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ΜΕ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΥΜΠΕΡΗ&ALPHA EDITIONS 

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

Δεν έχουν τέλος, δύο χρόνια σχεδόν μετά το λουκέτο στον όμιλο ΛΥΜΠΕΡΗ, οι προκλητικές 

«παρασκηνιακές» μεθοδεύσεις της ιδιοκτησίας ενάντια στα δικαιώματα των υπό ομηρία 

συναδέλφων εργαζομένων του Ομίλου. 

 

Συγκεκριμένα, η ιδιοκτησία των LIBERIS PUBLICATIONS, υπό τον μανδύα της 

νεοσυσταθείσας εκδοτικής εταιρείας «ALPHA EDITIONS A.E.», με προσχηματικά 

δικονομικά τεχνάσματα και νομικές υπεκφυγές ζήτησε την αναβολή –για δεύτερη φορά- της 

εκδίκασης της αγωγής των συναδέλφων, οι οποίοι – στο  όριο της αντοχής τους πλέον- 

παραμένουν απλήρωτοι, χωρίς αποζημιώσεις και χωρίς τα οφειλόμενα δεδουλευμένα τους.  

 

Υπενθυμίζεται ότι οι 200 περίπου εργαζόμενοι της «LIBERIS PUBLICATIONS», από τον 

Ιούλιο του 2012, βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο, είτε σε επίσχεση εργασίας, είτε 

απολυμένοι χωρίς αποζημίωση, με οφειλόμενες αποδοχές 800.000 και πλέον €. Επίσης, η 

«LIBERIS PUBLICATIONS» οφείλει μόνο στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικές εισφορές πλέον 

των 5.000.000 €.  Η συνέχεια στο σήριαλ των καταχρηστικών μεθοδεύσεων της ιδιοκτησίας 

ήταν η  με αδιαφανείς διαδικασίες - μεταφορά τίτλων της εταιρείας, στον έλεγχο της 

νεοσυσταθείσας εκδοτικής εταιρείας «ALPHA EDITIONS A.E.», συμφερόντων Δημ. 

Κοντομηνά και Θεοχ. Φιλιππόπουλου. 

 

Το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ, παρόν  στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων από την πρώτη στιγμή τόσο 

συνδικαλιστικά όσο  και νομικά (κατασχέσεις-προσφυγές-αγωγές κ.λπ),  και με  δεδομένο ότι 

δεν αποδεχόμαστε κανένα τετελεσμένο, καμία συνθήκη εις βάρος των δικαιωμάτων των 

δοκιμαζόμενων συναδέλφων μας: 
 

 διαμαρτύρεται με τον πιο έντονο τρόπο για τις παρελκυστικές τακτικές της εργοδοσίας 

των εκδόσεων LIBERIS PUBLICATIONS & ALPHA EDITIONS που στόχο έχουν να 

εξαντλήσουν ηθικά και οικονομικά τους συναδέλφους 

 στέκεται αλληλέγγυο στο πλευρό των δοκιμαζόμενων συναδέλφων μας μέχρι την 

τελική τους δικαίωση και την καθ’ ολοκληρία απόδοση των οφειλόμενων 

δεδουλευμένων και όλων των νόμιμων αποζημιώσεων 

 δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις της εργοδοσίας με σθεναρή και 

δυναμική αντίδραση τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο. 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ 

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας 
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