξης συλλογικής ρύθµισης στο 

χώρο των βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών οίκων λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 

κλάδου, οι δε συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών επιχειρηµατολογούν 

για τη µη ύπαρξη αναγκαιότητας ιδιαίτερης συλλογικής ρύθµισης στο χώρο, 

αρκούσας της ήδη ισχύουσας κλαδικής σύµβασης του εµπορίου, αφού οι 

εργαζόµενοι στον κλάδο του βιβλίου δε διαφέρουν από τους λοιπούς 

εργαζόµενους του εµπορίου. 

4.  Έλαβα επίσης υπόψη µου τα εξής: 

α.  Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο (κοινοποιήσεις, 

εξουσιοδοτήσεις, πρακτικά κ.λπ.) 

β.  Την από 30-6-2004 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων 

προς τον ΟΜΕ∆ για προσφυγή στη διαιτησία. 

γ.  Την από 17-3-2004 πρόσκληση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων προς τις εργοδοτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις στην οποία 

επισυνάπτεται και το σχέδιο Σ.Σ.Ε. «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και 

αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας» για το έτος 2004, που 

εµπεριέχεται σ’ αυτή. 

δ.  Την από 19-7-2002 συναφή κλαδική Σ.Σ.Ε. του εµπορίου που ισχύει (όσον 

αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας) για τα έτη 2002 και 2003, για τους 

εργαζόµενους του χώρου. 

ε.  Την υπ’ αριθµ. 51/2004 ∆.Α. «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας» για το έτος 2004. 

Η κλαδική αυτή συλλογική ρύθµιση, εφαρµόζεται µέχρι τώρα και στο χώρο 

των εργαζοµένων στα βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους κ.λπ. 

στ.  Την από 24-5-2004 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τις 

αυξήσεις στα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων των εργαζοµένων 

όλης της χώρας για το έτος 2004. 
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ζ.  Τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και ιδίως τις προβλέψεις του Εθνικού 

Αναθεωρηµένου Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την αύξηση του Ακαθάριστου 

Εγχωρίου Προϊόντος (+4,2%) της παραγωγικότητας της εργασίας (+2,5%) 

και του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή (3,4%) κατά το έτος 2004 καθώς και τη 

διαµόρφωση των ανάλογων οικονοµικών δεικτών κατά το έτος 2003. 

η.  Την αναγκαιότητα του συνυπολογισµού της οικονοµικής κατάστασης 

αρκετών εκ των επιχειρήσεων που καλύπτει η παρούσα, γεγονός που δεν 

επιτρέπει την άµεση και πλήρη ικανοποίηση των αιτηµάτων των 

εργαζοµένων.  

Παράλληλα όµως θα πρέπει να συνυπολογισθεί η συµπίεση της αγοραστικής 

δύναµης των µισθωτών εξαιτίας της αύξησης του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

και συµµετοχής του συντελεστή παραγωγής «εργασίας» στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και του ΑΕΠ - ιδίως στις επιχειρήσεις έντασης εργασίας - 

κατά τον καθορισµό των ετήσιων αναπροσαρµογών των αµοιβών των 

εργαζοµένων. 

θ.  Τέλος όσον αφορά τη νοµική δυνατότητα συλλογικής ρύθµισης στο συγκεκριµένο 

χώρο, έλαβα υπόψη µου το γεγονός ότι από το συνδυασµό των διατάξεων του 

αρθρ. 3 παρ.1 περιπτ. β και παρ. 6 του ιδίου άρθρου του Ν. 1876/90, προκύπτει µε 

σαφήνεια ότι η παρούσα δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των 

εργαζοµένων, έχει δικαίωµα σύναψης κλαδικής Σ.Σ.Ε. όλης της χώρας, χωρίς να 

τίθενται άλλες ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τη σύναψη της και ανεξάρτητα από την 

ύπαρξη άλλης (συναφούς ή µη) εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε, πολλώ δε µάλλον, όπως 

στην προκειµένη περίπτωση, όταν δεν υφίσταται εθνική κλαδική Σ.Σ.Ε. στο 

συγκεκριµένο χώρο.  

