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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΣΠΗΤ, της ΕΠΗΕΑ, της
ΕΤΗΠΤΑ, της ΠΕΛ, της ΕΦΕ και της ΕΠΠΕΑ (όσον αφορά στις τρεις
τελευταίες σε ένδειξη συµπαράστασης των λοιπών) διαµαρτύρονται
έντονα

για

την

παράνοµη

και

καταχρηστική

συµπεριφορά,

που

επιδεικνύει η εργοδοσία της εφηµερίδας «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ»,
καθώς δεν έχει καταβάλλει τις αποδοχές των δηµοσιογράφων, συντακτών
περιοδικού τύπου,
εργάζονται

για

διοικητικών υπαλλήλων και τεχνικών τύπου, που

την

έκδοση

της

εφηµερίδας

«Ο

ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟΥ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» και όλων των περιοδικών εκδόσεων («TIVO», «∆ΙΦΩΝΟ»,
«INFORMER») από το τέλος Οκτωβρίου του περασµένου έτους.
Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις τόσο των ίδιων των εργαζοµένων όσο
και τις δικές µας, η εργοδοσία αρνείται πεισµατικά να συµµορφωθεί στα
οριζόµενα από τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και την εργατική
νοµοθεσία ενώ η υποµονή των εργαζοµένων και η ανοχή των σωµατείων
µας έληξε.
Για το λόγο αυτό τα ∆ιοικητικά Συµβούλια κηρύσσουν νέα 48ωρη
απεργία από τις 06.00 το πρωί της Τρίτης, 10 Ιανουαρίου 2012 έως
τις 06.00 το πρωί της Πέµπτης, 12 Ιανουαρίου 2012 όλων των
δηµοσιογράφων, συντακτών περιοδικού τύπου, διοικητικών υπαλλήλων,
των τεχνικών τύπου, που εργάζονται στην εφηµερίδα «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» και σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις («TIVO», «∆ΙΦΩΝΟ»,
«INFORMER»), καθώς και των εργαζοµένων στο πρακτορείο «ΕΥΡΩΠΗ»
(µόνο

για

τη

διανοµή

περιοδικών εκδόσεων).

του

«ΚΟΣΜΟΥ

ΤΟΥ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ»

και

των

2
Οι εργαζόµενοι ζητούν:
• Την άµεση καταβολή όλων των δεδουλευµένων στους εργαζόµενους
δηµοσιογράφους,

συντάκτες

περιοδικού

τύπου,

διοικητικούς

υπαλλήλους και τεχνικούς τύπου, που εργάζονται στην εφηµερίδα «Ο
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ» και σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις που
εκδίδει («TIVO», «∆ΙΦΩΝΟ», «INFORMER»).
• Την τήρηση των ΣΣΕ και της εργατικής νοµοθεσίας.
ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, δηµοσιευθεί και µεταδοθεί.

