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Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Κατά τις εορτές και τις αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς
2019, οι συνάδελφοι των εφημερίδων, των ραδιοφωνικών, των
τηλεοπτικών σταθμών, των ιστοσελίδων και του ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα
απασχοληθούν ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
α) Τη Μεγάλη Παρασκευή, 26/4/19, θα κυκλοφορήσουν οι
εκδόσεις του Σαββάτου.
β) Το Μεγάλο Σάββατο, 27/4/19, θα κυκλοφορήσουν οι
κυριακάτικες εκδόσεις.
γ) Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, 28/4/19 και
29/4/19, δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.
δ) Την Τρίτη του Πάσχα, 30/4/19, θα κυκλοφορήσουν οι
εκδόσεις της Δευτέρας. Οι συντάκτες και οι τεχνικοί τύπου των
εφημερίδων αυτών θα προσέλθουν στην εργασία τους το απόγευμα
της Δευτέρας, 29/4/19 για την έκδοση των εφημερίδων της
30/4/19.
ε) Την Τετάρτη Πρωτομαγιά δεν θα κυκλοφορήσει καμία
εφημερίδα.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ)
α) Το Μεγάλο Σάββατο, 27/4/2019, θα κυκλοφορήσουν τα
φύλλα του Σαββάτου, για τα οποία οι συνάδελφοι θα εργαστούν
την Μ. Παρασκευή.
β) Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, 28/4/19 και
29/4/19, δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα
γ) Την Τρίτη του Πάσχα 30/4/2019 θα κυκλοφορήσουν
όλες οι αθλητικές εφημερίδες.
δ) Την Τετάρτη Πρωτομαγιά δεν θα κυκλοφορήσει καμία
εφημερίδα.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Οι εργαζόμενοι στους δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και στις
ιστοσελίδες κατά την αργία της Μεγάλης Παρασκευής, του Μεγάλου
Σαββάτου, της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, εφ’ όσον
περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, θα εργαστούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις αντίστοιχες ΣΣΕ, που καθορίζουν και την αμοιβή
τους για Κυριακές και αργίες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Όσοι συντάκτες περιλαμβάνονται στις καταστάσεις κατά την αργία
της Μεγάλης Παρασκευής, του Μεγάλου Σαββάτου, της Δευτέρας του
Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, θα εργαστούν και θα αμειφθούν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΣΣΕ ΕΣΗΕΑ-ΕΙΗΕΑ για Κυριακές και
αργίες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι συνάδελφοι των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών δεν
θα εργαστούν τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την
Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, 26/4/19, 27/4/19, 28/4/19

και 29/4/19 αντίστοιχα, καθώς και την Τετάρτη 1/5/2019
(Πρωτομαγιά).
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ
Οι τεχνικοί τύπου θα εργαστούν κατά τις παραπάνω αργίες
ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.
Οι Διοικήσεις των Ενώσεων εύχονται σε όλους τους συναδέλφους
και τις οικογένειές τους:

Κ Α Λ Η

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

