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Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του
Παιδιού, συµµετέχει ευχαρίστως στον δηµόσιο διάλογο που εγκαινιάζει η Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνίας µε τη διεξαγωγή ηµερίδας µε θέµα «Παιδιά και ΜΜΕ – Οι
ανήλικοι στον κόσµο της Επικοινωνίας». Ο Συνήγορος επισηµαίνει την ανάγκη να
ενισχυθεί το θεσµικό πλαίσιο που αφορά την προστασία των δικαιωµάτων των
ανηλίκων στα ΜΜΕ και να υπάρξει στενότερη συνεργασία όλων των αρµοδίων
φορέων για τον σκοπό αυτό. Συνοψίζοντας τις σχετικές προτάσεις που έχει διατυπώσει
µέχρι σήµερα, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει την ανάγκη για:
- Πιστή εφαρµογή των διατάξεων της υπάρχουσας νοµοθεσίας για τα ΜΜΕ και
ιδίως των Π∆ 100/2000 και Π∆ 77/2003 («Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών
και άλλων δηµοσιογραφικών και πολιτικών εκποµπών» της ραδιοφωνίας και
τηλεόρασης) που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, απαγόρευση λήψης συνεντεύξεων
από ανήλικους κάτω των 14 ετών, απαγόρευση παρουσίασης ανηλίκων ως δραστών
εγκληµατικών ενεργειών ή ως υπαιτίων δυστυχηµάτων, απαγόρευση δηµοσιοποίησης
στοιχείων δικογραφίας ή στοιχείων που συντείνουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας
ανηλίκων θυτών, θυµάτων ή µαρτύρων ποινικών αδικηµάτων κ.α.
- Αξιοποίηση του θεσµοθετηµένου ρόλου των Ανεξαρτήτων Αρχών και ιδίως
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο µπορούν να προσφεύγουν οι
πολίτες ζητώντας την παρέµβασή του όταν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του
νόµου.
- Επεξεργασία και προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης σχετικά µε την υιοθέτηση
Κώδικα δεοντολογίας των ψυχαγωγικών προγραµµάτων της ραδιοτηλεόρασης, που θα
περιλαµβάνει διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ψυχικής υγείας
των ανηλίκων που συµµετέχουν σε αυτά, καθώς και των ανηλίκων θεατών.
- Μελέτη ειδικών ρυθµίσεων προκειµένου να αποτρέπεται η δηµοσιοποίηση
στοιχείων και περιστατικών που µπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της
ταυτότητας ανηλίκων θυµάτων ή θυτών σε υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον της
δικαιοσύνης, έως την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης (σχετική πρόβλεψη
υπάρχει ήδη στον ν.3625/2007 για ανήλικα θύµατα εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας).
- Θεσµοθέτηση επιπρόσθετων διαδικασιών αυτοδέσµευσης και αυτοελέγχου
των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ως προς την προστασία των δικαιωµάτων των
ανηλίκων.
- Καθιέρωση κινήτρων για την παραγωγή ποιοτικών εκποµπών και
προγραµµάτων που απευθύνονται σε ανηλίκους.
- ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά και γονείς και
ανάπτυξη εκστρατειών ενηµέρωσης, σχετικά µε τις προβλέψεις της νοµοθεσίας και
τους κινδύνους από τις παραβιάσεις δικαιωµάτων του παιδιού από τα ΜΜΕ,
περιλαµβανοµένου του ∆ιαδικτύου.
Επικοινωνία για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τη δράση του Συνηγόρου του Παιδιού:
Ιστοχώρος: www.0-18.gr, e-mail: cr@synigoros.gr
τηλέφωνα 210.728903 και 210.7289744.