Όσον αφορά δε την αναγκαιότητα συλλογικής ρύθµισης στον κλάδο των 

βιβλιοπωλείων, εκδοτικών οίκων κ.λπ. κατά την κρίση µου, φρονώ ότι είναι 

απαραίτητη η ρύθµιση κυρίως διότι µερικές ειδικότητες των εργαζοµένων στο 

χώρο αυτό και ιδίως η µεγαλύτερη κατηγορία αυτών, οι πωλητές 

προσφέρουν ιδιαίτερη εργασία σε σχέση µε τους άλλους πωλητές στο 

εµπόριο, λόγω της φύσης του παραγοµένου και προσφεροµένου προϊόντος, 

ενώ άλλες (όπως δειγµατιστές, διορθωτές - επιµελητές) δεν υφίστανται ως 

ειδικότητες στην ήδη εφαρµοζόµενη στο χώρο κλαδική ΣΣΕ του εµπορίου 

που καλύπτει οπωσδήποτε πολλές ειδικότητες εργαζοµένων και στο χώρο 

των βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων επαρκώς. 

ι.  Το γεγονός ότι η έναρξη ισχύος της παρούσας συλλογικής ρύθµισης θα 

αρχίσει από 1.4.2004. 
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5.  Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής: 

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 το 

διακανονισµό για την πληρωµή της επιχείρησης που δουλεύουν από τα 

βιβλιοπωλεία και να παρακολουθούν το 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. 

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

πρωτοβάθµιων σωµατείων που ανήκουν στη δύναµη της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών 
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Υπαλλήλων (Ο.Ι.Υ.Ε.). 

Η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης που 

εκδίδεται από τις πρωτοβάθµιες οργανώσεις για λογαριασµό της ΟΙΥΕ. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί και Βασικά Ηµεροµίσθια 

Α.  Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα κατηγοριών εργαζοµένων  

υπ’ αριθµ. Α 1,2,3 του άρθρου 1 όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2003 µε 

βάση την από 19-7-2002 κλαδική ΣΣΕ των εργαζοµένων στις εµπορικές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας, για την κατηγορία των πωλητών, η περιπτ. Α1 και 

Α2 και την κατηγορία των υπαλλήλων γραφείων, η περιπτ. Α3, αυξάνονται από  

1-4-2004 κατά ποσοστό 5%. Στη συνέχεια όπως οι παραπάνω µισθοί 

διαµορφώνονται στις 31-8-2004, µε την αύξηση της προηγούµενης παραγράφου, 

αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από 1-9-2004. 

Β.  Οι βασικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στην παρούσα κατηγορία 

των εργαζοµένων υπ’ αριθµ. Α 4,5,6,7,8,9,10 και 11 του άρθρου 1 όπως έχουν 

διαµορφωθεί στις 31-12-2003 µε βάση την από 19-7-2002 κλαδική ΣΣΕ των 

εργαζοµένων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, αυξάνονται από  

1-4-2004 κατά ποσοστό 4%. Στη συνέχεια όπως οι παραπάνω βασικοί µισθοί και 

ηµεροµίσθια διαµορφώνονται στις 31-8-2004 µε την αύξηση της προηγούµενης 

παραγράφου, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από 1-9-2004. 

Γ.  Οποιαδήποτε αύξηση έχει χορηγηθεί στους εργαζόµενους µέχρι σήµερα για το 

έτος 2004, συµψηφίζεται µε τις άνω αυξήσεις. 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα 

Α.  Στους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζοµένους των κατηγοριών υπ’ αριθµ. 

Α1,2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, πλέον των µέχρι σήµερα χορηγούµενων 

επιδοµάτων και λοιπών παροχών µε βάση την από 19-7-2002 ΣΣΕ των 

εργαζοµένων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθώς και των 

προγενέστερων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων για τις κατηγορίες των πωλητών οι 

περιπτ. Α1 και 2 της παρούσης και την κατηγορία των υπαλλήλων γραφείων η 

περιπτ. Α3 της παρούσης, χορηγούνται και τα ακόλουθα επιδόµατα, τα οποία 

υπολογίζονται επί των εκάστοτε βασικών µισθών, όπως αυτοί διαµορφώνονται µε 

τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας της παρούσας. 

