ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ολόκληρος ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας της χώρας
δέχεται την ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης, κατ εντολή της
τρόικας. Ενώ το εισόδημα των εργαζομένων εκμηδενίζεται η
ψευδεπίγραφη εφεδρεία δημιουργεί καινούργια στρατιά ανέργων.
Στο χώρο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης με προφανή στόχο την
αποδυνάμωση και τη χειραγώγηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με διαφαινόμενο
σκοπό την εκχώρηση σε ιδιώτες του έργου που επιτελεί, η
κυβέρνηση ενέταξε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις «ΔΕΚΟ» -παραβιάζοντας
κατάφωρα το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης του ενοποιημένου
Πρακτορείου- το οποίο εξαιρεί ρητά το Πρακτορείο από τις
«ΔΕΚΟ».
Με το πρόσχημα δε του απαράδεκτου θεσμού της εργασιακής
εφεδρείας η κυβέρνηση αξίωσε να ενταχθεί στο καθεστώς αυτό το
10% των εργαζομένων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οδηγώντας το έτσι στην πλήρη
απαξίωσή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΕ-ΜΠΕ αποφάσισε να μη στείλει
στο αρμόδιο υπουργείο λίστα με ονόματα συναδέλφων για την
ένταξή τους στην εφεδρεία, για να ακολουθήσει ο ανοικτός
εκβιασμός του υπουργείου, το οποίο προειδοποίησε ότι αν δεν
σταλεί ο κατάλογος δεν θα καταβληθεί ο μισθός των εργαζομένων.
Σημειώνεται ότι η κρατική επιχορήγηση, που περικόπηκε για
δεύτερη φορά, δεν επαρκεί για την πληρωμή των εργαζομένων.
Μέχρι στιγμής οι μισθοί των εργαζομένων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έχουν
περικοπεί κατά 35-40%, παραβιάζοντας έτσι τις συλλογικές
συμβάσεις, ενώ η ένταξη του στις «ΔΕΚΟ» κατέστησε πρακτικά
αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία του Πρακτορείου, καθώς για
παράδειγμα οι αρχισυντάκτες δεν μπορούν να εργάζονται την
Κυριακή, αφού το σύνολο των αποδοχών τους δεν πρέπει να

υπερβαίνει κάποια ανώτατα όρια.
Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, όπως είναι φανερό, δεν μπορεί να ανεχθεί
την απαξίωση του εθνικού Πρακτορείου και θα απαντήσει με ένα
πρόγραμμα κινητοποιήσεων και δράσεων για την άσκηση πολιτικής
πίεσης στην κυβέρνηση, προκειμένου να διατηρηθεί και να
ενισχυθεί η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και η ανάπτυξη του
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ήδη, έχει αποφασιστεί η κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 5
Οκτωβρίου και θα ακολουθήσουν και νέες κινητοποιήσεις στα
δημόσια μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με όλους τους υπό
διωγμόν εργαζόμενους των 151 φορέων, οι οποίοι απειλούνται με
κλείσιμο ή συρρίκνωση από την κυβέρνηση.
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