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Νομοθεσία 

Παραδείγματα 

Καλές Πρακτικές 



• ΝΑΙ. Το κοινό ενημερώνεται για τα 
θέματα της σεξουαλικής κακοποίησης 
κυρίως από τα ΜΜΕ. Προϋπόθεση η 
δεοντολογική διαχείριση. 

Πρέπει να δημοσιοποιούμε 
θέματα που αφορούν στη 
σεξουαλική κακοποίηση 

ανηλίκων; 

• ΝΑΙ. Όταν δεν είναι προς το συμφέρον 
των εμπλεκόμενων παιδιών.  

• Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες θα το 
κρίνουν.  

Υπάρχουν περιπτώσεις που 
ΔΕΝ πρέπει να 

δημοσιοποιούνται; 

• Προέχει η διασφάλιση του 
συμφέροντος του παιδιού. 

• Διασφάλιση δεοντολογικής κάλυψης.   

Ποιος είναι ο πιθανός 
αντίκτυπος του ρεπορτάζ 

στον ανήλικο; 



 
 

 

 

 

 

 

«Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί έχουν υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι οι 

εκπομπές τους δεν περιλαμβάνουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να 

βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική ανάπτυξη  

των ανηλίκων και ιδίως προγράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές  

ή σκηνές αδικαιολόγητης βίας». Άρθρο 29(1)  

 

 

 



 Κανονισμός 32(3)(δ) «Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των 

ονομάτων ανηλίκων που εμπλέκονται σε αστυνομικές ή 

δικαστικές διαδικασίες και η μετάδοση οποιασδήποτε 

πληροφορίας που δυνατόν να οδηγήσει στην αποκάλυψη 

της ταυτότητάς τους».   
 

 

 

 

 

 





 Αποφυγή μετάδοσης 
προσωπικών πληροφοριών 
των ανηλίκων ή της 
οικογένειάς τους (όνομα, 
εθνοτική καταγωγή, 
θρησκεία, σεξουαλικό 
προσανατολισμό, πλάνα από 
το σχολείο ή τη γειτονιά του, 
αναφορά στην πόλη/περιοχή 
διαμονής του, μωσαϊκό που 
επιτρέπει την αποκάλυψη 
της ταυτότητας των ιδίων ή 
των γονέων τους, επάγγελμα 
των γονέων κ.α.). 
 



 

 Άρθρο 26(1)(ε) «Οι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή 
ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει να διέπονται από τις αρχές του 
σεβασμού της προσωπικότητας, της υπόληψης και του ιδιωτικού βίου 
του ατόμου». 

 

 Κανονισμός 21(3) «Οι σταθμοί υποχρεούνται όπως σ’ όλες τις εκπομπές 
(συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων) διασφαλίζουν σεβασμό 
προς την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό βίο, την 
επαγγελματική, επιστημονική, κοινωνική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη 
συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου 
εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου μεταδίδεται από 
σταθμό ή γίνεται αναφορά ή μεταδίδονται γι’ αυτό στοιχεία τέτοια που 
οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς του. Η πιο πάνω υποχρέωση 
επεκτείνεται αναφορικά με κάθε άτομο ή την εικόνα γενικά του ανθρώπου 
ως ατόμου ή μέλους ομάδας.  
 



 Καν. 32(3)(γ): «Απαγορεύεται η παρουσίαση ανηλίκων ως 
μαρτύρων ή θυμάτων εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχημάτων 
από τις ειδησεογραφικές και άλλες ενημερωτικές εκπομπές των 
σταθμών. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαία 
για την ενημέρωση του κοινού και δεν προκαλεί πόνο ή βλάβη στην 
προσωπικότητα του ανηλίκου και μόνο ύστερα από γραπτή άδεια 
του κηδεμόνα». 

 

 Η διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής της αξιοπρέπειας 
και της φυσικής και συναισθηματικής ευημερίας του ανηλίκου 
πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως οποιασδήποτε συγκατάθεσης από 
τον συμμετέχοντα ή από γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο ηλικίας 
άνω των δεκαοχτώ, το οποίο έχει την επιμέλεια του ανήλικου 
(Κώδικας Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για τη συμμετοχή παιδιών σε 
προγράμματα της τηλεόρασης – www.crta.org.cy)   

 

 
 



 «Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα του 
θύματος περιγράφει στην κάμερα του 
… τα ανατριχιαστικά γεγονότα».  

 

 



 Αποφυγή μετάδοσης λεπτομερών περιγραφών της 

σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν  υπηρετούν την 

είδηση. Θυματοποιούνται εκ νέου οι ανήλικοι. 

  Τα ρεπορτάζ να προετοιμάζονται με ευαισθησία. 

  Αποφυγή χρήσης εικόνων από ταινίες μυθοπλασίας με 

θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση. 

 Στα ρεπορτάζ για την παιδική πορνογραφία να 
αποφεύγονται οι ακατάλληλες φωτογραφίες.  



