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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά τις γιορτές της Πρωτομαγιάς και του Αγίου Πνεύματος οι
δημοσιογράφοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι τεχνικοί θα
εργασθούν ως εξής:
Α. Πρωτομαγιά
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
α) Τη Δευτέρα, 30/4/2007, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι
εφημερίδες που εκδίδονται και κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα.
β)Την Τρίτη, 1/5/2007, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
γ)Την Τετάρτη, 2/5/2007, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι
πρωινές και απογευματινές εφημερίδες.
δ) Την Πέμπτη, 3/5/2007, θα εκδοθούν κανονικά όλες οι πρωινές
και απογευματινές εφημερίδες.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΑΠΕ
Οι συνάδελφοι του ΑΠΕ-ΜΠΕ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων θα
εργαστούν την Τρίτη 1/5/2007 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.

Β. Αγίου Πνεύματος
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις κ.λ.π., η εορτή
του Αγίου Πνεύματος είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους
εργαζόμενους στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Ως εκ
τούτου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 28 Μαΐου 2007,
δεν θα εκδοθεί και δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα. Την
επομένη του Αγίου Πνεύματος, Τρίτη 29 Μαΐου 2007, θα εκδοθούν
και θα κυκλοφορήσουν μόνο όσες εφημερίδες εκδίδονται και
κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα, ενώ την Τετάρτη, 30 Μαΐου 2007, θα
εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες.
Οι συντάκτες των απογευματινών εφημερίδων δεν θα εργαστούν το
Σάββατο και την Κυριακή, 26 και 27 Μαΐου 2007, και θα
προσέλθουν στην εργασία τους το απόγευμα της Δευτέρας, 28
Μαΐου 2007..
Οι συντάκτες των πρωινών εφημερίδων δεν θα εργαστούν την
Κυριακή και τη Δευτέρα, 27 και 28 Μαΐου 2007, και θα
προσέλθουν στην εργασία τους την Τρίτη, 29 Μαΐου 2007 .
Οι συνάδελφοι των οικονομικών υπηρεσιών δεν θα εργαστούν τη
Δευτέρα, 28 Μαΐου 2007, ενώ οι τεχνικοί Τύπου, οι
εφημεριδοπώλες και το προσωπικό των Πρακτορείων, θα εργαστούν
ανάλογα με τις ημέρες έκδοσης και κυκλοφορίας των εφημερίδων.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΠΕ
Οι συντάκτες των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα
εργαστούν και θα αμειφθούν όπως εργάζονται τις Κυριακές και
τις ημέρες αργίας.
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