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ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ NMOS
«Η
δημοσίευση
φωτογραφιών,
βιντεοσκοπήσεων
ή
μαγνητοφωνημένων προϊόντων υποκλοπής από την προσωπική ζωή
προσώπων, τα οποία μάλιστα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη
θέση, παραβιάζει τις βασικές αρχές του δικαίου, τα ης ηθικής και
βεβαίως της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και το τεκμήριο
αθωότητας».
Αυτό είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενωση Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) σχετικά με την
δημοσιοποίηση εγγράφων στην γνωστή υπόθεση «Ζαχόπουλου»,
όταν είχαν γίνει τα ανάλογα δημοσιεύματα σε μεγάλη κυριακάτικη
εφημερίδα.
Από τότε είχε κάνει λόγο η ΕΣΗΕΑ για τη συμμετοχή«εργολάβων της
ενημέρωσης και εκδοτικών συμφερόντων», ενώ είχε αναφερθεί σε
«φαινόμενα κιτρινισμού, κανιβαλισμού και παραπλανητικής
σεναριολογίας που εκτρέπουν τον ρόλο των ΜΜΕ και των
δημοσιογράφων από την αποστολή τους».
Παρόμοιο ατόπημα έλαβε χώρα στην ίδια κυριακάτικη εφημερίδα με
την φωτογραφία της δολοφονίας του Πέτρου Φύσσα από μέλη της
Χρυσής Αυγής.
Xαρακτηριστικό
άλλο
παράδειγμα
παραβίασης
της
δημοσιογραφικής είναι ο δημοσιογράφος της εφημερίδας « The New
York Times», Charlie Savage, ο οποίος το 2012 μετέδωσε «ποστάρισε» εν γνώσει του μια ψεύτικη ιστορία για μια εν εξελίξει
έρευνα του Κογκρέσου για το εμπόριο όπλων!
Ο Savage είχε γράψει ένα τίτλο πως ο γερουσιαστής, John Boehner
είχε ανοίξει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο
Δικαιοσύνης με στόχο την επίλυση μιας διαφοράς πάνω στην έρευνα
για το εμπόριο όπλων». Υπονόησε, μάλιστα, ότι ο κ. John Boehner
συμμετέχει άμεσα στις συνομιλίες.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Boehner Michael Steel δήλωσε ότι αυτό
δεν ήταν αλήθεια και το πολιτικό γραφείο του Γερουσιαστή δεν είχε
έρθει σε επαφή ούτε με την εφημερίδα, αλλά ούτε και με τον Charlie
Savage.
Ο δημοσιογράφος ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει ένα ηλεκτρονικό
μήνυμα από τον κ. Steel , αλλά παραδέχθηκε πως παρέλειψε να
ζητήσει ένα σχόλιο για το ζήτημα από την ομάδα του κ. Boehner.

Στο Τμήμα 20 της εφημερίδας « The New York Company Times»
είναι τυπωμένη η
δημόσια πολιτική για την «Ηθική στη
δημοσιογραφία», η οποία αναφέρει ότι «ο καθένας [« μέλη του
προσωπικού ή εξωτερικοί συνεργάτες »], ο οποίος εν γνώσει του ή εξ
αμελείας παρέχει ψευδείς πληροφορίες
για τους Times για
δημοσίευση προδίδει τα θεμελιώδη συμφωνία με το κοινό μας».
Αν και είναι ασαφές κατά πόσον γνώριζε ο κ. Savage ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται στους Times ήταν ψευδείς - όπως
υποστηρίζεται από το γραφείο Boehner και ο ίδιος επιβεβαίωσε
μετά από τη δημοσίευση - στηλιτεύτηκε η αποτυχία του να ελέγξει
την έκθεσή του με το γραφείο Boehner μπροστά από το χρόνο ως
«απερίσκεπτη υπό το πρίσμα της ηθικής της πολιτικής των
Times».
Να θυμάστε πάντοτε τα λόγια της καλής συναδέλφου και τώρα
βουλευτίνας, Σοφίας Βούλτεψη: Ο Τόμας Τζέφερσον διακήρυσσε
πως προτιμούσε «εφημερίδες χωρίς κυβέρνηση, παρά κυβέρνηση
χωρίς εφημερίδες», Κατά τον Χένρι Μίλλερ, η καλή δημοσιογραφία
είναι ο μόνος τρόπος για να διαλέγεται η κοινωνία με τον εαυτό της.
Σύμφωνα με έναν παλιό διευθυντή των Τάιμς της Νέας Υόρκης, η
δημοσιογραφία είναι μια άσκηση και μια πνευματική περιπέτεια.
Κατά άλλους αποτελεί μεγάλο παράδειγμα παραβίασης της
δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η πρακτική της Γερμανικής
εφημερίδας «Bild
Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος - ερευνητής Γκίντερ Βάλραφ
δούλεψε επί τετράμηνο στην Bild, με το ψευδώνυμο Χανς Έσερ.
Έγραψε μετά τα εξής δύο πολύ ενδιαφέροντα βιβλία:
«Der
Aufmacher» («Κύριο Άρθρο») και «Zeugen der Anklage» («Μαρτυρίες
για την Δίωξη»). Στα ελληνικά κυκλοφορεί το βιβλίο του
«Αποκαλύψεις: Κείμενα ενός ανεπιθύμητου δημοσιογράφου»
(«Εnthüllungen»). (Πηγή: http://www.sansimera.gr/articles/535 ).
Κάθε χρόνο καταλαμβάνει η Bild και την πρώτη θέση στις
επιπλήξεις που δέχεται από το Γερμανικό Συμβούλιο Τύπου
(Deutscher Presserat) σε ότι αφορά σε σοβαρές παραβάσεις της
δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
Τι αναφέρεται, όμως, στην Πρώτη Προσθήκη (First Amendment)
του Συντάγματος των Η.Π.Α:
«Το Κογκρέσο δεν πρέπει να νομοθετεί ευνοϊκά προς ένα
κατεστημένο ή μια θρησκεία, ούτε να απαγορεύει την ελεύθερη
εξάσκησή της, ούτε να συστέλλει την ελευθερία του λόγου ή του
Τύπου, ή το δικαίωμα των ανθρώπων να συνέρχονται ειρηνικά και
να αιτούν από την Κυβέρνηση να εξετάσει τα αιτήματα τους».
Ωστόσο, να ένα άλλο παράδειγμα: Οι αμερικανοί τηλεθεατές

