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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  

 

Σα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηεο ΔΗΔΑ, ηεο ΔΠΗΣ, ηεο ΔΠΗΔΑ, 

ηεο ΔΣΗΠΣΑ, ηεο ΠΔΛ, ηεο ΔΦΔ θαη ηεο ΔΠΠΔΑ (όζνλ αθνξά ζηηο 

ηξεηο ηειεπηαίεο ζε έλδεημε ζπκπαξάζηαζεο ηωλ ινηπώλ) 

δηακαξηύξνληαη έληνλα γηα ηελ παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, πνπ επηδεηθλύεη ε εξγνδνζία ηεο εθεκεξίδαο «Ο 

ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗ», θαζώο δελ έρεη θαηαβάιιεη η ηο απνδνρέο 

ηωλ εξγαδνκέλωλ ηωλ δεκνζηνγξάθωλ, ζπληαθηώλ πεξηνδηθνύ ηύπνπ,  

δηνηθεηηθώλ ππαιιήιωλ θαη ηερληθώλ ηύπνπ, νη νπνίνη εξγάδνληαη γηα 

ηελ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο «Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗ» θαη ζηηο 

πεξηνδηθέο εθδόζεηο («TIVO», «Γίθωλν» θαη « Informer») από ην ηέινο 

Οθηωβξίνπ ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο.  

Παξά ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο ηόζν ηωλ εξγαδνκέλωλ όζν θαη ηηο 

δηθέο καο ε εξγνδνζία αξλείηαη πεηζκαηηθά λα ζπκκνξθωζεί ζηα 

νξηδόκελα από ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη ηελ Δξγαηηθή 

Ννκνζεζία ελώ ε ππνκνλή ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ε αλνρή ηωλ 

ζωκαηείωλ καο έιεμε.  

Γηα ην ιόγν απηό ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηωλ Δλώζεωλ 

θεξύζζνπλ λέα 48ωξε απεξγία από ηηο 06.00 ην πξωί ηεο Πέκπηεο, 

12 Ιαλνπαξίνπ 2012 έωο ηηο 06.00 ην πξωί ηνπ αββάηνπ, 14 

Ιαλνπαξίνπ 2012 όιωλ ηωλ δεκνζηνγξάθωλ, ζπληαθηώλ πεξηνδηθνύ 

ηύπνπ, δηνηθεηηθώλ ππαιιήιωλ, ηωλ ηερληθώλ ηύπνπ θαη ηωλ 

εξγαδνκέλωλ ζην πξαθηνξείν «ΔΤΡΩΠΗ» (κόλν γηα ηε δηαλνκή ηνπ 

«ΚΟΜΟΤ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗ»), πνπ εξγάδνληαη ζηελ εθεκεξίδα «Ο 

ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗ» θαη ζηηο πεξηνδηθέο εθδόζεηο (« TIVO», 

«Γίθωλν» θαη « Informer»).  
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Οι εργαζόμενοι ζητούν:  

 

 Σελ άκεζε θαηαβνιή όιωλ ηωλ δεδνπιεπκέλωλ ζηνπο 

εξγαδόκελνπο δεκνζηνγξάθνπο, ζπληάθηεο πεξηνδηθνύ ηύπνπ, 

δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο θαη ηερληθνύο ηύπνπ, πνπ εξγάδνληαη 

ζηελ εθεκεξίδα «Ο ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗ» θαη ζηηο 

πεξηνδηθέο εθδόζεηο («TIVO», «Γίθωλν» θαη « Informer»).  

 Σελ ηήξεζε ηωλ Δ θαη ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.  

 

ΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ ΣΩΝ ΔΝΩΔΩΝ  

 

 

Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί, δεκνζηεπζεί θαη κεηαδνζεί.  

 

 


