
                                                     Αζήλα, 7 Ινπλίνπ 2019 

Η ΕΠΗΣ ΤΙΟΘΕΣΗΕ ΣΟΝ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΥΑΡΣΗ 

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΣΠΗΤ ζηε ρζεζηλή ηνπ ζπλεδξίαζε 

(6/6/2019) ελέθξηλε ην ηειηθό θείκελν ηνπ Παγθόζκηνπ Φάξηε 

Γεκνζηνγξαθηθήο Γενληνινγίαο, πνπ πξόθεηηαη λα ςεθηζηεί ζην 

30ό Παγθόζκην Σπλέδξην ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο 

Γεκνζηνγξάθσλ, ην νπνίν ζπλέξρεηαη από 10 έσο 14 Ινπλίνπ, ζηελ 

Τύληδα ηεο Τπλεζίαο, θαη ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε ΔΣΠΗΤ. 

Τν θείκελν απνηειεί αλαζεώξεζε ηεο Γηαθήξπμεο Αξρώλ ηνπ 1954 

θαη πεξηγξάθεη ην ξόιν θαη ηελ απνζηνιή ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

θαζώο θαη ηνπο  θαλόλεο, κε ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα ελεξγνύλ 

όηαλ εξεπλνύλ, επεμεξγάδνληαη, κεηαδίδνπλ, δηαδίδνπλ θαη 

ζρνιηάδνπλ εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξάθνπλ ηα 

γεγνλόηα  ζε νπνηνδήπνηε κέζν. 

Με πξώηηζην θαζήθνλ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ λα ζέβεηαη ηελ αιήζεηα 

θαη ην δηθαίσκα ηεο θνηλήο γλώκεο λα γλσξίδεη ηελ αιήζεηα, ν 

Παγθόζκηνο Φάξηεο Γεκνζηνγξαθηθήο Γενληνινγίαο αθνξά θάζε 

επαγγεικαηία δεκνζηνγξάθν ζε θάζε γσληά ηεο γεο, 

πξναζπίδνληαο όρη κόλν ηελ αμηνπηζηία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ηαπηόηεηαο αιιά θαη ηελ αληηθεηκεληθόηεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη  

ηελ ειεπζεξία ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο δεκνζηνγξαθίαο.  

 

 Τν θείκελν ηνπ Παγθόζκηνπ Φάξηε Γεκνζηνγξαθηθήο 

Γενληνινγίαο έρεη σο εμήο: 

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΧΑΡΣΗ  

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

 Πξννίκην 

Σν δηθαίσκα όισλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο 

ηδέεο, πνπ επηβεβαηώλεηαη κε ην Άξζξν 19 ηεο Οηθνπκεληθήο 

Δηαθήξπμεο Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ, πεξηγξάθεη θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Η επζύλε ησλ δεκνζηνγξάθσλ 



απέλαληη ζηελ θνηλή γλώκε ππεξβαίλεη όπνηαο άιιεο επζύλεο, ηδηαίηεξα 

απέλαληη ζε εξγνδόηεο θαη ζε δεκόζηεο αξρέο. Η ζπγθεθξηκέλε νηθνπκεληθή 

δηαθήξπμε θαζνξίδεη ηνπο θαλόλεο, κε ηνπο νπνίνπο νη δεκνζηνγξάθνη  

ελεξγνύλ όηαλ εξεπλνύλ, επεμεξγάδνληαη, κεηαδίδνπλ, δηαδίδνπλ θαη 

ζρνιηάδνπλ εηδήζεηο θαη πιεξνθνξίεο θαη πεξηγξάθνπλ ηα γεγνλόηα  ζε 

νπνηνδήπνηε κέζν. 

Πξώηηζην θαζήθνλ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη λα ζέβεηαη ηελ αιήζεηα θαη 

ην δηθαίσκα ηεο θνηλήο γλώκεο λα γλσξίδεη ηελ αιήζεηα. 

