
 
 
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013 

 
 

Προς: Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής 
 
 

Κύριοι, 

 

Θεωρούµε ότι στην παρούσα φάση δεν µπορεί να υπάρξει συνάντηση µαζί 

σας για µια σειρά λόγων, σχετικά µε τους οποίους θα είναι χρήσιµο να 

υπάρξουν ικανοποιητικές διευκρινίσεις. Σε µια τέτοια περίπτωση θα είχε 

νόηµα µια συνάντηση µεταξύ µας και µια συζήτηση για τα θέµατα που µας 

αφορούν εκατέρωθεν. Οι αναφερόµενοι λόγοι είναι οι εξής: 

 

1. Θεωρούµε ότι δεν εκπροσωπείτε την πλειοψηφία των εργαζοµένων στον 

κλάδο του βιβλίου, αλλά ότι είστε µια οµάδα µε ορισµένη ιδεολογία, τακτική και 

συµπεριφορά. Μια συζήτηση για θέµατα τόσο σοβαρά όπως οι συλλογικές 

συµβάσεις πρέπει να γίνεται µε εκπροσώπους της πλειοψηφίας. Πόσοι είναι 

άραγε γραµµένοι στο σύλλογό σας; Πόσοι οι ψηφίσαντες στις τελευταίες 

εκλογές του συλλόγου σας; 

 

2. Με τις ενέργειες και τις ανακοινώσεις σας, υιοθετείτε συνεχώς µια στάση 

αντιπαλότητας απέναντί µας, η οποία διαχωρίζει τον κλάδο του βιβλίου σε 

«κακούς» εργοδότες και «καλούς» εργαζόµενους και προωθείτε την άποψη 

ότι οι εργαζόµενοι είναι εχθροί και αντίπαλοι µε τη διεύθυνση της επιχείρησης 

και τούµπαλιν. Εµείς πιστεύουµε ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς υπάρχουν για 

να επιδιώκουν τη βελτίωση των όρων ζωής των µελών που εκπροσωπούν σε 

ένα πλαίσιο συνοµιλίας µεταξύ των κοινωνικών φορέων, κάτι που σηµαίνει ότι 

αναζητείται κάθε φορά εκείνη η χρυσή τοµή που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη 

του κλάδου στον οποίο βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι και την κατά το 



δυνατόν δικαιότερη και ρεαλιστικότερη κατανοµή βαρών, υποχρεώσεων και 

δικαιωµάτων. 

 

3. Η τακτική σας είναι να διαβάλλετε τους εργοδότες και τα διευθυντικά 

στελέχη, να προβαίνετε σε παράνοµες ενέργειες αποκλεισµού καταστηµάτων, 

να προωθείτε παράλογα και αντιρεαλιστικά αιτήµατα, όπως εβδοµαδιαίο 

ωράριο εργασίας 30 ωρών, υψηλότατο βασικό µισθό, υψηλότατη αποζηµίωση 

για τους ανέργους και για όλο το διάστηµα κατά το οποίο είναι άνεργοι, 

κατάργηση των απολύσεων για οποιονδήποτε λόγο. ∆είχνετε εµµονή σε 

συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις, αδυναµία να αντιληφθείτε την 

κρισιµότητα των καταστάσεων στις οποίες βρίσκεται τη στιγµή αυτή η χώρα 

µας. 

 

Εµείς έχουµε την πρόθεση να προχωρήσουµε σε ουσιαστική συζήτηση µε τον 

σύλλογό σας, εφόσον εκπροσωπεί µε τις θέσεις του την πλειοψηφία των 

εργαζοµένων του κλάδου µας. 

 

Σηµ.: Όσον αφορά την αργία του Αγ. Πνεύµατος, αυτή έχει καταργηθεί de jure 

από τη στιγµή που έχει πάψει να ισχύει η σχετική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας. 

 

 

Το ∆.Σ. της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


