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Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2022

Περίληψη:
Ο συν. Σ. Κ., ομόφωνα κρίθηκε πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από
αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του Συμβουλίου, για
αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Ποινή: Ομόφωνα επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 2 χρόνων από τα
μητρώα της ΕΣΗΕΑ.
================
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 29 Μαρτίου
2022 υπό την προεδρία της προέδρου συν. Δήμητρας Γκουντούνα
και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Γιώργου Μέρμηγκα,
Γιώργου Γκιώνη, Δέσποινας Μακρινού, Άλκη Φιτσόπουλου, καθώς
και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να
εκδώσει απόφαση επί της από 07.12.21 αυτεπάγγελτης πειθαρχικής
δίωξης του Συμβουλίου κατά του συν. Σ. Κ.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ

To ΠΠΣ, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται
ως ακολούθως:
Μετά το δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» το Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο αφουγκραζόμενο το κοινό αίσθημα
αγανάκτησης και αποδοκιμασίας, κινήθηκε αυτεπαγγέλτως και
έκρινε ότι ο συνάδελφος παρέβη τον Κώδικα Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας. Εκτιμά ότι παρόμοια δημοσιεύματα βλάπτουν το
επάγγελμα και καθιστούν τους δημοσιογράφους ανάλγητους και
ασεβείς. Ο σεβασμός που οφείλουμε σε έναν νεκρό, δεν μας
επιτρέπει να εκφραζόμαστε απαξιωτικά και κυνικά, προσβάλλοντας
τον ίδιο, αλλά και τους οικείους του. Με την τελευταία
παράγραφο του σχολίου του, όσο και αν προσπάθησε να το
ελαφρύνει προσθέτοντας την έκφραση «Αξιοσημείωτη ειρωνεία»,
προκάλεσε την αγανάκτηση του συνόλου που πενθούσε.
Ο συν. Σ. Κ. κλήθηκε από την γραμματεία του Συμβουλίου να
ορίσει μάρτυρες και να απολογηθεί. Απάντησε ότι δεν επιθυμεί
να συνεργαστεί στην πειθαρχική διαδικασία, απαξιώνοντας το
θεσμό του Πειθαρχικού και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του.
Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ ομόφωνα έκρινε πειθαρχικά ελεγκτέο τον
εγκαλούμενο συν. Σ. Κ., για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ.
α’ και θ’ του Καταστατικού και άρθρου 2, εδ. ε’ του Κώδικα
Αρχών Δεοντολογίας
Ως προς την ποινή, ομόφωνα επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 2
χρόνων από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.
Η απόφαση καθαρογράφηκε και εγκρίθηκε την Τρίτη, 05.04.22.
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