
                                      
 

                                      
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Η αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο 
(ΜΜΕ), ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξνληθψλ, έρεη 
πξναγάγεη ην επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ 
ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. Αλ 
θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ζήκεξα γηα λα 
εμαζθήζεη ην επάγγεικά ηνπ είλαη ηα πιένλ 
ζχγρξνλα (ηδηαίηεξα κε ηελ αλάπηπμε 
ειεθηξνληθψλ εληχπσλ ζην Internet λα 
απνηειεί ηελ αηρκή ηνπο), ν ραξαθηήξαο ηεο 
απνζηνιήο ηνπ παξέκεηλε θαη ζα παξακείλεη 
αμαλλξίωηξς: ζκξπός ηξυ είμαι η ελεκέξσζε 

ηεο θνηλήο γλψκεο κε ηελ παξνρή -φζν απηφ 

είλαη δπλαηφ- αληηθεηκεληθήο πιεξνθφξεζεο 
ζηνπο πνιίηεο. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί γηα 
λα παξνπζηάζεη ηελ είδεζε μεθηλά απφ ηε 
ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ εχξεζε 

επηπξφζζεησλ ζηνηρείσλ -πηζαλψο απφ 
αξρεηαθφ πιηθφ- πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ 

ζηελ παξνπζίαζε ή ζηημ αμάδεινή ηης. 

Έπειηα, δηαζηαπξψλεη ηα δεδνκέλα, ηα 

επεμεξγάδεηαη αλαιχνληαο ή ζπλζέηνληάο ηα, 
ψζηε λα ηνπο δψζεη ηε κνξθή θαη ην 
πεξηερφκελν πνπ ζα ηα θάλεη λα είλαη ειθπζηηθά 
ζην αλαγλσζηηθφ ή ηειενπηηθφ θνηλφ ή ζηνπο 
αθξναηέο ηνπ. Τν επάγγεικα ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ απνηειεί γεληθή ελφηεηα, ε 
νπνία φκσο εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο 
ρψξνπο εξγαζίαο. Αθελφο, ππάξρεη ε 
δηάθξηζε αλάκεζα ζε εζσηεξηθνχο 
ζπληάθηεο θαη ζε ξεπφξηεξ. Οη πξψηνη 
αζρνινχληαη κε ηελ επηκέιεηα θαη ηελ 
αλάδεημε ησλ θεηκέλσλ πνπ γξάθνπλ νη 
ξεπφξηεξ, νη νπνίνη έρνπλ πξνεγνπκέλσο 
ζπγθεληξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
είδεζε. Οη ξεπφξηεξ κπνξεί λα 
αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε 
ζηελ αλαδήηεζε ηεο είδεζεο (πνιηηηθφ, 
αζηπλνκηθφ, δηπισκαηηθφ, θαιιηηερληθφ, 
ειεχζεξν, εξγαηηθφ, νηθνλνκηθφ, 
ηερλνινγηθφ ή αζιεηηθφ ξεπνξηάδ). 
Αθεηέξνπ, ν δεκνζηνγξαθηθφο ιφγνο 
κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε επηκέξνπο ηνκείο 

