
 
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012 

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΣΤΗΝ «4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε.» 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ εκφράζει την ολόπλευρη στήριξή του στους 

εργαζόμενους της 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε., οι οποίοι εξακολουθούν να 

παραμένουν απλήρωτοι για δεδουλευμένα 8 και πλέον μηνών, ενώ οι περισσότεροι 

έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας από τα τέλη του Νοεμβρίου. 
 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ: 
 

 διαμαρτύρεται με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο για τις 

μεθοδεύσεις της εργοδοσίας της «4Π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε.» που 

καταστρατηγεί κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος και στηρίζει τους 

εργαζόμενους οι οποίοι, με τη συνδρομή της Ένωσης έχουν ήδη κινηθεί 

δικαστικά κατά της εταιρείας και έχουν πετύχει: 

- Να εξαιρεθούν ρητά από τους δανειστές, από τους οποίους η «4π Ειδικές 

Εκδόσεις Α.Ε.» προστατεύεται όσο εκκρεμεί η συζήτηση της αίτησης για το άρθρο 

99. 

- Να μην μεταβληθεί η περιουσία και η νομική υπόσταση της εταιρείας, έως ότου 

εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει. 
 

 στηρίζει τον αγώνα τους για να συνεχίσουν να εργάζονται, αμειβόμενοι, για 

να δοθεί ένα τέλος στην ιδιόμορφη αυτή «ομηρεία». 
 

Συγκεκριμένα, από το 2010 μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι υπέστησαν μειώσεις 

μισθών,  εκ περιτροπής εργασία με την απειλή της απόλυσης και καθυστερήσεις 

στην καταβολή των μισθών. 
 

Οι απαράδεκτοι χειρισμοί της εργοδοσίας, η οποία στο μεταξύ έχει υποβάλει 

αίτηση για να υπαχθεί η εταιρεία στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, 

συνεχίζονται προκλητικά, με τελευταία προσπάθεια το κάλεσμα προς τους 

εργαζόμενους να υπογράψουν συμφωνητικό, με το οποίο θα λάβουν μέρος των 

δεδουλευμένων τους, με αντάλλαγμα όμως την παραίτησή τους από κάθε άλλη 

απαίτηση (υπόλοιπα δεδουλευμένα και αποζημίωση), λύνοντας έτσι τη σύμβαση 

εργασίας μαζί τους.  
 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ στέκεται αλληλέγγυο  στο πλευρό των συναδέλφων και  

καλεί την εργοδοσία να προχωρήσει άμεσα στην εξόφληση των 

δεδουλευμένων αμοιβών των συναδέλφων μας, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα 

αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις της εργοδοσίας με σθεναρή και δυναμική 

αντίδραση συνδικαλιστικά και νομικά. 

 
Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

 

Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                          Θανάσης Αλατάς 


