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ΑΡΧΕ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ 

  

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο Κϊδικασ Επαγγελματικισ Ηκικισ και Κοινωνικισ Ευκφνθσ των Ελλινων 
δθμοςιογράφων ζχει ςτόχο: 

 Να επαναβεβαιϊςει και διαςφαλίςει τον κοινωνικό ρόλο του 
δθμοςιογράφου ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνουν ο γιγαντιςμόσ, το 
ολιγοπϊλιο ςτο ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, θ αυξθμζνθ εμβζλεια και επιρροι 
των Μ.Μ.Ε. και θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ. 
  

 Να αποκαρρφνει και να αντιςτζκεται ςε κάκε απόπειρα κρατικοφ ι άλλου 
επθρεαςμοφ με τον αυτοκακοριςμό κανόνων υπεφκυνθσ επαγγελματικισ 
λειτουργίασ. 
  

 Να κατοχυρϊςει τθν ελευκερία τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ζκφραςθσ, τθν 
αυτονομία και αξιοπρζπεια του δθμοςιογράφου και να κωρακίςει τθν 
ελευκεροτυπία ζπ’ αγακϊ τθσ δθμοκρατίασ και τθσ κοινωνίασ. 

Προσ το ςκοπό αυτό, οι δθμοςιογράφοι αυτοδεςμεφονται να εφαρμόςουν και να 
περιφρουριςουν τισ ακόλουκεσ κεμελιϊδεισ αρχζσ: 

Άρθρο 1 

Το δικαίωμα του ανκρϊπου και του πολίτθ να πλθροφορεί και να πλθροφορείται 
ελεφκερα είναι αναφαίρετο. Η πλθροφόρθςθ είναι κοινωνικό αγακό και όχι 
εμπόρευμα ι μζςο προπαγάνδασ. 

Ο δθμοςιογράφοσ δικαιοφται και οφείλει: 

 α. Να κεωρεί πρϊτιςτο κακικον του προσ τθν κοινωνία και τον εαυτό του τθ 
δθμοςιοποίθςθ όλθσ τθσ αλικειασ. 
  

 β. Να κεωρεί προςβολι για τθν κοινωνία και πράξθ μειωτικι για τον εαυτό 
του τθ διαςτρζβλωςθ, τθν απόκρυψθ, τθν αλλοίωςθ ι τθν πλαςτογράφθςθ 
των πραγματικϊν περιςτατικϊν. 
  

 γ. Να ςζβεται και να τθρεί το διακριτό τθσ είδθςθσ, του ςχολίου και του 
διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ, τθν αναγκαία αντιςτοιχία τίτλου και κειμζνου και 
τθν ακριβι χρθςιμοποίθςθ φωτογραφιϊν, εικόνων, γραφικϊν απεικονίςεων 
ι άλλων παραςτάςεων. 
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 δ. Να μεταδίδει τθν πλθροφορία και τθν είδθςθ ανεπθρζαςτα από τισ 
προςωπικζσ πολιτικζσ, κοινωνικζσ, κρθςκευτικζσ, φυλετικζσ και πολιτιςμικζσ 
απόψεισ ι πεποικιςεισ του. 
  

 ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίςκθμα ευκφνθσ και με επίγνωςθ των 
ςυνεπειϊν, τθν ακρίβεια τθσ πλθροφορίασ ι τθσ είδθςθσ που πρόκειται να 
μεταδϊςει. 
  

 στ. Να επανορκϊνει χωρίσ χρονοτριβι, με ανάλογθ παρουςίαςθ και 
ενδεδειγμζνο τονιςμό, ανακριβείσ πλθροφορίεσ και ψευδείσ ιςχυριςμοφσ, 
που προςβάλλουν τθν τιμι και τθν υπόλθψθ του ανκρϊπου και του πολίτθ 
και να δθμοςιεφει ι να μεταδίδει τθν αντίκετθ άποψθ, χωρίσ, αναγκαςτικά, 
ανταπάντθςθ, θ οποία κα τον ζκετε ςε προνομιακι κζςθ ζναντι του 
κιγομζνου. 

Άρθρο 2 

Η δθμοςιογραφία, ωσ επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτοφργθμα, ςυνεπάγεται 
δικαιϊματα, κακικοντα και υποχρεϊςεισ. 

