
 

Πρακτική στήριξη δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα 

ενημέρωσης 

Όταν οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης εμποδίζονται εργαστούν ή δεν έχουν 

τη δυνατότητα να εργαστούν με ασφάλεια, το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε αμερόληπτη και σημαντική 

πληροφόρηση, η οποία είναι απαραίτητη για να συμμετάσχει κανείς στο κοινωνικό σύνολο.  Στο πλαίσιο 

του προγράμματος Media Freedom Rapid Response (Ταχεία Ανταπόκριση για την Ελευθερία των 

Μέσων Ενημέρωσης, MFRR), η Free Press Unlimited και το European Centre for Press and Media 

Freedom (ECPMF) παρέχουν πρακτική βοήθεια σε δημοσιογράφους και εργαζομένους στα μέσα 

ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες. Μπορούμε να υποστηρίξουμε 

επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μια σειρά απειλών, 

συμπεριλαμβανομένης της βίας, της παρενόχλησης και του εκφοβισμού λόγω του ζωτικής σημασίας 

έργου τους. 

Δυαντότητες στήριξης 

Οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης και οι οργανισμοί που βρίσκονται σε κίνδυνο μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για στήριξη από το MFRR για τα εξής: 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Για τραυματισμούς που 

υπέστησαν δημοσιογράφοι 

κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμη στήριξη για 

δημοσιογράφους που δεν 

είναι σε θέση να εργαστούν ή 

κάλυψη δαπανών για  

προσωρινή διαφυγή από 

επισφαλείς συνθήκες 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Συμβουλές, παραπομπή και 

χρηματοδότηση για την 

αναζήτηση ψυχοκοινωνικής 

βοήθειας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

θεραπείας για PTSD και 

STSD 

 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ψηφιακά εργαλεία όπως VPN 

για online προστασία και 

εξοπλισμό σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

Προσωρινή στήριξη των 

μελών των οικογενειών 

δημοσιογράφων που δεν 

μπορούν να εργαστούν, είναι 

φυλακισμένοι ή έχουν 

αποβιώσει 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Πόροι και εξοπλισμός που 

βοηθούν τους 

δημοσιογράφους να 

προστατευθούν από 

απειλές, τόσο online όσο και 

offline 

Τι καλύπτεται 
Η πρακτική στήριξη που παρέχεται μέσω του MFRR καλύπτει μια σειρά καταστάσεων. Κάθε περίπτωση 

ελέγχεται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της, και τα σχετικά μέτρα προσαρμόζονται σε αυτές, ώστε να 

 



υποστηριχθούν καλύτερα οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Αν και δεν υπάρχει προαπαιτούμενο όριο 

για να μπορεί κάποιος να λάβει στήριξη, ανάλογα με τη φύση κάθε απειλής έχει δοθεί πρακτική στήριξη 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

● Χρηματοδότηση για την αντικατάσταση δημοσιογραφικού εξοπλισμού που έχει υποστεί ζημιές 

από αστυνομικούς, προσωπικό ασφαλείας ή άγνωστους  

● Παροχή ψηφιακών εργαλείων, όπως VPN, κρυπτογραφημένοι σκληροί δίσκοι, κλειδιά ελέγχου 

ταυτότητας δύο παραγόντων και καλύμματα webcam για δημοσιογράφους των οποίων η 

ασφάλεια, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ψηφιακή ακεραιότητα απειλούνται από 

παρακολούθηση και υποκλοπή 

● Παροχή μέσων προστασίας σε δημοσιογράφους και εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης σε 

καταστάσεις υψηλού κινδύνου, όπως οι συγκρουσιακές και μετασυγκρουσιακές ζώνες και η 

κάλυψη διαδηλώσεων και εκλογών 

● Κάλυψη του κόστους προσωρινής διαφυγής από μια επισφαλή κατάσταση που προκλήθηκε 

από απειλές σωματικής βίας, εκφοβισμό, νομική ενέργεια ή λογοκρισία και σχετίζεται με το έργο 

του δημοσιογράφου 

● Στήριξη της πρόσβασης σε υποστήριξη σωματικής και ψυχικής υγείας ύστερα από επίθεση ή 

έκθεση σε τραυματικό γεγονός. Το μέτρο μπορεί να περιλαμβάνει υποστήριξη για 

μετατραυματική διαταραχή άγχους (PTSD) και δευτερογενή μετατραυματική διαταραχή άγχους 

(STSD). 

 

Απαιτήσεις 
● Να είστε οργανισμός ενημέρωσης ή επαγγελματίας των μέσων ενημέρωσης σε κράτος-μέλος 

της ΕΕ ή σε υποψήφια για ένταξη χώρα (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου), 

● Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίζετε να είναι άμεσο αποτέλεσμα της εργασίας 

σας ως επαγγελματία των μέσων ενημέρωσης, 

● Να αναγνωρίζετε ότι αυτή η στήριξη δεν είναι διαρθρωτική, 

● Να αναγνωρίζετε ότι στόχος της στήριξής μας είναι να μπορέσετε να συνεχίσετε το έργο σας το 

συντομότερο δυνατό, 

● Η κατάστασή σας να μπορεί να επιβεβαιωθεί από τουλάχιστον δύο αξιόπιστες πηγές εκτός από 

εσάς τον ίδιο. 

Για να κάνετε αίτηση 
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη στήριξη μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής φόρμας αίτησης: 

https://www.freepressunlimited.org/en/projects/reporters-respond-emergency-funding-for-the-media 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στη διεύθυνση helpdesk@ecpmf.eu ή 

reportersrespond@freepressunlimited.org  

 

---------------------------------------------------- 

Το Media Freedom Rapid Response, MFRR είναι ένας πανευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος παρακολουθεί, εποπτεύει και 

ανταποκρίνεται σε περιπτώσεις που παραβιάζεται η ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ 

και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Αυτό το έργο παρέχει νομική και πρακτική στήριξη, δημόσια υπεράσπιση και ενημέρωση 

για την προστασία των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Το MFRR οργανώνεται από μια 

κοινοπραξία με επικεφαλής το European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), και μέλη τις οργανώσεις ARTICLE 19, 

European Federation of Journalists (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institute for Applied Informatics του Πανεπιστημίου της 

Λειψίας (InfAI), International Press Institute (IPI) και CCI/Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT).Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. www.mfrr.eu  
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