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Προς  
 
- Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
  Υπόψη Προέδρου κ. Ιωάννη Λασκαρίδη  
 
- Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών 
  Υπόψη Προέδρου ∆.Σ. κας Μαρίας Αντωνιάδου 
 
 
Αξιότιµες Κυρίες και Κύριοι, 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη προστασίας της 
προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών από τα µέσα ενηµέρωσης, είτε µέσω 
δηµοσίων παρεµβάσεών του, είτε µέσω επιστολών προς τους αρµόδιους φορείς εποπτείας, 
όπως το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η ΕΣΗΕΑ. 

Επικοινωνούµε σήµερα εκ νέου µαζί σας µε στόχο να σας ενηµερώσουµε για 
ορισµένους προβληµατισµούς µας, ύστερα από πρόσφατα γεγονότα, και να σας 
διατυπώσουµε συναφείς προτάσεις. 

Με αφορµή την υπόθεση της τετράχρονης Μαρίας που βρέθηκε σε καταυλισµό Ροµά 
στον Τύρναβο και η οποία απασχόλησε εκτενώς τα εγχώρια και διεθνή µέσα, ο Συνήγορος 
του Πολίτη εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 2013 ∆ελτίο Τύπου 
(www.synigoros.gr/resources/131024dt.pdf), επισηµαίνοντας τις σηµαντικές αδυναµίες της 
διοίκησης και των προνοιακών υπηρεσιών που αναδείχθηκαν από αυτή την υπόθεση, αλλά 
και τις παραβιάσεις δικαιωµάτων ανηλίκων και ενηλίκων Ροµά, που ακολούθησαν τη 
δηµοσιοποίησή της, πολλές από τις οποίες σχετίζονται µε τα ΜΜΕ. 

Ειδικότερα ως προς το ρόλο των ΜΜΕ τα ζητήµατα που απασχολούν την Αρχή είναι 
κυρίως δύο: 1) Η κατ’  εξακολούθηση και καθ’ υπερβολή προβολή και ο σχολιασµός της 
εικόνας και στοιχείων της προσωπικής ζωής του ανηλίκου, ακόµα και όταν έχει ανευρεθεί ο 
ίδιος ή η οικογένειά του και έχει εκλείψει ο λόγος δηµοσιοποίησης της εικόνας του. 2) Η 
αυθαίρετη γενίκευση αρνητικών σχολίων σε βάρος µιας συγκεκριµένης πληθυσµιακής 
οµάδας (των Ροµά εν προκειµένω), µε αφορµή περιστατικό που αφορούσε συγκεκριµένα 
πρόσωπα, καθώς και η εκτεταµένη αναπαραγωγή, ιδίως από ορισµένα µέσα ενηµέρωσης, 
στερεοτύπων και ρατσιστικών αντιλήψεων.  

Ως προς το πρώτο σκέλος, όπως γνωρίζετε  η παρουσίαση ανηλίκων θυµάτων ή 
ευρισκοµένων σε δύσκολη κατάσταση µε τρόπο ώστε να ταυτοποιούνται, κατ’ εξαίρεση 
επιτρέπεται µόνον εφόσον είναι αναγκαία για την ενηµέρωση του κοινού και δεν προκαλεί 
πόνο ή βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου και, σε κάθε περίπτωση, µόνο ύστερα από 
γραπτή άδεια αυτού που ασκεί τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια (Π∆ 77/2003 άρ. 10 και Π∆ 
109/2010 άρ. 26).  

 



 
Το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών περιορίζεται σε περιπτώσεις 

αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών, βάσει ειδικής πρόβλεψης και µε συγκεκριµένους όρους 
στο πλαίσιο του διεθνούς προγράµµατος «Αmber Alert», καθώς στην περίπτωση αυτή 
υπερτερεί το δικαίωµα της ανεύρεσης και προστασίας του παιδιού. Οµοίως και σε 
περιπτώσεις που η εισαγγελική αρχή επιτρέπει την δηµοσιοποίηση εικόνας ανηλίκου, µε 
στόχο την ανεύρεσή του ή τον εντοπισµό άλλων προσώπων που ενδεχοµένως ενέχονται σε 
παράνοµες πράξεις εις βάρος του. Παράδειγµα κατάχρησης του επιδιωκόµενου στόχου 
συναντήσαµε πριν λίγους µήνες στην περίπτωση εξαφάνισης 13χρονης από τα Σπάτα. Εξίσου 
στην περίπτωση της τετράχρονης Μαρίας η χρήση των φωτογραφιών και άλλων συναφών 
εικόνων και βίντεο επαναλήφθηκε κατά κόρον και έγινε αντικείµενο αυθαίρετων γενικεύσεων 
και αναλύσεων για λόγους εντυπωσιασµού και αύξησης θεαµατικότητας, συνεχίστηκε δε και 
µετά τον εντοπισµό των πραγµατικών γονέων της.  