Ο δθμοςιογράφοσ δικαιοφται και οφείλει: 

 α. Να αντιμετωπίηει ιςότιμα τουσ πολίτεσ, χωρίσ διακρίςεισ εκνικισ 
καταγωγισ, φφλου, φυλισ, κρθςκείασ, πολιτικϊν φρονθμάτων, οικονομικισ 
κατάςταςθσ και κοινωνικισ κζςθσ. 
  

 β. Να ςζβεται τθν προςωπικότθτα, τθν αξιοπρζπεια και το απαραβίαςτο τθσ 
ιδιωτικισ ηωισ του ανκρϊπου και του πολίτθ. Μόνο όταν το επιτάςςει το 
δικαίωμα τθσ πλθροφόρθςθσ μπορεί να χρθςιμοποιεί, πάντοτε με τρόπο 
υπεφκυνο, ςτοιχεία από τθν ιδιωτικι ηωι προςϊπων που αςκοφν δθμόςιο 
λειτοφργθμα ι ζχουν ςτθν κοινωνία ιδιαίτερθ κζςθ και ιςχφ και υπόκεινται 
ςτον κοινωνικό ζλεγχο. 
  

 γ. Να ςζβεται το τεκμιριο τθσ ακωότθτασ και να μθν προεξοφλεί τισ 
δικαςτικζσ αποφάςεισ. 
  

 δ. Να ςζβεται τθν κατοχυρωμζνθ με διεκνείσ ςυμβάςεισ προςταςία των 
ανθλίκων και των προςϊπων με ειδικζσ ανάγκεσ και με ςοβαρά προβλιματα 
υγείασ. 
  

 ε. Να αντιμετωπίηει με διακριτικότθτα και ευαιςκθςία τουσ πολίτεσ, όταν 
αυτοί βρίςκονται ςε κατάςταςθ πζνκουσ, ψυχικοφ κλονιςμοφ και οδφνθσ, 
κακϊσ και αυτοφσ που ζχουν εμφανζσ ψυχικό πρόβλθμα, αποφεφγοντασ να 
προβάλει τθν ιδιαιτερότθτά τουσ. 
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 στ. Να μθν αποκαλφπτει, άμεςα ι ζμμεςα, τθν ταυτότθτα των κυμάτων 
βιαςμοφ, τα οποία επζηθςαν τθσ εγκλθματικισ πράξθσ. 
  

 ζ. Να ελζγχει και να τεκμθριϊνει τισ πλθροφορίεσ, που αναφζρονται ςτον 
ευαίςκθτο τομζα τθσ υγείασ, όπου θ παραπλανθτικι πλθροφόρθςθ και θ 
εντυπωςιακι προβολι μποροφν να προκαλζςουν αδικαιολόγθτθ 
αναςτάτωςθ ςτθν κοινι γνϊμθ. 
  

 η. Να ςυλλζγει και να διαςταυρϊνει τισ πλθροφορίεσ του και να εξαςφαλίηει 
τθν τεκμθρίωςι τουσ (ζγγραφα, φωτογραφίεσ, καςζτεσ, τθλεοπτικζσ εικόνεσ) 
με δθμοςιογραφικά κεμιτζσ μεκόδουσ, γνωςτοποιϊντασ πάντοτε τθ 
δθμοςιογραφικι του ιδιότθτα. 
  

 θ. Να τθρεί το επαγγελματικό απόρρθτο ωσ προσ τθν πθγι των 
πλθροφοριϊν που εξαςφάλιςε υπό εχεμφκεια. 
  

 ι. Να ςζβεται τουσ κανόνεσ τθσ εμπιςτευτικισ πλθροφόρθςθσ (off the 
record) εφόςον ανζλαβε αυτι τθ δζςμευςθ. 

Άρθρο 3 

Η ιςθγορία και θ πολυφωνία, οξυγόνο τθσ δθμοκρατίασ, αναιροφνται ςε ςυνκικεσ 
κρατικοφ μονοπωλιακοφ ελζγχου των Μ.Μ.Ε. και υπονομεφονται με τθ 
ςυγκζντρωςθ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ ςε γιγαντιαίεσ κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ που 
αντιμετωπίηουν τθν κοινι γνϊμθ ςαν καταναλωτι και προςπακοφν να 
χειραγωγιςουν το φρόνθμα, τισ ςυνικειεσ και τθν εν γζνει ςυμπεριφορά τθσ. 

