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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (ΑΣΚ), σε συνεργασία με την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, την Ένωση Συντακτών και 

την Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, πραγματοποίησαν Συνέντευξη Τύπου, στις 3 

Ιουλίου 2015 με σκοπό την παρουσίαση του «Οδηγού Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας- Β΄ Έκδοση».  

Ο Οδηγός αποτελεί αναβάθμιση του πρώτου Οδηγού που εκπονήθηκε το 2013, σε συνεργασία 

με την Ένωση Συντακτών και στοχεύει στη στήριξη των Λειτουργών των ΜΜΕ στο έργο τους 

και περιλαμβάνει: 

 α) ενημέρωση για τα βασικά σημεία που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο και τον 

Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας 

 β) αντικειμενική πληροφόρηση για την ουσιοεξάρτηση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα  

γ) τρόπους χειρισμού θεμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι 

ανήλικοι στο πλαίσιο που καθορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού 

δ) τρόπους προβολής σχετικών θεμάτων με τρόπο που να συμβάλλει στην αποτροπή του 

κοινωνικού στιγματισμού.   

Θεωρούμε ότι οι Λειτουργοί της έντυπης, τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής δημοσιογραφίας 

έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν μέσα από το έργο τους για απρόσκοπτη 

μεταφορά των ειδήσεων και αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση 

αναφορικά με την ουσιοεξάρτηση και τις πτυχές που τη συνθέτουν. Πέρα από αυτό όμως, η 

δύναμη των ΜΜΕ έγκειται και στη δυνατότητα τους να διαμορφώνουν στάσεις, αντιλήψεις και 

έννοιες.  

 

Ευελπιστούμε ότι ο Οδηγός θα αποτελεί ένα εύχρηστο, απλό και πρακτικό εργαλείο στα χέρια 

των Λειτουργών ΜΜΕ που θα διευκολύνει το έργο τους.  
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Όλοι μας μπορούμε να συμβάλουμε στην κατάρριψη του στίγματος, ώστε το φαινόμενο χρήση 

και εξάρτηση να πάψει να θεωρείται πρόβλημα εγκληματικότητας και να μεταφερθεί στη 

σφαίρα της δημόσιας υγείας. 

 

Τον Οδηγό μπορείτε να τον βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες: 

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου: http://www.ask.org.cy  

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου: http://www.crta.org.cy/ 

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού: http://www.childcom.org.cy/  

Ένωση Συντακτών Κύπρου: http://www.esk.org.cy/ 

Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας: http://www.cmcc.org.cy/  
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