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ΑΠΟΦΑΗ - ΣΑΘΜΟ ΔΘΚΑΘΩΝΕΘ ΣΟΤ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ
Σν Δ.. ηεο ΕΠΗΣ ραηξεηίδεη ηελ δηθαζηηθή απόθαζε - ζηαζκό κε
ηελ νπνία ε «ALPHA EDITIONS AE», δηάδνρνο εηαηξεία ηεο εηαηξείαο
«ΕΚΔΟΕΙ ΛΤΜΠΕΡΗ» ππνρξενύηαη να καηαβάλει ζηνπο ζπληάθηεο θαη
ηνπο απαζρνινύκελνπο ζην δηαθεκηζηηθό ηκήκα ηωλ πεξηνδηθώλ ηεο
εηαηξείαο ηις δεδοσλεσμένες αποδοτές, ποσ «είτε παραλείυει» να ηοσς
καηαβάλει η «ΕΚΔΟΕΘ ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΕ» γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηελ
αηθληδηαζηηθή δηαθνπή ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο, δειαδή από ην θαινθαίξη
κέρξη θαη ην Ννέκβξην ηνπ 2012 καδί κε ηελ αλαινγία Δώξνπ
Υξηζηνπγέλλωλ.
Επίζεο κε ηελ ίδηα απόθαζε - ζηαζκό, ε εηαηξεία σποτρεούηαι να
απαζτολεί ηο εν λόγφ προζφπικό με ηοσς ίδιοσς όροσς εργαζίας, όπωο
απηνί ίζρπαλ πξν ηεο δηαθνπήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο κεηαβηβάζαζαο
εηαηξείαο («ΕΚΔΟΕΙ ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΕ»).
πγθεθξηκέλα θαη ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1235/2016 Απόθαζε
ηνπ Μνλνκεινύο Πξωηνδηθείνπ Αζελώλ, αλαγλωξίζηεθε, όηη ε εηαηξεία
«ΕΚΔΟΕΙ ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΕ» κεηαβίβαζε ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 2012, πξνηνύ
θεξπρζεί ζε πηώρεπζε ηελ εθδνηηθή ηεο δξαζηεξηόηεηα ωο πξνο ηα
πεξηνδηθά «ΣΗΛΕΚΟΝΣΡΟΛ», «7 ΜΕΡΕ TV», «ΕΓΩ» θαη «HELLO»
ζηελ εηαηξεία «ALPHA EDITIONS AE», ζπκθεξόληωλ κεηαμύ άιιωλ ηωλ
εθδνηώλ Δεκεηξίνπ Κνληνκελά θαη Θενράξε Φηιηππόπνπινπ.
Ωο ζπλέπεηα ηεο αλαγλώξηζεο απηήο, ην Δηθαζηήξην ππνρξέωζε ηε
δηάδνρν εηαηξεία («ALPHA EDITIONS AE») ζηις παραπάνφ αποθάζεις.
ηελ Απόθαζε-θόιαθν ηνπ Δηθαζηεξίνπ γίλεηαη επίζεο ηδηαίηεξε

κλεία θαη θωηίδεηαη επαξθώο ηόζν ν «παξάδνμνο» ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν
«κεηαβηβάζηεθαλ» νη ηίηινη ηωλ πεξηνδηθώλ ζηε δηάδνρν εηαηξεία (παξαίηεζε ηεο
«ΕΚΔΟΕΙ ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΕ» από ην δηθαίωκα ρξήζεο ηωλ ηίηιωλ, κεζνιάβεζε
θππξηαθώλ εηαηξεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηνρπξώζνπλ θαη ηειηθά ρξεζηκνπνίεζή
ηνπο από ηελ «ALPHA EDITIONS AE»), όζν θαη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο,
πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο κεηαβίβαζεο (ελδεηθηηθά, απνθιεηζκόο από ην λέν ζρήκα όζωλ
είραλ θηλεζεί λνκηθά θαηά ηεο ΕΚΔΟΕΙ ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΕ», γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηα
δεδνπιεπκέλα ηνπο, πξνεηνηκαζία ρώξνπ ζε θηήξην ηωλ ΑΣΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΕΩΝ,
πξνθεηκέλνπ λα ππνδερηνύλ όζνπο εθ ηωλ πξώελ εξγαδνκέλωλ ζηελ «ΕΚΔΟΕΙ
ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΕ» κεηαθέξζεθαλ ζηε λέα εηαηξεία, ρξεζηκνπνίεζε πιηθνύ, ην νπνίν
είραλ επεμεξγαζηεί νη εξγαδόκελνη ηεο «ΕΚΔΟΕΙ ΛΤΜΠΕΡΗ ΑΕ», πιελ όκωο
δεκνζηεύηεθε από ην δηάδνρν εηαηξηθό ζρήκα θιπ).
εκεηωηένλ δε, όηη ε πξωηόδηθε απηή Απόθαζε αλνίγεη ην δξόκν θαη γηα
πεξαηηέξω δηεθδηθήζεηο ηωλ δηθαηωζέληωλ εξγαδνκέλωλ θαηά ηεο «ALPHA
EDITIONS AE», όπωο ζρεηηθά κε ηνπο δηθαηνύκελνπο κηζζνύο ηνπο ιόγω ηεο
ππεξεκεξίαο ηεο ηειεπηαίαο λα ηνπο απαζρνιεί από ηηο 14 Ννεκβξίνπ 2012, νπόηε
πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαβίβαζε ηωλ πεξηνδηθώλ, κέρξη θαη ζήκεξα.
Καηά ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο, νη εξγαδόκελνη θαη ε «ΕΠΗΣ», πνπ
παξελέβε ππέξ ηνπο, παξαζηάζεθαλ κε ηνπο δηθεγόξνπο ηεο Έλωζεο, Δεκήηξε
Πεξπαηάξε θαη Γηάλλε θνξδηαιό.

Η ΕΠΗΣ, παξνύζα ζην δηθαζηηθό αγώλα ηωλ ζπλαδέιθωλ από ηελ πξώηε ζηηγκή,
ραηξεηίδεη ηε δηθαζηηθή απόθαζε - ζηαζκό γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη δειώλεη γηα
άιιε κηα θνξά ηελ αιιειεγγύε θαη ζηήξημή ηνπο κέρξη ηελ ηειηθή ηνπο δηθαίωζε.
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