Γι' αυτό ο δθμοςιογράφοσ δικαιοφται και οφείλει: 

 α. Να υπεραςπίηεται ςκεναρά το δθμοκρατικό πολίτευμα, που διαςφαλίηει 
τθν ελευκεροτυπία και τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ του δθμοςιογραφικοφ 
λειτουργιματοσ. 
  

 β. Να αποκροφει και να καταγγζλλει τισ εκδθλϊςεισ κρατικοφ αυταρχιςμοφ 
και τισ αυκαιρεςίεσ των ιδιοκτθτϊν των Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα των 
ολιγοπωλίων. 
  

 γ. Να υπεραςπίηεται τθ δθμοςιογραφικι ανεξαρτθςία ςτον εργαςιακό χϊρο 
του και να αρνείται τθν εκτζλεςθ ζργου, που ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τισ 
αρχζσ τθσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ. 
  

 δ. Να μθ δζχεται τθ ςφνταξθ είδθςθσ, ςχολίου ι άρκρου και τθν παραγωγι 
εκπομπισ κατά τισ υποδείξεισ των προϊςταμζνων ι του εργοδότθ του, αν το 
περιεχόμενό τουσ δεν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα και να 
καταγγζλλει τισ εν αγνοία του παραποιιςεισ και διαςτρεβλϊςεισ του 
δθμοςιογραφικοφ του προϊόντοσ. 
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Άρθρο 4 

Η υπερπροςφορά εργαςίασ ςτο χϊρο τθσ δθμοςιογραφίασ επιτείνει τισ 
προχποκζςεισ για τθν εκδιλωςθ φαινομζνων εκμετάλλευςθσ, όπωσ είναι: θ άμιςκθ 
ι θ ςυμβολικϊσ αμειβόμενθ εργαςία, θ καταςτρατιγθςθ ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων και κανόνων δεοντολογίασ κ.λ.π.. 

Γι' αυτό ο δθμοςιογράφοσ δικαιοφται και οφείλει: 

 α. Να ςτθρίηει και να ενιςχφει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςυνδικαλιςτικισ του 
οργάνωςθσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ των όρων αμοιβισ και 
απαςχόλθςθσ ςτα Μ.Μ.Ε.. 
  

 β. Να αποκροφει ςτο χϊρο εργαςίασ του κάκε απόπειρα περιςτολισ των 
εργαςιακϊν δικαιωμάτων του ι παραβίαςθσ των κανόνων δεοντολογίασ. 
  

 γ. Να μθν αςκεί και να μθ δζχεται οποιαδιποτε μορφι διακρίςεων, που 
ςχετίηονται με το φφλο ι τθν επαγγελματικι θλικία των ςυναδζλφων του. 

Άρθρο 5 

Η διαφάνεια ςτισ οικονομικζσ ςχζςεισ αποτελεί κεμελιϊδεσ ςτοιχείο τθσ 
αξιοπιςτίασ, του κφρουσ και τθσ επαγγελματικισ αξιοπρζπειασ του δθμοςιογράφου, 
ο οποίοσ οφείλει: Η διαφάνεια ςτισ οικονομικζσ ςχζςεισ αποτελεί κεμελιϊδεσ 
ςτοιχείο τθσ αξιοπιςτίασ, του κφρουσ και τθσ επαγγελματικισ αξιοπρζπειασ του 
δθμοςιογράφου, ο οποίοσ οφείλει: 

 α. Να μθν επιδιϊκει και να μθ δζχεται αμοιβι για δθμοςιογραφικι εργαςία 
από απόρρθτα κονδφλια κρατικϊν υπθρεςιϊν και δθμόςιων ι ιδιωτικϊν 
οργανιςμϊν. 
  

 β. Να μθν επιδιϊκει και να μθ δζχεται αργομιςκία ι ζπ’ αμοιβι κζςθ 
ςυναφι με τθν ειδικότθτά του ςε Γραφεία Τφπου, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι 
ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, που κζτει εν αμφιβόλω τθν επαγγελματικι 
αυτονομία και ανεξαρτθςία του. 
  

 γ. Να μθν επιδιϊκει και να μθ δζχεται τθ διαφθμιςτικι χριςθ του ονόματοσ, 
τθσ φωνισ και τθσ εικόνασ του, παρά μόνο για κοινωφελείσ ςκοποφσ. 
  

