Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
Κατά τις εορτές του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς 2003, οι
εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα
εργαστούν ως εξής:
1.Εορτές Πάσχα 2003
α) Τη Μεγάλη Παρασκευή, 25/4/2003, θα κυκλοφορήσουν όλες οι
εφημερίδες.
β) Το Μεγάλο Σάββατο, 26/4/2003, θα κυκλοφορήσουν μόνον οι
κυριακάτικες εκδόσεις.
γ) Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, 27/4/2003 και
28/4/2003, δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.
δ) Την Τρίτη του Πάσχα, 29/4/2003, θα κυκλοφορήσουν μόνον όσες
κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα. Οι συντάκτες και οι τεχνικοί τύπου
των εφημερίδων αυτών θα προσέλθουν στην εργασία τους, το
απόγευμα της Δευτέρας, 28/4/2003 για την έκδοση των εφημερίδων
της Τρίτης, 29/4/2003.
ε) Την Τετάρτη του Πάσχα, 30/4/2003, θα κυκλοφορήσουν όλες οι
εφημερίδες.
Οι συνάδελφοι του ΑΠΕ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων θα
εργαστούν τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή
και τη Δευτέρα του Πάσχα με καταστάσεις, όπως εργάζονται στις
αργίες.
Οι συνάδελφοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των εφημερίδων δεν θα
εργαστούν τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή
και τη Δευτέρα του Πάσχα.
Οι τεχνικοί τύπου, οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι
εφημεριδοπώλες, θα εργαστούν κατά τις παραπάνω αργίες ανάλογα
με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.
Οι τεχνικοί τύπου, που εργάζονται στα

τυπογραφεία,

θα

εργαστούν για την έκδοση των φύλλων του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι

τις 7 μ.μ. της Μεγάλης Παρασκευής.
2. Πρωτομαγιά 2003
α)Την Τετάρτη, 30/4/2003, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι
εφημερίδες.
β)Την Πέμπτη, 1/5/2003, δεν θα εκδοθεί καμιά εφημερίδα. Οι
συντάκτες όλων των εφημερίδων θα εργαστούν την Πρωτομαγιά για
την έκδοση των εφημερίδων της Παρασκευής, 2/4/2003.
γ)Την Παρασκευή, 2/5/2003, θα εκδοθούν κανονικά όλες οι
εφημερίδες.
Οι συνάδελφοι του ΑΠΕ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων θα
εργαστούν την Πρωτομαγιά με καταστάσεις, όπως εργάζονται στις
αργίες.
Οι συνάδελφοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των εφημερίδων, οι
εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι εφημεριδοπώλες, δεν θα
εργαστούν ανήμερα την Πρωτομαγιά, ενώ οι Τεχνικοί Τύπου θα
προσέλθουν στην εργασία τους το απόγευμα της Πρωτομαγιάς.
Οι Διοικήσεις των Ενώσεων εύχονται σε όλους τους συναδέλφους
και τις οικογένειές τους:
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