παρακολούθησαν τον πόλεμο στο Ιράκ χωρίς να υφίσταται αίμα και
να παρακολουθήσουν οι Ιρακινοί . Ένας αμερικανός πολίτης που
παρακολούθησε τον πόλεμο - μόνο από την τηλεόραση- θα
μπορούσε άνετα να φτάσει στο συμπέρασμα, ότι οι Ιρακινοί δεν
υπήρχαν και ότι στις μάχες δεν χυνόταν αίμα. (Πηγή:
http://www.seetha.gr/meletes-ekdoseis-tou-seetha/meletesekdoseis-tou-seetha/mme-kai-ethnike-asphaleia.html ).
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ

Γενικές Διατάξεις:
Ο παρών Κώδικας εφαρμόζεται επί όλων των Μέσων Μαζικής
ενημέρωσης (Εντύπων και Ηλεκτρονικών, Κρατικών, Ημικρατικών ή
Ιδιωτικών κ.ά) και των λειτουργών των.
Ο σεβασμός της αλήθειας και του δικαιώματος του πολίτη
για αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί
υποχρέωση όλων των Μέσων και των λειτουργών των.
Ο σεβασμός του δικαιώματος του δημοσιογράφου για
απρόσκοπτη πρόσβαση στις πηγές ειδήσεων και η διαφάνεια είναι
αναγκαίες προϋποθέσεις για ορθή ενημέρωση.
Το ήθος, η αξιοπρέπεια και εντιμότητα, η διαγωγή, η συμπεριφορά
και το επαγγελματικό επίπεδο των λειτουργών θα πρέπει να είναι
της υψηλότερης δυνατής στάθμης.
Οι λειτουργοί έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζονται την
ανεξαρτησία των και να μην επιτρέπουν παρεμβάσεις στο έργο τους.
Οι λειτουργοί, κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος τους:
α) σέβονται και προάγουν τη δημοκρατία και τις όλες
πανανθρώπινες αξίες. Σέβονται και προάγουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων.
β) επιδεικνύουν την αρμόζουσα ευαισθησία σε θέματα που αφορούν
την εθνική ασφάλεια και είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην
παρουσίαση θεμάτων όπως η βία, το έγκλημα, ο ανθρώπινος πόνος
και ο θάνατος, καθώς και πληροφοριών ή εικόνων που μπορούν να
προκαλέσουν πανικό ή φρίκη ή αποτροπιασμό, και
γ) ενεργούν πάντοτε με καλή πίστη και συμμορφώνονται με το
γράμμα και το πνεύμα του παρόντα Κώδικα
1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Τα
Μ.Μ.Ε.
μεριμνούν
ώστε
να
μη
δημοσιεύονται
ανακριβείς, παραπλανητικές, φανταστικές ή διαστρεβλωτικές της
αλήθειας ειδήσεις, πληροφορίες ή σχόλια. Σε περίπτωση που έχει
συμβεί κάτι τέτοιο χωρούν σε άμεση διόρθωση ή και απολογία.Τα
Μ.Μ.Ε. ενώ έχουν δικαίωμα να υποστηρίζουν συγκεκριμένες θέσεις,
εν τούτοις θα πρέπει να καθιστούν σαφή τη διάκριση μεταξύ
γεγονότος και σχολίου ή εικασίας.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΑΝΤΉΣΕΩΣ
Τα Μ.Μ.Ε. παρέχουν στους επηρεαζόμενους, στην κατάλληλη
περίπτωση και ιδιαιτέρως όταν έχουν υποστεί επίθεση, την ευκαιρία
να απαντήσουν.
3. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ
Η υπόληψη και η ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου τυγχάνουν
σεβασμού. Παρεμβάσεις και έρευνες στην ιδιωτική ζωή προσώπων,
χωρίς τη συγκατάθεσή τους, περιλαμβανομένης της λήψης
φωτογραφιών προσώπων σε ιδιωτική περιουσία, καθώς και
πληροφοριών με μηχανισμούς υποκλοπής, είναι γενικά απαράδεκτες,
η δε δημοσιοποίησή τους μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και αποκλειστικά προς το δημόσιο
συμφέρον.
4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Έρευνες ή λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών/εικόνων
προσώπων σε νοσοκομεία η άλλα παρόμοια ιδρύματα γίνονται με
διακριτικότητα και κατόπιν αδείας, όπου τούτο ενδείκνυται και
αφού δηλωθεί αρμοδίως η ταυτότητα των λειτουργών των Μ.Μ Ε.
5. ΠΕΝΘΟΣ-ΘΛΙΨΗ
Σε περίπτωση πένθους, θλίψης ή ψυχικού κλονισμού επιβάλλεται
στο μέγιστο βαθμό προσέγγιση που να τη χαρακτηρίζει
διακριτικότητα και συμπάθεια και αποφυγή οποιασδήποτε πράξης
δυνατό να οξύνει τονανθρώπινο πόνο.
6. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι λειτουργοί γενικά δεν πρέπει να επιχειρούν να
εξασφαλίσουν πληροφορίες ή εικόνες/φωτογραφίες με ψευδείς
παραστάσεις ή με άλλο δόλιο τρόπο.Με εξαίρεση την εξυπηρέτηση
του δημοσίου συμφέροντος, έγγραφα και εικόνες/φωτογραφίες
μπορούν να λαμβάνονται μόνο με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη
τους.Οι λειτουργοί δεν αποκτούν ούτε προσπαθούν να αποκτήσουν,
πληροφορίες ή εικόνες/φωτογραφίες με εκφοβισμό ή εκβιασμό.
7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργοί σέβονται και εφαρμόζουν το
εκάστοτε ισχύον Δίκαιο που αφορά στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκεί που επιτρέπεται, η αναδημοσίευση από
άλλη πηγή γίνεται με σεβασμό προς το συγγραφέα/δημιουργό και
αναφέρεται η προέλευση.
8. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ-ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ
Λειτουργοί δεν δέχονται δώρο αναφορικά με την άσκηση
του λειτουργήματος τους. Εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που
καλύπτονται από το δημόσιο συμφέρον, λειτουργοί δεν πληρώνουν
ή δωροδοκούν μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις ή πρόσωπα που
έχουν ανάμιξη σε εγκληματικές ενέργειες, περιλαμβανομένων μελών
των οικογενειών τους, με σκοπό την εξασφάλιση πληροφοριών ή
εικόνων/φωτογραφιών.
9. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ
Οι λειτουργοί σέβονται πλήρως την αρχή ότι ο ύποπτος ή κατηγορούμενος για διάπραξη αδικήματος είναι αθώος μέχρις
αποδείξεις, σύμφωνα με το νόμο, του αντιθέτου και συνεπώς
αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν ο,τιδήποτε το οποίο να οδηγεί σε
συμπεράσματα ως προς την ενοχή ή αθωότητα του υπόπτου ή/και
κατηγορουμένου ή τείνει να τον διασύρει ή διαπομπεύσει.
10. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Τα Μ.Μ.Ε. δεν αποκαλύπτουν άμεσα η έμμεσα την ταυτότητα
των θυμάτων
βιασμού
και
άλλων
σεξουαλικών
αδικημάτων.Ειδικότερα, στην περίπτωση παιδιών ισχύουν τα πιο
κάτω;