 δ. Να μθ μεταδίδει και να μθν αξιοποιεί ιδιοτελϊσ αποκλειςτικζσ 
πλθροφορίεσ που επθρεάηουν τθν πορεία του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν και τθν 
αγορά. 
  

 ε. Να μθν επιδιϊκει και να μθ δζχεται οποιεςδιποτε παροχζσ ςε χριμα και 
είδοσ, που κίγουν τθν αξιοπιςτία και τθν αξιοπρζπειά του και επθρεάηουν 
τθν ανεξαρτθςία και τθν αμερολθψία του. 
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Άρθρο 6 

Η ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ και ο αλλθλοςεβαςμόσ των δθμοςιογράφων 
ςυμβάλλουν κετικά ςτισ ςυλλογικζσ επαγγελματικζσ επιδιϊξεισ και ςτθν κοινωνικι 
εικόνα του δθμοςιογραφικοφ επαγγζλματοσ. 

Γι' αυτό ο δθμοςιογράφοσ οφείλει: 

 α. Να ςζβεται τθν προςωπικότθτα των ςυναδζλφων του. Να μθν εκτοξεφει 
εναντίον τουσ αςφςτατεσ κατθγορίεσ και να αποφεφγει τισ προςωπικζσ 
αντεγκλιςεισ, δθμόςια και ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
  

 β. Να κεωρεί ςοβαρότατθ αντιεπαγγελματικι πράξθ κάκε λογοκλοπι. 
  

 γ. Να μθν οικειοποιείται τθν εργαςία ςυναδζλφων του. Να αναφζρει 
πάντοτε το όνομα του ςυντάκτθ, του οποίου χρθςιμοποιεί κείμενα ι 
αποςπάςματα κειμζνων. 
  

 δ. Να μνθμονεφει τθν πθγι των πλθροφοριϊν, που ζχουν ιδθ δθμοςιευκεί ι 
μεταδοκεί. 

Άρθρο 7 

Ο γιγαντιςμόσ των Μ.Μ.Ε. και θ παγκοςμιοποίθςθ τθσ επικοινωνίασ αφξθςαν 
ςθμαντικά τον παιδευτικό και πολιτιςμικό ρόλο του θλεκτρονικοφ και του γραπτοφ 
Τφπου. Με τισ πρόςκετεσ ευκφνεσ του ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, ο δθμοςιογράφοσ 
οφείλει: 

 α. Να ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ του δθμοςιογραφικοφ λόγου, 
αποφεφγοντασ γραμματικζσ, ςυντακτικζσ και λεκτικζσ κακοποιιςεισ. 
  

 β. Να αποφεφγει τθ χυδαιογραφία, τθ χυδαιολογία και τθ γλωςςικι 
βαρβαρότθτα, τθρϊντασ, ακόμθ και ςτθ ςάτιρα και τθ γελοιογραφία, τουσ 
κανόνεσ τθσ επαγγελματικισ θκικισ και τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ. 
  

 γ. Να προςτατεφει τθν ελλθνικι γλϊςςα από τθν κατάχρθςθ ξζνων λζξεων 
και όρων. 
  

 δ. Να ςυμβάλλει δθμιουργικά ςτθν προςταςία τθσ εκνικισ μασ παράδοςθσ 
και τθ διαςφάλιςθ τθσ πολιτιςμικισ μασ κλθρονομιάσ. 

Άρθρο 8 

Οι υποχρεϊςεισ των δθμοςιογράφων, που απορρζουν από αυτόν τον Κϊδικα, δεν 
ςυνιςτοφν περιοριςμό τθσ ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ. Οι παραβάςεισ των 
υποχρεϊςεων αυτϊν ελζγχονται από τα Πεικαρχικά Συμβοφλια των Ενϊςεων, μζχρι 
τροποποιιςεωσ του Καταςτατικοφ τθσ Π.Ο.Ε.Σ.Υ. 
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Σημείωση: Ο κϊδικασ δεοντολογίασ των Ελλινων δθμοςιογράφων ψθφίςκθκε 
ομόφωνα ςτο Β’ Συνζδριο τθσ Π.Ο.Ε.Σ.Υ. (26 – 28 Ιουνίου 1998). 

 