Ο δεκνζηνγξάθνο γηα λα θέξεη εηο πέξαο απηό ην θαζήθνλ, νθείιεη πάληα 

λα ππεξαζπίδεηαη ηηο αξρέο ηεο ειεύζεξεο εηιηθξηλνύο ζπιινγήο θαη 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ εηδήζεσλ, θαζώο θαη ην δηθαίσκα ηνπ δίθαηνπ 

ζρνιηαζκνύ θαη ηεο θξηηηθήο. Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα δηαρσξίδνπλ 

κε ζαθήλεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε γεγνλόηα, από ηα ζρόιηα 

θαη ηηο θξίζεηο. 

Ο δεκνζηνγξάθνο δεκνζηνπνηεί αλαθνξέο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ γλσξίδεη ηελ πξνέιεπζε. Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη 

λα κελ ππνθξύπηεη πιεξνθνξίεο  νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο, νύηε λα παξαπνηεί 

έγγξαθα. Οη δεκνζηνγξάθνη πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί όηαλ 

αλαπαξάγνπλ δειώζεηο ή άιιν ζρεηηθό πιηθό, ην νπνίν δεκνζηνπνηνύλ 

ηδηώηεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο. 

Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ζεκηηέο κεζόδνπο γηα 

λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο, έγγξαθα θαη ζηνηρεία, 

γλσζηνπνηώληαο πάληα ηε δεκνζηνγξαθηθή ηνπο ηδηόηεηα. Επηπιένλ, 

νθείινπλ λα απνθεύγνπλ ηελ θξπθή θαηαγξαθή εηθόλσλ θαη ήρνπ, παξά 

κόλν εθόζνλ είλαη αδύλαηνλ λα ζπιιέμνπλ κε άιιν ηξόπν πιεξνθνξίεο 

ηδηαίηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα 

απαηηνύλ ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζε όιεο ηηο πεγέο πιεξνθνξηώλ θαη λα 

αζθνύλ ην δηθαίσκα ειεύζεξεο έξεπλαο, όισλ ησλ ζηνηρείσλ δεκόζηνπ 

ζπκθέξνληνο. 

Η έλλνηα ηεο επείγνπζαο θαη άκεζεο κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηώλ δελ 

ππεξέρεη ηεο αλαγθαίαο επηβεβαίσζεο ησλ πεγώλ θαη ηε δπλαηόηεηα λα 

ππάξμεη απάληεζε. 

Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα πξάμεη όηη είλαη δπλαηόλ γηα λα 

επαλνξζσζνύλ ηα όπνηα ιάζε ή δεκνζηεπκέλεο αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο ζε 



εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, κε θάζε ιεπηνκέξεηα  θαη κε απόιπηα δηαθαλή 

ηξόπν. 

 Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθό απόξξεην πνπ αθνξά 

ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηώλ, ηηο νπνίεο έρεη εμαζθαιίζεη ππό ερεκύζεηα. 

Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ ηδησηηθή δσή ησλ πνιηηώλ. Οη 

δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα ζέβνληαη ηελ αμηνπξέπεηα ησλ αηόκσλ, ηα 

νπνία θαηνλνκάδνληαη ή αλαθέξνληαη θαη λα ελεκεξώλνπλ  ηνλ 

εξσηνύκελν όηη ε ζπλνκηιία ή όπνην άιιν πιηθό ηνπο δνζεί, ζα 

δεκνζηεπζεί. Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί 

ζηηο ζπλεληεύμεηο κε άπεηξα ή επάισηα άηνκα. 

Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηάδνζε πιεξνθνξηώλ ή 

απόςεσλ, πνπ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα κίζνπο ή πξνθαηαιήςεσλ 

θαη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα απνθπγήο θαη δηεπθόιπλζεο 

ηεο δηάδνζεο ησλ δηαθξίζεσλ βάζεη θπιήο, θύινπ, ζεμνπαιηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ, γιώζζαο, ζξεζθείαο, αλαπεξίαο, πνιηηηθώλ θαη άιισλ 

απόςεσλ, θαζώο θαη εζληθήο, θνηλσληθήο ή εζλνηηθήο πξνέιεπζεο. 

Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα ζεσξνύλ σο ζνβαξά επαγγεικαηηθά  

παξαπηώκαηα: 

Σε ινγνθινπή. 

Σε δηαζηξέβισζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Σε ζπθνθαληία, ηε δπζθήκηζε θαη ηηο αλππόζηαηεο  θαηεγνξίεο. 

Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα απνθεύγεη λα ελεξγεί σο αξσγόο ηεο 

αζηπλνκίαο ή ησλ άιισλ ππεξεζηώλ αζθάιεηαο ηνπ θξάηνπο. Οη 

δεκνζηνγξάθνη είλαη δπλαηόλ λα θιεζνύλ, λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο, κόλν 

εθόζνλ έρνπλ ήδε δεκνζηνπνηεζεί ζε θάπνην κέζν ελεκέξσζεο. 

Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα θέξεηαη κε αιιειεγγύε ζηνπο ζπλαδέιθνπο, 

ρσξίο όκσο λα απνπνηείηαη ηελ ειεύζεξε έξεπλα, ην θαζήθνλ λα 

ελεκεξώλεη θαη ην δηθαίσκα λα αζθεί θξηηηθή, λα ζρνιηάδεη, λα ζαηηξίδεη 

θαη λα επηιέγεη ηα δεκνζηνγξαθηθά ζέκαηα. 

Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεπζεξία ηνπ Σύπνπ γηα 

λα εμππεξεηήζεη άιια ζπκθέξνληα θαη λα απνθεύγεη ηελ εθκεηάιιεπζε ή λα 

έρεη πξνζσπηθό όθεινο από ηε δηάδνζε ή κε-δηάδνζε πιεξνθνξηώλ. Οη 



δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα απνθεύγνπλ θαη λα δώζνπλ ηέινο, ζε όπνηα 

θαηάζηαζε ελδερνκέλσο ζα ηνπο νδεγήζεη αζθώληαο ην επάγγεικα, ζε 

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ. Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα απνθεύγνπλ 

θάζε ζύγρπζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο κε ηε δηαθήκηζε ή ηελ πξνπαγάλδα. 

Οη δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα κελ εκπιέθνληαη ζε θαλελόο είδνπο 

εζσηεξηθή πιεξνθόξεζε θαη ρεηξαγώγεζε ηεο αγνξάο.   

Ο δεκνζηνγξάθνο νθείιεη λα κελ αλαιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο ή εξγαζίεο, 

πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.  Οη 

δεκνζηνγξάθνη νθείινπλ λα ζέβνληαη ηεο κεζόδνπο ζπιινγήο θαη δηάδνζεο 

ησλ πιεξνθνξηώλ, ηηο νπνίεο απνδέρζεθαλ ειεύζεξα, όπσο είλαη ε 

εκπηζηεπηηθή πιεξνθόξεζε (of the record), ε αλσλπκία θαη ην εκπάξγθν, 

ππό ηνλ όξν όηη απηέο νη δεζκεύζεηο έρνπλ δηαηππσζεί μεθάζαξα θαη πέξα 

από θάζε ακθηβνιία. 

Οη δεκνζηνγξάθνη πνπ άμηα θέξνπλ ηνλ ηίηιν, ζεσξνύλ θαζήθνλ ηνπο λα 

ηεξνύλ πηζηά ηηο παξαπάλσ αξρέο.  Δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνρξεσζνύλ λα 

αλαιάβνπλ κία επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ή λα εθθξάζνπλ κηα άπνςε, 

αληίζεηε κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ή ηε ζπλείδεζή ηνπο. 

Οη δεκνζηνγξάθνη γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αθεξαηόηεηαο αλαγλσξίδνπλ, ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηνπ λόκνπ θάζε 

ρώξαο, ηε δηθαηνδνζία αλεμάξηεησλ απην-ξπζκηζηηθώλ αξρώλ, ζηηο νπνίεο 

έρεη πξόζβαζε ε θνηλή γλώκε θαη απνξξίπηνπλ θάζε παξέκβαζε από 

θπβεξλήζεηο ή νπνηνδήπνηε άιινλ. 

                               ΤΟ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 