α) Ουδέποτε αποκαλύπτεται η ταυτότητα παιδιών ηλικίας κάτω των
16 ετών, που είναι παραπονούμενοι, μάρτυρες ή κατηγορούμενοι
σε υποθέσεις διάπραξης σεξουαλικών αδικημάτων.
β) Δεν γίνεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αναφορά σε συγγένεια
ή άλλη σχέση του κατηγορουμένου και του παιδιού, και
γ) Ο όρος «αιμομιξία» δεν χρησιμοποιείται και η κατηγορία
περιγράφεται ως σοβαρό αδίκημα εναντίον παιδιών ή με άλλη
κατάλληλη παρόμοια περιγραφή.
11. ΠΑΙΔΙΑ
Οι λειτουργοί κατά κανόνα δεν παίρνουν συνεντεύξεις από και
δεν φωτογραφίζουν παιδιά κάτω των 16 ετών σε σχέση με θέματα
του αφορούν την προσωπική τους κατάσταση ή ευημερία, χωρίς την
συγκατάθεση γονέως των ή άλλου ενηλίκου που έχει την
ευθύνη γι” αυτά.
12. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Τα Μ.Μ.Ε. αποφεύγουν οποιαδήποτε απ’
ευθείας ή άλλη
αναφορά εναντίον προσώπου η οποία περιέχει στοιχεία
προκατάληψης με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα; τη θρησκεία,
τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική
προέλευση, την περιουσία, την καταγωγή, την ηλικία ή άλλο
καθεστώς, περιλαμβανομένης της φυσικής ή διανοητικής ασθένειας
ή αναπηρίας.
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Οι λειτουργοί δεν χρησιμοποιούν και δεν μεταδίδουν για
προσωπικό όφελος, προ της γενικής δημοσιοποιήσεώς τους,
οικονομικής φύσεως πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν.
14. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Οι λειτουργοί έχουν την ηθική υποχρέωση να τηρούν
την επαγγελματική εχεμύθεια αναφορικά με την πηγή πληροφοριών
που λήφθηκαν εμπιστευτικά. Δημοσιογράφος δεν υποχρεούται να
αποκαλύψει την πηγή των πληροφοριών του.
15. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Στον παρόντα Κώδικα, περιπτώσεις; οι οποίες κατ’ επίκληση
του δημοσίου συμφέροντος δικαιολογούν παρέκκλιση από τον
κανόνα, είναι κυρίως οι ακόλουθες:
α) Υποβοήθηση ανίχνευσης ή αποκάλυψη του εγκλήματος.
β) Προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή υγείας,
γ) Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
δ) Παρεμπόδιση παραπλάνησης του κοινού ως αποτέλεσμα
πράξεων ή δηλώσεων ατόμων ή οργανισμών.
16. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ο παρών Κώδικας αναθεωρείται ή τροποποιείται μόνο κατόπιν
συμφωνίας ή ομογνωμίας όλων των Μερών που τον υιοθέτησαν.
Λευκωσία, Απρίλιος, 1997
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΕΣ
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ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙ
ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Δημοσιοποίηση Ονομάτων Θυμάτων
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας θεωρεί υποχρέωσή της
να επισημάνει στους λειτουργούς των Μέσων (έντυπων και ηλεκτρονικών) ότι σε διάφορες περιπτώσεις προκαλείται αχρείαστη δοκιμασία σε συγγενείς θυμάτων θανατηφόρων δυστυχημάτων η άλλων
ατυχημάτων και περιστατικών, οι οποίοι ακούουν από Ραδιοφώνου
ή τηλεοράσεως το θάνατο ή τον τραυματισμό οικείων τους
Η επιτροπή καλεί τους λειτουργούς των Μέσων να ενεργούν
στις περιπτώσεις αυτές με τη μεγαλύτερη δυνατή επαγγελματική
προσοχή και ευθύνη, όπως και για περιπτώσεις αναγγελίας σοβαρών
δυστυχημάτων ή ατυχημάτων.
Προσαγωγή Υπόπτων στα Δικαστήρια
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής δεοντολογίας εφιστά την προσοχή
των λειτουργών των Μέσων (έντυπων και ηλεκτρονικών) στον
τρόπο με τον οποίο καλύπτονται περιπτώσεις προσαγωγής
υπόπτων ή κατηγορουμένων στα δικαστήρια και θα επιθυμούσε να
συστήσει τα ακόλουθα:

1. Η δημοσιογραφική κάλυψη τέτοιων περιπτώσεων δεν θα πρέπει
να παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και να μην συμβάλλει
στο διασυρμό ή τη διαπόμπευση πολιτών.
2. Κατά τη δημοσιογραφική κάλυψη υποθέσεων του δικαστικού
και αστυνομικού ρεπορτάζ θα πρέπει να αποφεύγεται μεγιστοποίηση και υπέρ-προβολή υποθέσεων ήσσονος σημασίας.
3. Η δημοσίευση φωτογραφιών στις περιπτώσεις υπόπτων που δεν
έχουν ακόμη κατηγορηθεί θα πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη
δυνατή προσοχή και συγκράτηση και μόνον,
όταν κρίνεται
επαγγελματικά αναγκαίο.
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θεωρεί υποχρέωσή της να απευθυνθεί
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως -όπως και
στην Αστυνομία- για να υπογραμμίσει ότι το φαινόμενο της
μεταφοράς υπόπτων ή κατηγορουμένων στο δικαστήριο με
χειροπέδες (εκτός βέβαια πολύ ιδιαζουσών περιπτώσεων ή αν
συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι) αποτελεί πρακτική που έχει σε
πλείστες χώρες από πολλού εγκαταλειφθεί.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι είναι καιρός οι αρμόδιες αρχές να
μελετήσουν σοβαρά την εξέλιξη αυτή, γιατί ασφαλώς το φαινόμενο
δεν συνάδει με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε μια
σύγχρονη κοινωνία.
Δημοσιοποίηση Ονομάτων Θυμάτων Βιασμού
Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον
αφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζονται από τα Κυπριακά ΜΜΕ τα
θύματα βιασμού ή άλλων σεξουαλικών εγκλημάτων.Η αρχή της μη
αποκάλυψης θυμάτων ή άλλων στοιχείων που να αποκαλύπτουν την
ταυτότητά των τηρείται βασικά στην περίπτωση Κυπρίων πολιτών,
γεγονός που επισημαίνεται με ικανοποίηση.
Διαπιστώνεται, ωστόσο ότι η αξιέπαινη αυτή στάση των ΜΜΕ
δεν ακολουθείται και στις περιπτώσεις εκείνες που τα θύματα
σεξουαλικών εγκλημάτων είναι αλλοδαποί.
Είναι προφανές ότι υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι επειδή
είναι ξένοι και δεν τους γνωρίζει κανείς στην Κύπρο δεν είναι
επιλήψιμη η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους.
Οικονομική δημοσιογραφία και επενδυτικές συστάσεις

