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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΓΓΕΕ
Οι δημοσιογράφοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης
εξέδωσαν, μετά την πραγματοποίηση της σημερινής συνέλευσής
τους, το ακόλουθο ψήφισμα:
«Μετά την σημερινή (21.3.2014) Συνέλευση των δημοσιογράφων που
εργάζονται στην Γ.Γ Ενημέρωσης-Επικοινωνίας & Γ.Γ Μέσων
Ενημέρωσης, με αντικείμενο το προτεινόμενο από την πολιτική
ηγεσία Π.Δ. για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας, ως κλάδος
επισημαίνουμε τα εξής:
Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που μας προτάθηκε (και που
μας δόθηκε σε δύο τεύχη γιατί προφανώς το επεξεργάστηκαν
ξεχωριστά τα δύο γραφεία των Γενικών Γραμματέων), επιχειρείται
η ανατροπή του δημοσιογραφικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας, η
χειραγώγηση της Ενημέρωσης και ο διακριτός ρόλος των
δημοσιογράφων.
Αποτελεί πλέον εθνικό καθήκον και ανάγκη η Γ.Γ ΕνημέρωσηςΕπικοινωνίας & Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης (σ.σ. θέση μας είναι ότι
πρέπει να λειτουργήσει μία ενιαία Γραμματεία, όπως ήταν επί
δεκαετίες, εξέλιξη που επιβάλλεται πλέον και για
δημοσιονομικούς λόγους), να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

και να ασκήσει αποτελεσματική Εθνική πολιτική, με αιχμή την
αντικειμενική ενημέρωση και τη βελτίωση της εικόνας της
πατρίδας μας στο εξωτερικό.
Το προτεινόμενο Π.Δ. με το πλήθος των αλληλοαναιρούμενων και
αλληλεπικαλυπτόμενων διατάξεων, όχι μόνον δεν υπηρετεί τον
στόχο, τον οποίο οφείλει να υπηρετεί μία ενιαία Γ.Γ
Ενημέρωσης, αλλά αντίθετα προκαλεί σύγχυση πολλά ερωτηματικά
και τελικά υπονομεύει το αγαθό της Ενημέρωσης.
Οι δημοσιογράφοι που εργαζόμαστε με μεγάλη προϋπηρεσία στη
ΓΓΕΕ & ΓΓΜΕ και έχοντας αποκτήσει μεγάλη πείρα πάνω στο
δημοσιογραφικό λειτούργημα που επιτελούμε, θεωρούμε ότι πρέπει
να υιοθετηθούν πλήρως οι προτάσεις του κλάδου μας, προκειμένου
να ενισχυθεί ο ρόλος μας, προς όφελος του αγαθού της
Ενημέρωσης, της Χώρας, και των φορολογούμενων πολιτών.
Κατανοώντας

με

ακρίβεια

το

ρόλο

που

επιβάλλεται

να

διαδραματίσει ο συγκεκριμένος χώρος, πέραν πάσης αμφιβολίας
δημοσιογραφικός, δηλώνουμε παρόντες και αποφασισμένοι, να
αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί με υπευθυνότητα
και πλήρη γνώση των τεκταινομένων τόσο σε εσωτερικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
Εμείς οι δημοσιογράφοι της ΓΓΕΕ & ΓΓΜΕ, κατανοώντας επίσης,
την ανάγκη δημοσιονομικής αυτοσυγκράτησης, σε συνδυασμό όμως
με την προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της
Ενημέρωσης και του διακριτού ρόλου μας, που απορρέει από τη
συνταγματική κατοχύρωση της ιδιότητας του δημοσιογράφου,
εκφράζουμε την πρόθεση μας, να συμβάλουμε με την πρόταση του
κλάδου σε συνεργασία με τις δημοσιογραφικές μας Ενώσεις – που
έχουμε καταθέσει από τον Ιούλιο του 2013  στην ουσιαστική
αναδιοργάνωση της υπηρεσίας.
Ο Εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στη ΓΓΕΕ & ΓΓΜΕ στο Μεικτό
Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
Βασίλης Πουλάκης»
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