1.  Επίδοµα πτυχίου εκ ποσοστού 18% για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και 13% για 

τους πτυχιούχους ΤΕΙ. 
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2.  Επίδοµα ξένης γλώσσας: εκ ποσοστού 5%. Η γνώση της ξένης γλώσσας 

πιστοποιείται µε την προσκόµιση του οικείου τίτλου σπουδών (τουλάχιστον 

LOWER για τα Αγγλικά) ή µε αντίστοιχό του αναγνωρισµένο δίπλωµα για 

άλλες γλώσσες, εφόσον η ξένη γλώσσα χρησιµοποιείται συστηµατικά για την 

εργασία τους (π.χ. εκδοτικούς οίκους που εκδίδουν αποκλειστικά ξενόγλωσσα 

βιβλία, βιβλιοπωλεία αµιγώς ξενόγλωσσα, βιβλιοπωλεία που ειδικεύονται στο 

ξενόγλωσσο φροντιστηριακό βιβλίο κ.λπ.). 

3.  Επίδοµα ταµειακών ή διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% για τους 

δειγµατιστές εφόσον κάνουν εισπράξεις και διαχειρίζονται χρήµατα. 

4.  Αν κάποιο από τα ως άνω επιδόµατα εχορηγείτο στις κατηγορίες αυτές των 

εργαζοµένων, µε την προηγούµενη ιδιότητά τους, του πωλητή ή υπάλληλου 

γραφείου, µε βάση την από 19-7-2002 ΣΣΕ του εµπορίου συµψηφίζεται µε τα 

επιδόµατα της παρούσης. 

Β.  Για τους υπαγόµενους στην παρούσα εργαζόµενους των κατηγοριών υπ’ αριθµ.  

Α 4,5,6,7,8,9,10 και 11 του άρθρου 1 της παρούσης, πλέον των µέχρι σήµερα 

χορηγούµενων επιδοµάτων και λοιπών παροχών µε βάση την από 19-7-2002 ΣΣΕ 

των εργαζοµένων στις εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καθώς και των 

προγενέστερων αυτής συλλογικών ρυθµίσεων, χορηγώντας και τα ακόλουθα 

επιδόµατα: 

1.  Επίδοµα ισολογισµού:   

Το επίδοµα Ισολογισµού που χορηγείται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές 

οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζεται σε 

ποσοστό 70% και υπολογίζεται στο σύνολο των νοµίµων αποδοχών που 

δικαιούται ο µισθωτός. 

2.  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας καθαριστών-καθαριστριών:   

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται στους καθαριστές-

καθαρίστριες που υπάγονται στην παρούσα, ορίζεται σε ποσοστό 6% 

υπολογιζόµενο επί των βασικών τους ηµεροµισθίων, όπως αυτά 

διαµορφώνονται κάθε φορά µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 

τους. 

Άρθρο 4  

∆ιάφορες Παροχές κ.λπ. ∆ιατάξεις 

Στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς, παρέχεται η δυνατότητα αγοράς 

βιβλίων από τους εκδοτικούς οίκους µέχρι 12 τον αριθµό κατ’ ανώτατο όριο το έτος, 

µε έκπτωση 40%. Για την αγορά των βιβλίων εκδίδεται κατ’ έτος ειδικό βιβλιάριο από 

την πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων στην οποία ανήκει 
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αυτός στο οποίο τίθεται η σφραγίδα του εκδοτικού οίκου και η αντίστοιχη 

ηµεροµηνία για την αγορά κάθε βιβλίου που πραγµατοποιείται µε την ως άνω 

έκπτωση. 

Άρθρο 5  

Ρυθµίσεις ΕΓΣΣΕ 2004-2005 

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

ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και των προηγούµενων αυτής 

στο βαθµό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες. 

Άρθρο 6  

Τελικές ∆ιατάξεις 

Οι διατάξεις της από 19-7-2002 κλαδική ΣΣΕ του εµπορίου και των προηγούµενων 

συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ ή ∆Α) του κλάδου και των επιµέρους ειδικοτήτων που 

δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν για κάθε 

κατηγορία εργαζοµένων που υπάγεται στην παρούσα. 

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 (ΣΣΕ και ∆Α), 

καθώς και κανονισµοί εργασίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιµα κ.λπ. δε θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 7  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-4-2004.  

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 15 Νοεµβρίου 2004 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 