Γενικές Αρχές
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής δεοντολογίας, έχοντας υπόψη:
• τις Κοινοτικές Οδηγίες 2003/6/EC και 2003/125/EC
• το Νόμο που Προνοεί για τις Πράξεις Προσώπων που
Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης
της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) του 2005,
• τις πρόνοιες των εν λόγω Κοινοτικών Οδηγιών και του Νόμου για
εξαίρεση των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων από τις υποχρεώσεις
που επιβάλλουν σε άλλα άτομα, νοουμένου ότι υπόκεινται σε
καθεστώς εσωτερικής ρύθμισης ή αυτορρύθμισης,
• τις γενικές αρχές του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας περί
σεβασμού της αλήθειας, του δικαιώματος του πολίτη σε
αντικειμενική, ολοκληρωμένη και έγκυρη ενημέρωση, του
δικαιώματος των δημοσιογράφων για απρόσκοπτη πρόσβαση στις
πηγές των ειδήσεων και τις αρχές της διαφάνειας και εντιμότητας,
καθώς και τις πρόνοιες των νομών Περί Τύπου και Περί
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών ως προς τα ανωτέρω,
• τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα περί ακρίβειας των πληροφοριών,
μη απόκτησης οικονομικών οφελών από τη χρήση πληροφοριών που
κατέχουν δημοσιογράφοι και περί δημοσιογραφικού απορρήτου,
• τη βασική γενική αρχή ότι οι δημοσιογράφοι έχουν υποχρέωση
να συμμορφώνονται προς το γράμμα και το πνεύμα του Κώδικα,
εκδίδει τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές σε σχέση με τη
χρήση οικονομικής φύσεως πληροφοριών:
1. Η διαπλοκή των δημοσιογράφων είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα
2. Οι δημοσιογράφοι μεριμνούν για την αποτροπή χειραγώγησης της
αγοράς με οποιοδήποτε τρόπο
3. Οι δημοσιογράφοι αποκαλύπτουν την ύπαρξη συμφερόντων ή
σύγκρουσης συμφερόντων.
1.1. Πρώτιστη μέριμνα των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων,
οσάκις ασχολούνται με οικονομικά θέματα πρέπει να είναι η

προστασία του επενδυτικού κοινού σε θέματα όπως είναι οι
επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα στο Χρηματιστήριο.
1.2. Οι δημοσιογράφοι δεν δημοσιεύουν και δεν μεταδίδουν
πληροφορίες όσον αφορά σε επενδυτικές συστάσεις, εφ΄ όσον οι
ίδιοι ή στενά συγγενικά τους πρόσωπα προσδοκούν σε όφελος από
την πώληση, δια-κράτηση ή άλλως πως μετοχών στις οποίες
αναφέρονται οι πληροφορίες τις οποίες κατέχουν.
1.3 Εφόσον οι ίδιοι ή στενά συγγενικά τους πρόσωπα προσδοκούν
σε όφελος από επενδυτικές συστάσεις, τα ΜΜΕ και οι
δημοσιογράφοι δύνανται να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν
πληροφορίες που αφορούν σε τέτοιες συστάσεις, εφ΄ όσον δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά συμφέροντα ή συγκρούσεις συμφερόντων
σε σχέση με τις συστάσεις που αποτελούν αντικείμενο των
δημοσιευμάτων ή μεταδόσεων.
1.4. Δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν οι ίδιοι, ή συγγενικά και φιλικά
τους πρόσωπα, οικονομικά συμφέροντα ή συγκρούσεις συμφερόντων αναφορικά με πληροφορίες τις οποίες κατέχουν, οφείλουν
να τα αποκαλύπτουν στον άμεσο προϊστάμενό τους.
1.5. Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν
ή να μεταδίδουν πληροφορίες για μετοχές σχετικά με τις οποίες οι
ίδιοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς, έχουν προβεί
σε πράξεις αμέσως προ ή αμέσως μετά τη σκοπούμενη δημοσίευση ή
μετάδοση.
1.6. Τα ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι ή πρόσωπα με τα οποία έχουν
στενούς δεσμούς δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε πράξεις
αναφορικά με μετοχές για τις οποίες έγραψαν αμέσως προ, ή
προτίθενται να γράψουν αμέσως μετά.
2.1 Απαγορεύονται ενέργειες χειραγώγηση της αγοράς με οποιοδήποτε τρόπο.
2.2. Ενδεικτικά αναφέρεται η δημοσιοποίηση ψευδών ή αβάσιμων
πληροφοριών οι οποίες δίδουν ή είναι δυνατό να δώσουν ψευδείς
ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση,
την τιμή χρηματοοικονομικού μέσου, ο τεχνητός ή ανώμαλος
επηρεασμός της αγοράς, της πορείας και/ή του όγκου των
συναλλαγών χρηματοοικονομικών μέσων και η συμμετοχή ή η
προτροπή σε συμμετοχή σε ενέργειες που αποσκοπούν σε χειραγώγηση της αγοράς.
3.1 Τηρουμένων των διατάξεων του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει, όπου είναι δυνατό να
παραθέτουν τις πηγές της πληροφόρησης τους.