 Αναφορικά µε τη στάθµιση του περιορισµού του ατοµικού δικαιώµατος, 
παραθέτουµε ενδεικτικά σκέλος του σκεπτικού της Απόφασης Αρείου Πάγου 543/2009 που 
αφορά τηλεοπτική προβολή ανηλίκου: «…οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των 
ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι 
α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι  για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, 
ήτοι να συνιστούν  µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον  
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή έννοια αναλογικοί, 
να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια 
να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (Ολ.ΑΠ 43/2005)».  

Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η Οδηγία του ΕΣΡ υπ. αρ. 2/7.10.2010, σύµφωνα µε την 
οποία η τήρηση του σεβασµού στο δικαίωµα της προσωπικότητας και στις µερικότερες 
εκδηλώσεις του «δεν δικαιολογεί παρεκκλίσεις χάριν οποιουδήποτε σκοπού γενικότερου 
συµφέροντος». Σύµφωνα επίσης µε την Οδηγία του ΕΣΡ υπ. αρ. 2/2003: «∆εν επιτρέπεται η 
συνεχής και επαναλαµβανόµενη µετάδοση οποιουδήποτε θέµατος όταν η διάρκεια µετάδοσής 
του υπερβαίνει το απαιτούµενο από τις περιστάσεις µέτρο για την επαρκή ενηµέρωση του 
τηλεοπτικού κοινού και τείνει να αποτελέσει προφανή εκµετάλλευση αυτού». Τα κριτήρια 
στάθµισης της αναλογικότητας και προσφορότητας παρατίθενται επίσης αναλυτικά σε 
αποφάσεις (όπως η Απόφαση 63/2010) και κείµενα1 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα µε αναφορές σε σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Εν κατακλείδι πιστεύουµε ότι σε περιπτώσεις όπως οι προαναφερθείσες, τα µέσα θα 
πρέπει να απέχουν από την αναδηµοσίευση περαιτέρω φωτογραφιών, βίντεο κλπ και από την 
αναζήτηση νεότερων στοιχείων για την προσωπική ζωή του παιδιού, µέσω συνεντεύξεων, 
αναλύσεων ή ρεπορτάζ. Πιστεύουµε επίσης ότι οι όποιες αναφορές θα πρέπει να 
περιορίζονται στην εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού και να µην επαναλαµβάνονται σε 
άνευ µέτρου διάρκεια. 

Επίσης θεωρούµε ότι όταν οι λόγοι της δηµοσιοποίησης εκλείπουν, δηλαδή το παιδί 
ή/και τα πρόσωπα που αναζητούνται έχουν εντοπιστεί,  παύει να υφίσταται ο περιορισµός 
του δικαιώµατος και ισχύει η υποχρέωση σεβασµού της ιδιωτικής ζωής και των 
προσωπικών δεδοµένων του παιδιού. Η µετάδοση λοιπόν περαιτέρω εικόνων και 
περιγραφών πρέπει να διακόπτεται απολύτως.  

 
 Ως προς το δεύτερο σκέλος, όπως επίσης γνωρίζετε, σύµφωνα µε την οικεία 
νοµοθεσία (Π∆ 77/2003 άρ. 4): «∆εν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων µε τρόπο που 
µπορεί να ενθαρρύνει τις δυσµενείς διακρίσεις βάσει της φυλής ή της εθνότητας». Επίσης «∆εν 
επιτρέπεται η προβολή µειωτικών, ρατσιστικών, ξενοφοβικών ή σεξιστικών µηνυµάτων και 
χαρακτηρισµών καθώς και µισαλλόδοξων θέσεων και γενικά δεν  πρέπει να θίγονται εθνοτικές 
και θρησκευτικές µειονότητες και άλλες ευάλωτες ή ανίσχυρες πληθυσµιακές οµάδες». Αλλά 
και ένα πλέγµα άλλων διατάξεων του Κώδικα ∆εοντολογίας προστατεύουν τόσο τον 

                                                           
1 http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,23093&_dad=portal&_schema=PORTAL 



