ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84»
Οι εργαζόμενοι στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΑΘΗΝΑ 9,84» εξέδωσαν
το ακόλουθο ψήφισμα:
“Οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στον «Αθήνα 9,84»
εκφράζουμε την αντίδρασή μας στην κυβερνητική απειλή για
κλείσιμο των Δημοτικών Μέσων Ενημέρωσης.
Τα δημοτικά ραδιόφωνα, ειδικά μετά και το κλείσιμο της ΕΡΤ,
αποδεικνύονται ως βασικοί φορείς της δημόσιας ενημέρωσης στη
χώρα. Αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών σε μια ευνομούμενη και
δημοκρατική χώρα είναι η απρόσκοπτη ενημέρωση, που δεν
εξυπηρετεί κανένα ιδιωτικό συμφέρον, αλλά παράγει ενημέρωση
εντός της τοπικής κοινωνίας και εκφράζει τις ανάγκες και τους
προβληματισμούς της.
Ο «Αθήνα 9,84» συμβάλλει στη συνοχή της πόλης, με το
ξενόγλωσσο πρόγραμμά του και την ενημέρωση που παρέχει στους
μετανάστες που ζουν στην πόλη μας. Διεκδικεί και αναλαμβάνει
τη πραγματοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ενισχύουν την
πολυπολιτισμικότητα της πρωτεύουσας της χώρας. Παρέχει έγκυρη,
έγκαιρη και ψύχραιμη ενημέρωση στους δημότες με δημοσιογράφους
σε όλα τα μεγάλα γεγονότα.
Θέση των εργαζομένων του «Αθήνα 9,84» είναι ότι η λειτουργία
του ιστορικού Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας, είναι παροχή
υπηρεσίας προς τον Δημότη και όχι πολυτέλεια, όπως είπε ο
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης σε
ραδιοφωνική του συνέντευξη σε ιδιωτικό ραδιόφωνο.
Τα τελευταία 3 χρόνια, το σώμα των εργαζομένων του «Αθήνα
9,84» έχει μειωθεί από 312 σε 184 άτομα, ενώ οι αποδοχές των
εργαζομένων έχουν συρρικνωθεί, καθώς έχουν υποστεί 2 μεγάλες
μειώσεις, μια με την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου και άλλη

μια πριν από περίπου ένα χρόνο, με το ποσοστό μείωσης μισθού
να ξεπερνά συνολικά το 40%.
Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, να προχωρήσει στη
διατύπωση ψηφίσματος που θα αναφέρεται ξεκάθαρα στην
αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας και της διασφάλισης των
θέσεων εργασίας και να καλέσει την κυβέρνηση να εγκαταλείψει
κάθε σκέψη  σχεδιασμό για κλείσιμο του «Αθήνα 9,84».
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στην τελευταία συνεδρίασή του
ασχολήθηκε με το μέλλον του ραδιοσταθμού «Αθήνα 9,84» μετά τα
όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι το υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει «λουκέτο» για τα δημοτικά
ραδιόφωνα.
Το ψήφισμα των εργαζομένων στον «Αθήνα 9,84» υιοθετήθηκε
ομόφωνα από όλες τις δημοτικές παρατάξεις.
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