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Γεν. Γραµµατέα Εµπορίου
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, η οποία περιλαµβάνει στα µέλη της τις µεγαλύτερες
επιχειρήσεις από τον κλάδο των εκδοτών και των βιβλιοπωλών, αντιµετωπίζει µια
δύσκολη κατάσταση λόγω της σύγχυσης που δηµιούργησε κείµενο του προϊσταµένου
της Διεύθυνσης Αµοιβής Εργασίας κ. Κων/νου Αγραπίδα (συνηµµένο) σχετικά µε το
θέµα της καταργηθείσης αργίας της ηµέρας του Αγ. Πνεύµατος που ίσχυε µε τη ΣΣΕ
8-7-2009 Π.Κ. 41/14-7-2009 και η οποία σύµφωνα µε την 6/ΠΥΣ του 2012 έχει
λήξει. Προφανώς ο κ. Αγραπίδας απάντησε σε ερώτηµα που υπέβαλε ο Σύλλογος
Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής, το περιεχόµενο και η διατύπωση του οποίου
µας είναι άγνωστα. Επιπλέον, ουδέποτε ήλθε σε επαφή µε τον σύλλογό µας ώστε να
συνεκτιµήσει τα επιχειρήµατα της δικής µας πλευράς.
Είναι γνωστό ότι αυτή η αργία ήταν κανονιστικός όρος της προαναφεροµένης
συλλογικής σύµβασης και σύµφωνα µε τον νόµο µετά τη λήξη της καταργούνται όλοι
οι κανονιστικοί όροι της, εκτός από αυτούς που αναφέρονται ρητά στον νόµο και
στους οποίους (τους αναφερόµενους ρητά) δεν συµπεριλαµβάνονται οι αργίες.
Η άποψη του κ Αγραπίδα εκτός των άλλων δηµιουργεί και σοβαρό θέµα
ανισορροπίας στην αγορά, διότι πολλές νεότερες επιχειρήσεις που δεν είχαν
δεσµευτεί από την παραπάνω σύµβαση, διότι δεν ανήκαν στα σωµατεία που την
υπέγραψαν, την ηµέρα του Αγ. Πνεύµατος θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ οι
παλαιές θα είναι κλειστές. Αυτή η κατάσταση πλήττει αναµφίβολα τον ανταγωνισµό.

Επίσης θα πρέπει να σας αναφέρουµε ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου
Αττικής έχει ελάχιστα µέλη, η πλειονότητα των εργαζοµένων στον κλάδο του βιβλίου
δεν έχει εγγραφεί σε αυτόν.
Επίσης, µόλις σήµερα πληροφορηθήκαµε ότι η Ο.Ι.Υ.Ε. δυναµίτισε ακόµη
περισσότερο τις σχέσεις των επιχειρήσεών µας µε τους εργαζοµένους µας
αποστέλλοντας το µε αριθµό 441/19.06.2013 έγγραφό της (συνηµµένο), εν είδει
µάλιστα καταγγελίας, προς τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΠΕ, κ. Μ. Κανδαράκη,
καλώντας τον να χορηγήσει εντολή για να διενεργηθεί έλεγχος σε συγκεκριµένους
και επιλεγµένους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία τους, προκειµένου κατά την
άποψή τους να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις. Είναι αδιανόητο σε ένα
ευνοµούµενο κράτος µία Οµοσπονδία να καλεί το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας να
προβεί στοχευµένα και επιλεκτικά σε ελέγχους µιας υποτιθέµενης και κατά την
άποψη της Ο.Ι.Υ.Ε. παρανοµίας, η οποία σε κάθε περίπτωση αποτελεί µια ιδιωτική
διαφορά για την οποία θα επιληφθούν τα πολιτικά δικαστήρια, εφόσον οι
εργαζόµενοι θεωρήσουν ότι θίγονται τα έννοµα δικαιώµατά τους. Σε κάθε περίπτωση
θεωρούµε ότι το ΣΕΠΕ δεν είναι δυνατό να προβεί στους ελέγχους που ζητά η
Ο.Ι.Υ.Ε., αφού κάτι τέτοιο είναι εκτός της αρµοδιότητάς του.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούµε την άµεση παρέµβασή σας ώστε να
αποφευχθούν έκτροπα την 24η Ιουνίου 2013, ηµέρα του Αγ. Πνεύµατος. Σε κάθε
περίπτωση, ο σύλλογός µας θα σεβαστεί οποιαδήποτε στο µέλλον δικαστική
απόφαση εκδοθεί για το συγκεκριµένο θέµα.
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