(ξεπνξηάδ, ζρφιην, ζπλέληεπμε, άξζξν, 
έξεπλα), ζηνπο νπνίνπο αλαδεηθλχνληαη 
φζνη έρνπλ θιίζε ζε θάπνην απφ απηά.  
Χαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο φηη παξά ηηο 
αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ νη λέεο 
ηερλνινγίεο, ε δηάθξηζε ζε επηκέξνπο 
ηνκείο παξακέλεη ζρεδφλ ε ίδηα, ε νπνία 
έρεη σο άμνλα αλαθνξάο ηελ έληππε 
δεκνζηνγξαθία.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επάγγελμα:  
 σνθήκες Εργαζίας: 
Τν «θπλήγη ηεο είδεζεο» δελ 
έρεη σξάξην, είλαη επίπνλν θαη 
ζπλνδεχεηαη απφ κεγάιε 
έληαζε θαη άγρνο. Είηε 
εξγάδεηαη ζηα γξαθεία ηνχ 
κέζνπ επηθνηλσλίαο φπνπ 
απαζρνιείηαη, είηε βξίζθεηαη ζε 
εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα λα 
θαιχςεη έλα ζέκα, ζπρλά 
παιεχεη κε ην ρξφλν γηα λα 
παξνπζηάζεη ηελ είδεζε ή γηα 
λα αληηκεησπίζεη ην δηαξθψο 
εληεηλφκελν αληαγσληζκφ. Σε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί 
λα βξεζεί ζε απνζηνιή ζην 
εμσηεξηθφ, πξνζπαζψληαο λα 
παξνπζηάζεη έλα ζέκα, αιιά 
φηαλ ε θαηάζηαζε εθεί είλαη 
εκπφιεκε αληηκεησπίδεη 
θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ αθφκα 
θαη ηε δσή ηνπ.   
 

Ιδιαίηερα Προζωπικά 
Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Τν πξνζφλ πνπ πξέπεη λα ηνλ 
δηαθξίλεη είλαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ 
ραξαθηήξα ηνπ θαη ε δηάζεζή ηνπ λα 
παξέρεη αληηθεηκεληθή πιεξνθφξεζε. 
Η επξχηεξε κφξθσζε θαη θαιιηέξγεηα 
αιιά θαη ε επρέξεηα ζην γξαπηφ θαη 
πξνθνξηθφ ιφγν ζα ηνλ βνεζήζνπλ 
λα αλαδεηρηεί ζην ρψξν ηνπ. 
Απαηηείηαη λα έρεη δηαξθή ελεκέξσζε 
αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 
επηζεκαίλεη ηα ζέκαηα πνπ 
αλαθχνληαη, ψζηε λα ηα αλαιχεη θαη 
λα ηα πξνβάιεη.  
Ωζηφζν, επεηδή αζθεί έιεγρν κέζσ 
ηεο ηέηαξηεο εμνπζίαο ζα πξέπεη λα 
ππνκέλεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηπρφλ 
επηζέζεηο θαη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ 
θαζαξφηεηα ησλ ιφγσλ θαη ησλ 
πξάμεψλ ηνπ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ποσδές: 
Σπνπδέο ζηε 
Δεκνζηνγξαθία, ζε 
επίπεδν εμεηδίθεπζεο, 
κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην 
Τκήκα Επηθνηλσλίαο θαη 
Μέζσλ Μαδηθήο 
Ελεκέξσζεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 
ζην Τκήκα Επηθνηλσλίαο 
Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ 
ηνπ Παληείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ζην 
Τκήκα Δεκνζηνγξαθίαο 
θαη Μέζσλ Μαδηθήο 
Επηθνηλσλίαο ηνπ 
Αξηζηνηέιεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη 
ζην Τκήκα Πιεξνθνξηθήο 
θαη Μέζσλ Μαδηθήο 
Ελεκέξσζεο ηνπ ΑΤΕΙ 
Πάηξαο (Πχξγνο). Η 
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 
είλαη νθηψ εμάκελα θαη νη 
πηπρηνχρνη απηψλ ησλ 
ηκεκάησλ κπνξνχλ λα 
ζπλερίζνπλ κε 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
ζηελ Ειιάδα ή ζην 
εμσηεξηθφ γηα ηελ 
απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ 
ηππηθψλ ή νπζηαζηηθψλ 
πξνζφλησλ. Πξέπεη λα 
ηνληζηεί, ηδηαίηεξα ζε απηφ 
ην ζεκείν, φηη ζην 
επάγγεικα ηνπ 
δεκνζηνγξάθνπ κπνξεί 
λα δηαθξηζεί θαη θάπνηνο 
πνπ είλαη πηπρηνχρνο 
άιιεο παλεπηζηεκηαθήο 
ζρνιήο, αξθεί λα εξγαζηεί 
ζε θάπνην ΜΜΕ θαη λα 
καζεηεχζεη θνληά ζε 
παιηφηεξνπο 
επαγγεικαηίεο. 