 Σε περιπτώσεις που είναι επιβεβλημένη από τις Αρχές η 

δημοσιοποίηση φωτογραφιών ανηλίκων για εντοπισμό τους, να μην 

γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε πιθανή σεξουαλική κακοποίηση τους. 

 

                                                                    Όταν όλα τα                          

                                                                    εμπλεκόμενα πρόσωπα 

                                                                        είναι ανήλικα   

                                                                        χρειάζεται ιδιαίτερη   

                                                                        προσοχή. Είναι χρήσιμες   

                                                                        οι συμβουλές ειδικών. 

                                                                        (ορολογία, νομοθεσία) 

                                                                         



Αποκάλυψη 

Ταυτότητας 

• Αντίκτυπος στη ζωή του παιδιού 

• Ένα ρεπορτάζ - Μια ζωή 

Μη σεβασμός 
Ιδιωτικού 

Βίου 

• Αποτρέπει άλλα θύματα να αναφέρουν ή να 
καταγγείλουν την περίπτωσή τους, φοβούμενα 
τυχόν δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στα 
ΜΜΕ. 



Άρθρο 26(2)  
Κανονισμός 24(1)(α) και (β)  Λίστα Ελέγχου 

 Τα Δελτία Ειδήσεων και τα 

ενημερωτικά προγράμματα 

πρέπει να χαρακτηρίζονται 

από ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα. 

 

 Ουσιώδη λάθη διορθώνονται κατά 

τη διάρκεια του ίδιου Δελτίου, αν 

υποδειχθούν ή γίνουν αντιληπτά 

έγκαιρα. Διαφορετικά, στο επόμενο 

Δελτίο.  

 Είναι αξιόπιστες οι πηγές; Απέφυγα 
τις αχρείαστες ή μη επιβεβαιωμένες 
πληροφορίες; Μήπως παρουσίασα 
εικασίες ως πραγματικό γεγονός; 

 
 Είναι κατάλληλη η ορολογία για 

την περιγραφή της σεξουαλικής 
κακοποίησης; Περιέλαβα σχόλια 
εξειδικευμένων επαγγελματιών; 

 
 Το ρεπορτάζ είναι ηθικά και 

δεοντολογικά ορθό; Μήπως ο 
βαθμός «ΣΟΚ» που προκαλεί έχει 
διογκωθεί, ακόμα κι αν 
αποκαλύπτει εγκληματική 
δραστηριότητα;.  
 

 Μήπως δραματοποίησα την είδηση;  
 
 
 





 Παρουσίασα τα κακοποιημένα παιδιά ως θύματα, 

εγκληματίες ή ως άτομα με δικαιώματα και αξιοπρέπεια; 

 

 Το ρεπορτάζ συντηρεί ή καλλιεργεί στερεότυπα; 

(ρατσισμός) 

 

 Απέφυγα τις συναισθηματικές εκφράσεις και την πρόκληση 

οίκτου σχετικά με το θύμα (π.χ. «το συντετριμμένο 

αγγελούδι», «φρίκη και αποτροπιασμός, δεν το χωράει ο 

ανθρώπινος νους») ή τις υπερβολές και τους 

χαρακτηρισμούς για τον θύτη; 

 

 

 

 

 

 



 

Υπόθεση Φραντζή 
(Πρόστιμο €12,500) 

 

Κανονισμός 28(1) 

Άρθρο 26(1)(β) 

  «Τα πρόσωπα που 

συμμετέχουν ή αναφέρονται 

σε εκπομπή απολαύουν 

δίκαιης, ορθής και 

αξιοπρεπούς 

συμπεριφοράς». 

 

 «Οι εκπομπές πρέπει να 

διέπονται από την αρχή της 

ποιότητας». 







 Πρώτιστο μέλημα: διασφάλιση του συμφέροντος των ανηλίκων.  

 Σε όλα τα σχετικά ρεπορτάζ να μεταδίδονται σε υπότιτλους τηλεφωνικές 

γραμμές βοήθειας για υποβολή καταγγελιών ή για την υποστήριξη 

θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. 

 Τα ρεπορτάζ συνήθως αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις. Ας μην 

περιοριζόμαστε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας υπόθεσης. Τα 

περιστατικά και οι ιστορίες να τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.  

 Επιδιώξτε να φιλοξενήσετε εξειδικευμένους επαγγελματίες:  

-   Αναφορές στη νομοθεσία, στα χαρακτηριστικά των περιστατικών,    

    στατιστικά, τρόπους πρόληψης, συνέπειες για τα θύματα. 

- Θα δώσουν πληροφορίες σχετικά με το τί πρέπει να κάνει κάποιος όταν 

υποψιάζεται ότι μια ανήλικη/ος είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. 

-  Ή πώς πρέπει να αντιδράσει όταν του εξομολογηθεί μια ανήλικη/ος ότι 

έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Πώς στηρίζουμε τα θύματα;  



Ένα ρεπορτάζ – Μία Ζωή 

 

Ευχαριστώ  

για την προσοχή σας! 
 

 

 

Ναυσικά Χαραλάμπους 
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