3.2. Οσάκις δημοσιεύουν επενδυτικές συστάσεις, οφείλουν να αποκαλύπτουν την ύπαρξη συμφερόντων ή σύγκρουσης συμφερόντων
των ιδίων ή προσώπων με τα οποία έχουν στενούς δεσμούς. Όταν
αυτό θεωρείται ανεφάρμοστο, θα πρέπει να καθιστούν σαφή την
πηγή από την οποία το κοινό μπορεί να βρει πληροφορίες για την
ύπαρξη συμφερόντων ή σύγκρουσης συμφερόντων.
3.3. Οσάκις δημοσιεύουν επενδυτικές συστάσεις, τρίτων ή άλλες
οικονομικής φύσεως πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, ή
περίληψη
επενδυτικών συστάσεων
τρίτων,
οφείλουν
να
αποκαλύπτουν
την
ύπαρξη
συμφερόντων
ή σύγκρουσης
συμφερόντων των τρίτων, Όταν, αυτό θεωρείται ανεφάρμοστο, θα
πρέπει να καθιστούν σαφή την πηγή από την οποία το κοινό μπορεί
να βρει πληροφορίες για την ύπαρξη συμφερόντων ή σύγκρουσης
συμφερόντων των τρίτων.
3.4. ΜΜΕ και δημοσιογράφοι οι οποίοι παράγουν οι ίδιοι και διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις.
3.4.1. Οφείλουν να κάμνουν διάκριση μεταξύ γεγονότος και
ερμηνείας, υπολογισμών, συμβουλών, προγνωστικών και οδηγιών.
3.4.2 Οφείλουν να κάμνουν γνωστή την ταυτότητά τους και/ή την
ταυτότητα του διευθυντή ή αρχισυντάκτη τους.
3.4.3. Όταν διαδίδουν επενδυτικές συστάσεις που ετοιμάστηκαν από
τρίτους, μεριμνούν ώστε η ταυτότητα των τρίτων να καθίσταται
γνωστή.
3.4.4 Όταν τροποποιούν ουσιωδώς επενδυτικές συστάσεις που
ετοιμάστηκαν από τρίτους, μεριμνούν ώστε το εύρος της τροποποίησης να καθίσταται γνωστό.
3.4.5. Όταν διαδίδουν επενδυτικές εισηγήσεις χωρίς δικές τους
προσθήκες ή αλλαγές, μεριμνούν ώστε οι εισηγήσεις να είναι σαφείς
και μη παραπλανητικές.
3.4.6 Δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν προσωπικό συμφέρον ή
σύγκρουση συμφερόντων οφείλουν να καθιστούν το γεγονός αυτό
γνωστό στο διευθυντή/αρχισυντάκτη τους.
1. Τα ΜΜΕ και δημοσιογράφοι ως την παράγραφο
3.4 οφείλουν να αποκαλύπτουν την ύπαρξη
συμφερόντων ή σύγκρουσης συμφερόντων.
Όταν αυτό θεωρείται ανεφάρμοστο, θα πρέπει να
καθιστούν σαφή την πηγή από την οποία το κοινό
μπορεί να ή σύγκρουσης συμφερόντων

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η Επιτροπή, εκδίδοντας αυτές τις ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
λαμβάνει υπ΄ όψη, κατά ενδεικτικό τρόπο, το ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του Νόμου που Προνοεί για τις Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν
ΕμπιστευτικέςΠληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της
Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) του 2005 ως προς την έννοια των όρων
που αναφέρονται σ΄ αυτό.
Το παράρτημα εμφαίνεται στο τέλος αυτών των οδηγιών.

ΣΧΟΛΙΑ
Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, θεωρώντας το θέμα
της οικονομικής δημοσιογραφίας ουσιώδους σημασίας, προτίθεται
να καταγγέλλει δημοσίως και άνευ χρονοτριβής περιπτώσεις στις
οποίες θα διαπιστώνει παραβίαση των ανωτέρω κατευθυντήριων
αρχών.Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και οι
κατευθυντήριες αρχές που εκδίδονται με βάση τον Κώδικα
εφαρμόζονται τόσο ως προς το γράμμα, όσο και ως προς το πνεύμα.
Η
πρόθεση
είναι σαφής:
Κανένας
δημοσιογράφος
ή διευθυντής/αρχισυντάκτης
δεν
πρέπει
να
αναλαμβάνει
οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητα σχετικά με την άσκηση
οικονομικής δημοσιογραφίας,
η οποία αφήνει περιθώρια
παρερμηνείας ή είναι δυνατό να οδηγήσει σε αμφισβήτηση της
ακεραιότητας του ιδίου η του ιδίου ή του ΜΜΕ στο οποίο εργάζεται.
Δεν πρέπει να αναζητούνται παράθυρα για δικαιολόγηση
οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας, η οποία δεν συνάδει με το γράμμα
και το πνεύμα του Κώδικα και των Κατευθυντήριων Αρχών.
Ο Κώδικας και οι Κατευθυντήριες Αρχές εφαρμόζονται επί όλων των
ΜΜΕ, των δημοσιογράφων και των διευθυντών/αρχισυντακτών.
Επιβάλλει υποχρέωση αποκάλυψης της κατοχής μετοχών που
αποτελούν αντικείμενο ειδησεογραφίας από τους δημοσιογράφους
στους διευθυντές/αρχισυντάκτες τους. Η καλώς νοούμενη άσκηση
της δημοσιογραφίας επιβάλλει στους διευθυντές/αρχισυντάκτες την
αποκάλυψη των δικών τους συμφερόντων σε μετοχές ως ανωτέρω
στον Εκδότη του ΜΜΕ. Η ύπαρξη εσωτερικού Μητρώου είναι
πρακτικός τρόπος εκπλήρωσης αυτής της υποχρέωσης.

Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι η άσκηση κοινής λογικής. Επομένως
τελικός στόχος είναι να μη βρίσκονται οι δημοσιογράφοι και η
δημοσιογραφία εκτεθειμένοι σε οποιεσδήποτε κατηγορίες για
άσκηση ανέντιμης ή συμφεροντολογικής δημοσιογραφίας.
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στενοί Δεσμοί:
Πρόσωπο που έχει στενούς δεσμού με άλλον θεωρείται:
1. Ο σύζυγος και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος
2. Πρόσωπο το οποίο κατά την κρίση της Επιτροπής τελεί σε
σχέση εξάρτησης ή έχει κοινό σε ουσιώδη βαθμό συμφέροντα
3. Πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση, δηλαδή τα πρόσωπα που
με εναρμονισμένη πρακτική ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται
μεταξύ τους.
4. Λοιποί συγγενείς ή άλλα πρόσωπα, τα οποία συμβιώνουν για ένα
τουλάχιστον έτος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
5. Ελεγχόμενες από φυσικό πρόσωπο ή μαζί με τον σύζυγο ή μαζί
με συγγενείς εξ αίματος μέχρι δεύτερου βαθμού επιχειρήσεις, στις
οποίες κατέχουν τουλάχιστον ποσοστό 20% του μετοχικού
κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου σε γενική συνέλευση.
Κάθε νομικό πρόσωπο καταπίστευμα (trust, ή συνεταιρισμός
(partnership), τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται
από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στο πλαίσιο ενός
εκδότη ή από πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, ή το οποία
ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το πρόσωπο αυτό, ή το οποίο έχει
συσταθεί προς όφελος του προσώπου αυτού ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα με εκείνα του
προσώπου αυτού.
ΚΑΙ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΚΑΘ’ ΥΜΑΣ.
Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος
Άρθρο 1
Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να
πληροφορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι
κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Ο
δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:

α. Να θεωρεί πρώτιστο καθήκον του προς την κοινωνία και τον
εαυτό του τη δημοσιοποίηση όλης της αλήθειας.
β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον
εαυτό του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την
πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών.
γ. Να σέβεται και να τηρεί το διακριτό της είδησης, του σχολίου και
του διαφημιστικού μηνύματος, την αναγκαία αντιστοιχία τίτλου και
κειμένου και την ακριβή χρησιμοποίηση φωτογραφιών, εικόνων,
γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων.
δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις
προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και
πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του.
ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση
των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που
πρόκειται να μεταδώσει.
στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και
ενδεδειγμένο τονισμό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς
ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την
τιμή και την υπόληψη του ανθρώπου και του πολίτη και να
δημοσιεύει ή να μεταδίδει την αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκαστικά,
ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνομιακή θέση έναντι του
θιγόμενου.
Άρθρο 2
Η δημοσιογραφία, ως επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούργημα,
συνεπάγεται δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο
δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις εθνικής
καταγωγής, φύλου, φυλής, θρησκείας, πολιτικών φρονημάτων,
οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής θέσης.
β. Να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το
απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου και του πολίτη.
Μόνο όταν το επιτάσσει το δικαίωμα της πληροφόρησης μπορεί να
χρησιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο υπεύθυνο, στοιχεία από την

ιδιωτική ζωή προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα ή έχουν
στην κοινωνία ιδιαίτερη θέση και ισχύ και υπόκεινται στον
κοινωνικό έλεγχο.
γ. Να σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και να μην προεξοφλεί τις
δικαστικές αποφάσεις.
δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προστασία
των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες και σοβαρά
προβλήματα υγείας.
ε. Να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους πολίτες,
όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού
και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν εμφανές ψυχικό πρόβλημα,
αποφεύγοντας να προβάλει την ιδιαιτερότητά τους.
στ. Να μην αποκαλύπτει, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα των
θυμάτων βιασμού, τα οποία επέζησαν της εγκληματικής πράξης.
ζ. Να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις πληροφορίες, που αναφέρονται
στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, όπου η παραπλανητική
πληροφόρηση και η εντυπωσιακή προβολή μπορούν να
προκαλέσουν αδικαιολόγητη αναστάτωση στην κοινή γνώμη.
η. Να συλλέγει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες του και να
εξασφαλίζει την τεκμηρίωσή τους (έγγραφα, φωτογραφίες, κασέτες,
τηλεοπτικές εικόνες) με δημοσιογραφικά θεμιτές μεθόδους,
γνωστοποιώντας πάντοτε τη δημοσιογραφική του ιδιότητα.
θ. Να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο ως προς την πηγή των
πληροφοριών που εξασφάλισε υπό εχεμύθεια.
ι. Να σέβεται τους κανόνες της εμπιστευτικής πληροφόρησης (off the
record) εφ’ όσον ανέλαβε αυτή τη δέσμευση.
Άρθρο 3
Η ισηγορία και η πολυφωνία, οξυγόνο της δημοκρατίας, αναιρούνται
σε συνθήκες κρατικού μονοπωλιακού ελέγχου των Μ.Μ.Ε. και
υπονομεύονται με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας τους σε
γιγαντιαίες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την
κοινή γνώμη σαν καταναλωτή και προσπαθούν να χειραγωγήσουν
το φρόνημα, τις συνήθειες και την εν γένει συμπεριφορά της.

Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
α. Να υπερασπίζεται σθεναρά το δημοκρατικό πολίτευμα, που
διασφαλίζει την ελευθεροτυπία και την απρόσκοπτη άσκηση του
δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
β. Να αποκρούει και να καταγγέλλει τις εκδηλώσεις κρατικού
αυταρχισμού και τις αυθαιρεσίες των ιδιοκτητών των Μ.Μ.Ε. και
ιδιαίτερα των ολιγοπωλίων.
γ. Να υπερασπίζεται τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία στον
εργασιακό χώρο του και να αρνείται την εκτέλεση έργου, που
έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές της δημοσιογραφικής
δεοντολογίας.
δ. Να μη δέχεται τη σύνταξη είδησης, σχολίου ή άρθρου και την
παραγωγή εκπομπής κατά τις υποδείξεις των προϊσταμένων ή του
εργοδότη του, αν το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα και να καταγγέλλει τις εν αγνοία του παραποιήσεις
και διαστρεβλώσεις του δημοσιογραφικού του προϊόντος.
Άρθρο 4
Η υπερπροσφορά εργασίας στο χώρο της δημοσιογραφίας επιτείνει
τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων εκμετάλλευσης,
όπως είναι: η άμισθη ή η συμβολικώς αμειβόμενη εργασία, η
καταστρατήγηση συμβατικών υποχρεώσεων και κανόνων
δεοντολογίας κ.λπ.. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος δικαιούται και
οφείλει:
α. Να στηρίζει και να ενισχύει τις δραστηριότητες της
συνδικαλιστικής του οργάνωσης, που αποσκοπούν στη βελτίωση
των όρων αμοιβής και απασχόλησης στα Μ.Μ.Ε..
β. Να αποκρούει στο χώρο εργασίας του κάθε απόπειρα περιστολής
των εργασιακών δικαιωμάτων του ή παραβίασης των κανόνων
δεοντολογίας.
γ. Να μην ασκεί και να μη δέχεται οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων,
που σχετίζονται με το φύλο ή την επαγγελματική ηλικία των
συναδέλφων του.

Άρθρο 5
Η διαφάνεια στις οικονομικές σχέσεις αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο
της αξιοπιστίας, του κύρους και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας
του δημοσιογράφου, ο οποίος οφείλει:
α. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αμοιβή για δημοσιογραφική
εργασία από απόρρητα κονδύλια κρατικών υπηρεσιών και δημόσιων
ή ιδιωτικών οργανισμών.
β. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται αργομισθία ή έπ’ αμοιβή θέση
συναφή με την ειδικότητά του σε Γραφεία Τύπου, δημόσιες
υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, που θέτει εν αμφιβόλω την
επαγγελματική αυτονομία και ανεξαρτησία του.
γ. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται τη διαφημιστική χρήση του
ονόματος, της φωνής και της εικόνας του, παρά μόνο για
κοινωφελείς σκοπούς.
δ. Να μη μεταδίδει και να μην αξιοποιεί ιδιοτελώς αποκλειστικές
πληροφορίες που επηρεάζουν την πορεία του Χρηματιστηρίου Αξιών
και την αγορά.
ε. Να μην επιδιώκει και να μη δέχεται οποιεσδήποτε παροχές σε
χρήμα και είδος, που θίγουν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπειά του
και επηρεάζουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του.
Άρθρο 6
Η συναδελφική αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός των
δημοσιογράφων
συμβάλλουν
θετικά
στις
συλλογικές
επαγγελματικές επιδιώξεις και στην κοινωνική εικόνα του
δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Γι' αυτό ο δημοσιογράφος οφείλει:
α. Να σέβεται την προσωπικότητα των συναδέλφων του. Να μην
εκτοξεύει εναντίον τους ανυπόστατες κατηγορίες και να αποφεύγει
τις προσωπικές αντεγκλήσεις, δημόσια και στους χώρους εργασίας.
β. Να θεωρεί
λογοκλοπή.

σοβαρότατη

αντιεπαγγελματική

πράξη

κάθε

γ. Να μην οικειοποιείται την εργασία συναδέλφων του. Να αναφέρει
πάντοτε το όνομα του συντάκτη, του οποίου χρησιμοποιεί κείμενα ή
αποσπάσματα κειμένων.
Να μνημονεύει την πηγή των πληροφοριών, που έχουν ήδη
δημοσιευθεί ή μεταδοθεί.
Άρθρο 7
Ο γιγαντισμός των Μ.Μ.Ε. και η παγκοσμιοποίηση της επικοινωνίας
αύξησαν σημαντικά τον παιδευτικό και πολιτισμικό ρόλο του
ηλεκτρονικού και του γραπτού Τύπου. Με τις πρόσθετες ευθύνες του
στις νέες συνθήκες, ο δημοσιογράφος οφείλει:
α. Να συμβάλλει στην αναβάθμιση του δημοσιογραφικού λόγου,
αποφεύγοντας γραμματικές, συντακτικές και λεκτικές κακοποιήσεις.
β. Να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη γλωσσική
βαρβαρότητα, τηρώντας, ακόμη και στη σάτιρα και τη γελοιογραφία,
τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής και της κοινωνικής
ευθύνης.
γ. Να προστατεύει την ελληνική γλώσσα από την κατάχρηση ξένων
λέξεων και όρων.
δ. Να συμβάλλει δημιουργικά στην προστασία της εθνικής μας
παράδοσης και τη διασφάλιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Άρθρο 8
Οι υποχρεώσεις των δημοσιογράφων, που απορρέουν από αυτόν τον
Κώδικα, δεν συνιστούν περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Οι
παραβάσεις των υποχρεώσεων αυτών ελέγχονται από τα δύο
Πειθαρχικά Συμβούλια, συνερχόμενα σε κοινή συνεδρίαση, μέχρις
ότου τροποποιηθεί το Καταστατικό, που θα επιλύσει θεσμικά το
θέμα του Εποπτικού Οργάνου του Κώδικα.

