ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ & ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ

–

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εργασία των συναδέλφων στις ημερήσιες εφημερίδες των
Αθηνών, στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά
τις ημέρες των αργιών των Χριστουγέννων (25.12.2009 και
26.12.2009), της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων ρυθμίζεται,
σύμφωνα και με τις ισχύουσες Σ.Σ.Ε. ως εξής:
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι συντάκτες του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του ΑΠΕ-ΜΠΕ
κατά τις αργίες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των
Θεοφανίων θα εργαστούν με καταστάσεις, όπως εργάζονται τις
Κυριακές και τις αργίες.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι συνάδελφοι θα εργαστούν
ως εξής:
– Την Πέμπτη, 24.12.2009, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις
του Σαββάτου.

– Την Παρασκευή, 25.12.2009, Χριστούγεννα θα εκδοθούν όλες οι
κυριακάτικες εκδόσεις και οι συνάδελφοι θα εργαστούν την
Πέμπτη 24.12.2009.
– Το Σάββατο, 26.12.2009, 2 η μέρα των Χριστουγέννων και την
Κυριακή, 27.12.2009 δεν θα εκδοθεί Κ Α Μ Ι Α εφημερίδα.
– Την Δευτέρα, 28.12.2009, θα εκδοθούν όλες οι εκδόσεις της
Δευτέρας.
– Την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 29.12.2009, 30.12.2009 και
31.12.2009 αντίστοιχα θα κυκλοφορήσουν όλες οι πρωινές και
απογευματινές εφημερίδες.
– Την Παρασκευή, 1.1.2010, Πρωτοχρονιά, θα κυκλοφορήσουν μόνο
πρωινές εφημερίδες.
– Το Σάββατο, 2.1.2010, θα εκδοθούν μόνο οι απογευματινές
εφημερίδες και οι συνάδελφοι θα εργαστούν την Παρασκευή,
1.1.2010, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση του
φύλλου της Δευτέρας.
– Την Κυριακή, 3.1.2010, θα κυκλοφορήσουν όλες οι κυριακάτικες
εκδόσεις.
-Την Δευτέρα, 4.1.2010, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εκδόσεις της
Δευτέρας.
-Την Τρίτη, 5.1.2010, θα κυκλοφορήσουν όλες οι Πρωινές και
Απογευματινές εφημερίδες.
– Την Τετάρτη, 6.1.2010, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι Πρωινές
εφημερίδες.
– Την Πέμπτη, 7.1.2010, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές
εφημερίδες, για τις οποίες οι συντάκτες θα εργαστούν την Τρίτη
6.1.2009, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση του
φύλλου της Δευτέρας.
-Την Παρασκευή, 8.1.2010, θα κυκλοφορήσουν οι πρωινές και

απογευματινές εφημερίδες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι συνάδελφοι των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών κατά
τις ημέρες των αργιών των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και
των Θεοφανίων δεν θα εργαστούν, ενώ στις 24.12.2009,
31.12.2009 και 5.1.2010 θα εργαστούν, όπως εργάζονται τις
παραμονές των αργιών.
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ
Οι τεχνικοί τύπου, που εργάζονται στα τυπογραφεία των
εφημερίδων, στις 24.12.2009 και 31.12.2009 θα τελειώσουν την
εργασία τους στις 5.00 μμ., ενώ όσοι εργάζονται στα πιεστήρια
θα τελειώσουν την εργασία τους στις 10.00 μ.μ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ
Οι εφημεριδοπώλες και το προσωπικό των πρακτορείων κατά τις
παραπάνω ημερομηνίες θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες
έκδοσης των εφημερίδων.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

