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Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ, της 

ΕΤΗΠΤΑ, και της ΕΦΕ προσέφυγαν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, 

καταγγέλλοντας την καταχρηστική και προκλητική συμπεριφορά της 

εργοδοσίας των εταιρειών α) «ΚΕΡΔΟΣ Α.Ε.», που εκδίδει την εφημερίδα 

«ΚΕΡΔΟΣ», β) «ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που εκδίδει την εφημερίδα « 

ESPRESSO », γ) « Flash Α.Ε.», ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού « 

Flash 96» και δ) «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που εκδίδει την 

εφημερίδα «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ», οι οποίες εξακολουθούν να μην 

καταβάλλουν στα μέλη μας τις δεδουλευμένες αποδοχές και να μην τηρούν τις 

Σ.Σ.Ε. με αποτέλεσμα, οι συνάδελφοι να παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 

μήνες και να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.  

Τα Διοικητικά Συμβούλια δηλώνουν, ότι θα σταθούν στο πλευρό των 

συναδέλφων και θα τους προστατεύσουν με όλα τα νόμιμα και θεμιτά μέσα, 

που διαθέτουν.  
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