 
τηλεθεατή, όσο και τον φερόµενο ως δράστη από τους κινδύνους της υποκειµενικότητας και 
της υπερβολής έκθεσης σε άκριτες ειδήσεις: Όπως ορίζουν τα άρ. 14 και 15, τα δελτία 
ειδήσεων πρέπει να συντάσσονται µε ακρίβεια, αντικειµενικότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή 
πολυµέρεια, υποχρέωση που κατισχύει κάθε, έστω και έµµεσης, επιχειρηµατικής και 
οικονοµικής εν γένει επιδίωξης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού σταθµού. Ειδήσεις και 
σχόλια, κρίσεις ή απόψεις πρέπει να διακρίνονται µε τρόπο σαφή, ενώ υποθέσεις ή 
πιθανολογήσεις δεν παρουσιάζονται ως γεγονότα.  
 Σύµφωνα δε µε το άρ. 11 πρέπει να τηρείται το τεκµήριο της αθωότητας προ της 
καταδίκης, ενώ ο φερόµενος ως δράστης δεν πρέπει να αναφέρεται µε  απαξιωτικούς για το 
πρόσωπό του χαρακτηρισµούς, ούτε γίνεται αναφορά σε αυτόν µε µοναδικό προσδιορισµό 
την εθνοτική του καταγωγή ή το θρήσκευµά του.  Τέλος, κατά το άρ. 13 παρ. 3 η 
δηµοσιογραφική έρευνα δεν πρέπει να υποκαθιστά τις αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές 
(βλ. και σχετική υπόδειξη ΕΣΡ αρ. 4/12.12.2008,  Γνωµοδότηση ΑΠ∆ΠΧ αρ. 83/2002). 
Σχετικούς µε τους παραπάνω περιορισµούς επιβάλλουν και διατάξεις του Κώδικα 
∆εοντολογίας της ΕΣΗΕΑ (άρ. 2). 
 
 Στην υπό εξέταση περίπτωση, πολλά ραδιοτηλεοπτικά µέσα, καθώς και µερίδα του 
τύπου, αφενός προχώρησαν σε αφορισµούς και γενικευµένες κατηγορίες και χαρακτηρισµούς 
εναντίον µιας φυλετικής οµάδας, αφετέρου διατύπωσαν συµπεράσµατα και απένειµαν 
καταδίκες, προτού διερευνηθεί και διαλευκανθεί το ζήτηµα από τις αρµόδιες προς τούτο 
πολιτειακές αρχές. Είναι γνωστό ότι ένας εύκολος τρόπος αύξησης της τηλεθέασης είναι η 
στόχευση στο συγκινησιακό πεδίο. Τα ΜΜΕ παρουσιάζουν αποσπασµατικές ή στιγµιαίες 
ιστορίες, στις οποίες δεν ακολουθεί κάποια συνέχεια ή πολύπλευρη ανάλυση. Ωστόσο, τα 
στερεότυπα και τα φοβικά σύνδροµα διαχέονται, παγιώνονται και οδηγούν περαιτέρω σ’ έναν 
φαύλο κύκλο µισαλλοδοξίας και αδυναµίας σεβασµού του διαφορετικού. 
 
 Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούµε για την παρέµβασή σας σχετικά µε τα 
ζητήµατα που προεκτέθηκαν. Ειδικότερα προτείνουµε: 
α) Την έκδοση οδηγιών σχετικά αφενός µε τη χρήση της εικόνας και των προσωπικών 
στοιχείων των παιδιών σε  περιπτώσεις όπως οι προαναφερθείσες, αφετέρου µε τον τρόπο 
παρουσίασης προσώπων και γεγονότων, ώστε να µην ενθαρρύνεται ο ρατσισµός, η 
ξενοφοβία και η µισαλλοδοξία.  
β) Την εγρήγορση των φορέων εποπτείας ως προς τον εντοπισµό και έλεγχο παρόµοιων 
περιστατικών αντιδεοντολογικού χειρισµού από τα ΜΜΕ 
γ) Την οργάνωση σεµιναρίων επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοσιογράφων που 
ασχολούνται µε το κοινωνικό και δικαστικό ρεπορτάζ, σχετικά µε τη δεοντολογία και τον 
ενδεδειγµένο χειρισµό υποθέσεων, στις οποίες εµπλέκονται ανήλικοι. Στην εκπαίδευση αυτή 
ο Συνήγορος του Πολίτη είναι διατεθειµένος να συνδράµει µε τη γνώση και την εµπειρία του 
στο πεδίο της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού. 
 
 Ελπίζοντας στη θετική απόκρισή σας, παραµένουµε στη διάθεσή σας για 
ενδεχόµενες διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία, τόσο εγώ όσο και ο αρµόδιος Βοηθός 
Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού κος Γιώργος Μόσχος. 
 
 

Με εκτίµηση, 
 
 

Καλλιόπη Σπανού  
Συνήγορος του Πολίτη 

 
 
Κοινοποίηση:  
Γενικό Γραµµατέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, κο Ανδρέα Κατσανιώτη 
Γενικό Γραµµατέα Μέσων Ενηµέρωσης, κο Ιωάννη Παναγιωτοπούλο  