 

 
 

ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΡΥΕ 
ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 
ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κψδηθαο Επαγγεικαηηθήο 
Ηζηθήο θαη Κνηλσληθήο Επζχλεο 
ησλ Ειιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ 
έρεη ζηφρν: 
Να επαλαβεβαηψζεη θαη 
δηαζθαιίζεη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν 
ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζηηο λέεο 
ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνπλ ν 
γηγαληηζκφο, ην νιηγνπψιην ζην 
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ε 
απμεκέλε εκβέιεηα θαη επηξξνή 
ησλ Μ.Μ.Ε. θαη ε 
παγθνζκηνπνίεζε ηεο 
επηθνηλσλίαο.  
 



 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Τα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 
θαη ππνρξεψζεηο ηνπ 
Δεκνζηνγξάθνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηνλ Κψδηθα θαη ηηο Αξρέο 
Δενληνινγίαο ηνπ 
Δεκνζηνγξαθηθνχ 
Επαγγέικαηνο φπσο επίζεο 
απφ ηηο εθάζηνηε εηήζηεο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο 
κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηεο 
ΕΣΗΕΑ θαη ησλ εθπξνζψπσλ 
ησλ δηαθφξσλ δεκφζησλ ή 
ηδησηηθψλ ΜΜΕ ή εθεκεξίδσλ, 
πεξηνδηθψλ θ.ι.π. 
 
 

 Άρθρο 1 
Τν δηθαίσκα ηrνπ αλζξψπνπ 
θαη ηνπ πνιίηε λα πιεξνθνξεί 
θαη λα πιεξνθνξείηαη ειεχζεξα 
είλαη αλαθαίξεην. Η 
πιεξνθφξεζε είλαη θνηλσληθφ 
αγαζφ θαη φρη εκπφξεπκα ή 
κέζν πξνπαγάλδαο.  
Ο δεκνζηνγξάθνο δηθαηνχηαη 
θαη νθείιεη: 
α. Να ζεσξεί πξψηηζην 
θαζήθνλ ηνπ πξνο ηελ θνηλσλία 
θαη ηνλ εαπηφ ηνπ ηε 
δεκνζηνπνίεζε φιεο ηεο 
αιήζεηαο. 
β. Να ζεσξεί πξνζβνιή γηα ηελ 
θνηλσλία θαη πξάμε κεησηηθή γηα 
ηνλ εαπηφ ηνπ ηε 
δηαζηξέβισζε, ηελ απφθξπςε, 
ηελ αιινίσζε ή ηελ 

πιαζηνγξάθεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 
γ. Να ζέβεηαη θαη λα ηεξεί ην δηαθξηηφ ηεο είδεζεο, 
ηνπ ζρνιίνπ θαη ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ηελ 
αλαγθαία αληηζηνηρία ηίηινπ θαη θεηκέλνπ θαη ηελ 
αθξηβή ρξεζηκνπνίεζε θσηνγξαθηψλ, εηθφλσλ, 
γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ή άιισλ παξαζηάζεσλ. 
δ. Να κεηαδίδεη ηελ πιεξνθνξία θαη ηελ είδεζε 
αλεπεξέαζηα απφ ηηο πξνζσπηθέο πνιηηηθέο, 
θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 
απφςεηο ή πεπνηζήζεηο ηνπ. 
ε. Να εξεπλά πξνθαηαβνιηθά, κε αίζζεκα επζχλεο 
θαη κε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ, ηελ αθξίβεηα ηεο 
πιεξνθνξίαο ή ηεο είδεζεο πνπ πξφθεηηαη λα 
κεηαδψζεη. 
ζη. Να επαλνξζψλεη ρσξίο ρξνλνηξηβή, κε αλάινγε 
παξνπζίαζε θαη ελδεδεηγκέλν ηνληζκφ, αλαθξηβείο 
πιεξνθνξίεο θαη ςεπδείο ηζρπξηζκνχο, πνπ 
πξνζβάιινπλ ηελ  
ηηκή θαη ηελ ππφιεςε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε 
θαη λα δεκνζηεχεη ή λα κεηαδίδεη ηελ αληίζεηε 
άπνςε, ρσξίο, αλαγθαζηηθά, αληαπάληεζε, ε νπνία 
ζα ηνλ έζεηε ζε πξνλνκηαθή ζέζε έλαληη ηνπ 
ζηγνκέλνπ. 
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Άρθρο 2 
Η δεκνζηνγξαθία, σο επάγγεικα, 
αιιά θαη θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα, 
ζπλεπάγεηαη δηθαηψκαηα, 
θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο.  
Ο δεκνζηνγξάθνο δηθαηνχηαη θαη 
νθείιεη: 
α. Να αληηκεησπίδεη ηζφηηκα ηνπο 
πνιίηεο, ρσξίο δηαθξίζεηο εζληθήο 
θαηαγσγήο, θχινπ, θπιήο, 
ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ 
θξνλεκάησλ, νηθνλνκηθήο 
θαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο ζέζεο. 
β. Να ζέβεηαη ηελ 
πξνζσπηθφηεηα, ηελ αμηνπξέπεηα 
θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο 
δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 
πνιίηε. Μφλν φηαλ ην επηηάζζεη ην 
δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί, πάληνηε 
κε ηξφπν ππεχζπλν, ζηνηρεία απφ 
ηελ ηδησηηθή δσή πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή έρνπλ 
ζηελ θνηλσλία ηδηαίηεξε ζέζε θαη ηζρχ 
θαη ππφθεηληαη ζηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. 
γ. Να ζέβεηαη ην ηεθκήξην ηεο 
αζσφηεηαο θαη λα κελ πξνεμνθιεί ηηο 
δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 
δ. Να ζέβεηαη ηελ θαηνρπξσκέλε κε 
δηεζλείο ζπκβάζεηο πξνζηαζία ησλ 
αλειίθσλ θαη ησλ πξνζψπσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο θαη κε ζνβαξά 
πξνβιήκαηα πγείαο.  
ε. Να αληηκεησπίδεη κε δηαθξηηηθφηεηα 
θαη επαηζζεζία ηνπο πνιίηεο, φηαλ 
απηνί βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 
πέλζνπο, ςπρηθνχ θινληζκνχ θαη 
νδχλεο, θαζψο θαη απηνχο πνπ έρνπλ 
εκθαλέο ςπρηθφ πξφβιεκα, 
απνθεχγνληαο λα πξνβάιεη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. 

ζη. Να κελ απνθαιχπηεη, 
άκεζα ή έκκεζα, ηελ 
ηαπηφηεηα ησλ ζπκάησλ 
βηαζκνχ, ηα νπνία επέδεζαλ 
ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο. 
δ. Να ειέγρεη θαη λα 
ηεθκεξηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο, 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
επαίζζεην ηνκέα ηεο πγείαο, 
φπνπ ε παξαπιαλεηηθή 
πιεξνθφξεζε θαη ε 
εληππσζηαθή πξνβνιή 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 
αδηθαηνιφγεηε αλαζηάησζε 
ζηελ θνηλή γλψκε. 
ε. Να ζπιιέγεη θαη λα 
δηαζηαπξψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ θαη λα 
εμαζθαιίδεη ηελ ηεθκεξίσζή 
ηνπο (έγγξαθα, θσηνγξαθίεο, 
θαζέηεο, ηειενπηηθέο εηθφλεο) 
κε δεκνζηνγξαθηθά ζεκηηέο 
κεζφδνπο, γλσζηνπνηψληαο 

