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Ο υπουργός Επικρατείας κ. Θεόδωρος Ρουσόπουλος διαβίβασε
σήμερα στην ΕΣΗΕΑ καταλόγους απασχολουμένων σε θέσεις
δημοσιογραφικές στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
καθώς και στα δημόσια Μέσα Ενημέρωσης.
1) Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ στις 24 Ιανουαρίου 2005 είχε καλέσει τον
υπουργό “να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων των
δημοσιογράφων που κατέχουν τις όποιες θέσεις στο Δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα”. Αντ΄ αυτού ο υπουργός διαβίβασε στην
ΕΣΗΕΑ κατάλογο με ονόματα, με την υποσημείωση μάλιστα ότι ο
ίδιος θεωρεί πως η δημοσιοποίηση τους “αντιβαίνει στα περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων” και μάλιστα γι΄ αυτό
παρακαλεί “να τηρηθεί ο νόμος”!
Το Δ.Σ. θεωρεί ότι αυτή η πολιτική επιλογή του στοχεύει στο να
μετακυλήσει τις όποιες ευθύνες στην Ένωση Συντακτών, η οποία
δεν τις αρνείται, πιστεύοντας ότι η δημοσιοποίηση των όποιων
θέσεων των εργαζομένων όλων των κλάδων στο Δημόσιο δεν συνιστά
κατά κανένα τρόπο παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
2) Οι κατάλογοι αυτοί αναφέρονται στην απασχόληση κατά το έτος
2003 και όχι και στο 2004, όπως με την από 28/1/2005 επιστολή
της είχε ζητήσει η ΕΣΗΕΑ. Ο κ. Ρουσόπουλος αναφέρει στην
επιστολή του ότι θα αποστείλει τις καταστάσεις του 2004 μέχρι
5 Απριλίου, δεδομένου ότι κατά τα προβλεπόμενα πρέπει να
συγκεντρωθούν μέχρι 31/3.2005.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει, επίσης, ότι
οι κατάλογοι αυτοί, με ευθύνη του Υπουργού και των Υπηρεσιών
του, δεν καλύπτουν το εύρος ολόκληρου του Δημόσιου και του
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτό καθορίζεται από το Π.Δ.
60/1997. Τα ονοματεπώνυμα δεν συνοδεύονται από πατρώνυμα οπότε
μπορεί να υπάρξουν συγχύσεις.
4) Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ πιστεύει απόλυτα ότι η εφαρμογή στην
πράξη της πλήρους διαφάνειας σε ότι αφορά το δημοσιογραφικό
επάγγελμα είναι προς όφελος συνολικά του κλάδου, των
δημοσιογράφων, αλλά και του δικαιώματος της ενημέρωσης των
πολιτών. Για το λόγο αυτό αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητα
αυτόν τον κατάλογο. Για καθαρά τεχνικούς λόγους (μέγεθος του
καταλόγου κ.λπ.), η δημοσιοποίησή του θα γίνει τις επόμενες
ώρες από την ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ.
Επειδή, είναι αδύνατον εντός λίγων ωρών το Δ.Σ. να διαπιστώσει
την πληρότητα ή μη των καταλόγων, να διασταυρώσει εάν και
εφόσον υπάρχουν παραβιάσεις του Καταστατικού και του Κώδικα
Δεοντολογίας, ούτε καν να ελεγχθεί εάν όλα αυτά τα πρόσωπα
ανήκουν στη δύναμη της ΕΣΗΕΑ ή όχι, αποφάσισε τη συγκρότηση
ειδικής επιτροπής επεξεργασίας αυτών των δεδομένων, την έκθεση
της οποίας θα δώσει στη δημοσιότητα το συντομότερο δυνατό.
5) Σε ότι αφορά το ευρύτερο θέμα της επέκτασης των
ασυμβιβάστων του δημοσιογραφικού επαγγέλματος αλλά και του
φαινομένου της πολυθεσίας, το ΔΣ δεσμεύεται να υποβάλλει
συγκεκριμένες προτάσεις στην γενική συνέλευση της Ενωσης. Και
καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε αυτόν το
διάλογο, υποβάλλοντας τις προτάσεις τους.