πάληνηε ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ηδηφηεηα. 
ζ. Να ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην 
σο πξνο ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
εμαζθάιηζε ππφ ερεκχζεηα.  
η. Να ζέβεηαη ηνπο θαλφλεο ηεο 
εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο (off the 
record) εθφζνλ αλέιαβε απηή ηε 
δέζκεπζε. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 2 
Η δεκνζηνγξαθία, σο επάγγεικα, αιιά θαη 
θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα, ζπλεπάγεηαη 
δηθαηψκαηα, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο.  
Ο δεκνζηνγξάθνο δηθαηνχηαη θαη νθείιεη: 
α. Να αληηκεησπίδεη ηζφηηκα ηνπο πνιίηεο, 
ρσξίο δηαθξίζεηο εζληθήο θαηαγσγήο, 
θχινπ, θπιήο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ 
θξνλεκάησλ, νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη 
θνηλσληθήο ζέζεο. 
β. Να ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ 
αμηνπξέπεηα θαη ην απαξαβίαζην ηεο 
ηδησηηθήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 
πνιίηε. Μφλν φηαλ ην επηηάζζεη ην 
δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεί, πάληνηε κε ηξφπν 
ππεχζπλν, ζηνηρεία απφ ηελ ηδησηηθή δσή 
πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ δεκφζην 
ιεηηνχξγεκα ή έρνπλ ζηελ θνηλσλία 
ηδηαίηεξε ζέζε θαη ηζρχ θαη ππφθεηληαη ζηνλ 
θνηλσληθφ έιεγρν. 
γ. Να ζέβεηαη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο 
θαη λα κελ πξνεμνθιεί ηηο δηθαζηηθέο 
απνθάζεηο. 
δ. Να ζέβεηαη ηελ θαηνρπξσκέλε κε 

δηεζλείο ζπκβάζεηο πξνζηαζία ησλ 
αλειίθσλ θαη ησλ πξνζψπσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο θαη κε ζνβαξά 
πξνβιήκαηα πγείαο.  
ε. Να αληηκεησπίδεη κε δηαθξηηηθφηεηα 
θαη επαηζζεζία ηνπο πνιίηεο, φηαλ 
απηνί βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 
πέλζνπο, ςπρηθνχ θινληζκνχ θαη 
νδχλεο, θαζψο θαη απηνχο πνπ έρνπλ 
εκθαλέο ςπρηθφ πξφβιεκα, 
απνθεχγνληαο λα πξνβάιεη ηελ 
ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. 
ζη. Να κελ απνθαιχπηεη, άκεζα ή 
έκκεζα, ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκάησλ 
βηαζκνχ, ηα νπνία επέδεζαλ ηεο 
εγθιεκαηηθήο πξάμεο. 
δ. Να ειέγρεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
επαίζζεην ηνκέα ηεο πγείαο, φπνπ ε 
παξαπιαλεηηθή πιεξνθφξεζε θαη ε 
εληππσζηαθή πξνβνιή κπνξνχλ λα 
πξνθαιέζνπλ αδηθαηνιφγεηε 
αλαζηάησζε ζηελ θνηλή γλψκε. 
ε. Να ζπιιέγεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ θαη λα εμαζθαιίδεη 
ηελ ηεθκεξίσζή ηνπο (έγγξαθα, 
θσηνγξαθίεο, θαζέηεο, ηειενπηηθέο 
εηθφλεο) κε δεκνζηνγξαθηθά ζεκηηέο 
κεζφδνπο, γλσζηνπνηψληαο πάληνηε 
ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπ ηδηφηεηα. 
ζ. Να ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ 
απφξξεην σο πξνο ηελ πεγή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ εμαζθάιηζε ππφ 
ερεκχζεηα.  
η. Να ζέβεηαη ηνπο θαλφλεο ηεο 
εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο (off the 
record) εθφζνλ αλέιαβε απηή ηε 
δέζκεπζε. 

Άρθρο 3 
Η ηζεγνξία θαη ε πνιπθσλία, 
νμπγφλν ηεο δεκνθξαηίαο, 
αλαηξνχληαη ζε ζπλζήθεο 
θξαηηθνχ κνλνπσιηαθνχ ειέγρνπ 
ησλ Μ.Μ.Ε. θαη ππνλνκεχνληαη κε 
ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο 
ηνπο ζε γηγαληηαίεο 
θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ ηελ θνηλή γλψκε 
ζαλ θαηαλαισηή θαη πξνζπαζνχλ 
λα ρεηξαγσγήζνπλ ην θξφλεκα, 
ηηο ζπλήζεηεο θαη ηελ ελ γέλεη 
ζπκπεξηθνξά ηεο. 
Γη' απηφ ν δεκνζηνγξάθνο 
δηθαηνχηαη θαη νθείιεη: 
α. Να ππεξαζπίδεηαη ζζελαξά ην 
δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, πνπ 
δηαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξνηππία 
θαη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηνπ 
δεκνζηνγξαθηθνχ 
ιεηηνπξγήκαηνο. 
β. Να απνθξνχεη θαη λα 
θαηαγγέιιεη ηηο εθδειψζεηο 

θξαηηθνχ απηαξρηζκνχ θαη ηηο απζαηξεζίεο ησλ 
ηδηνθηεηψλ ησλ Μ.Μ.Ε. θαη ηδηαίηεξα ησλ 
νιηγνπσιίσλ. 
γ. Να ππεξαζπίδεηαη ηε δεκνζηνγξαθηθή 
αλεμαξηεζία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ θαη λα 
αξλείηαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ, πνπ έξρεηαη ζε 
ζχγθξνπζε κε ηηο αξρέο ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 
δενληνινγίαο. 
δ. Να κε δέρεηαη ηε ζχληαμε είδεζεο, ζρνιίνπ ή 
άξζξνπ θαη ηελ παξαγσγή εθπνκπήο θαηά ηηο 
ππνδείμεηο ησλ πξντζηακέλσλ ή ηνπ εξγνδφηε 
ηνπ, αλ ην πεξηερφκελφ ηνπο δελ αληαπνθξίλεηαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα θαηαγγέιιεη ηηο ελ 
αγλνία ηνπ παξαπνηήζεηο θαη δηαζηξεβιψζεηο ηνπ 
δεκνζηνγξαθηθνχ ηνπ πξντφληνο. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Άρθρο 4  
Η ππεξπξνζθνξά εξγαζίαο 
ζην ρψξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο 
επηηείλεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ εθδήισζε θαηλνκέλσλ 
εθκεηάιιεπζεο, φπσο είλαη: ε 
άκηζζε ή ε ζπκβνιηθψο 
ακεηβφκελε εξγαζία, ε 
θαηαζηξαηήγεζε ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ θαη θαλφλσλ 
δενληνινγίαο θ.ι.π.. 
Γη' απηφ ν δεκνζηνγξάθνο 
δηθαηνχηαη θαη νθείιεη: 
α. Να ζηεξίδεη θαη λα εληζρχεη 
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
ζπλδηθαιηζηηθήο ηνπ 
νξγάλσζεο, πνπ απνζθνπνχλ 
ζηε βειηίσζε ησλ φξσλ 
ακνηβήο θαη απαζρφιεζεο ζηα 
Μ.Μ.Ε.. 
β. Να απνθξνχεη ζην ρψξν 
εξγαζίαο ηνπ θάζε απφπεηξα 
πεξηζηνιήο ησλ εξγαζηαθψλ 
δηθαησκάησλ ηνπ ή 
παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ 
δενληνινγίαο. 
γ. Να κελ αζθεί θαη λα κε 
δέρεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή 
δηαθξίζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ην θχιν ή ηελ 
επαγγεικαηηθή ειηθία ησλ 
ζπλαδέιθσλ ηνπ. 


