
ΩΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Γημοζιογπάθορ 

Γημοζιογπαθία είλαη ε ζπγθέληξσζε εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ, θαη ε δηάδνζε 

ηνπο κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο κε ζηόρν ηελ πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ. 

Τπάξρεη επίζεο θαη παξαπιεξνθόξεζε ζηελ δεκνζηνγξαθία. Η δεκνζηνγξαθία 

εκπεξηέρεη ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε απηνύ πνπ ηελ αζθεί, από ηνλ ηξόπν 

δηακόξθσζεο ή παξνπζίαζεο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πιεξνθνξηώλ, κέρξη ηνλ άκεζν 

ζρνιηαζκό απηώλ. Όπνηνο αζθεί ηε δεκνζηνγξαθία σο επάγγεικα ππόθεηηαη ζηνλ 

θώδηθα δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο ηεο έλσζεο ζπληαθηώλ ζηελ νπνία αλήθεη. 

Δπνκέλσο νη δεκνζηνγξάθνη  πξέπεη λα επηηεινύλ έλα θνηλσληθό έξγν, θαη λα 

εξγάδνληαη πξνο όθεινο ηνπ ζπλόινπ ηεο θνηλσλίαο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο. 

Οη ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε δεκνζηνγξαθία θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα 

ηεο πξαγκαηηθόηεηαο: από πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, λνκηθά, ηζηνξηθά, θνηλσληθά ζέκαηα 

κέρξη αζιεηηζκό, πνιηηηζκό, ηερλνινγία, πεξηβάιινλ, κόδα, πγεία θιπ. Σν επάγγεικα 

ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ζεσξείηαη από θάπνηνπο ιεηηνύξγεκα από ηελ άπνςε όηη ν 

δεκνζηνγξάθνο επηηειεί θνηλσληθό έξγν, εξγάδεηαη πξνο όθεινο ηνπ ζπλόινπ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο (π.ρ. κε ηελ απνθάιπςε 

ζθαλδάισλ). 

Γενική Πεπιγπαθή: Σν επξύηαην αληηθείκελν ηνπ Αζιεηηθνύ πληάθηε είλαη ό, ηη 

ζπκβαίλεη ζηνλ αζιεηηζκό. Πξόθεηηαη γηα κηα εηδηθόηεηα πνπ αλαβαζκίζηεθε 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηελ πιεζώξα ησλ παγθόζκησλ αζιεηηθώλ 

γεγνλόησλ, αιιά θαη ηελ "έθξεμε" ζην ρώξν ησλ ΜΜΔ (ηδησηηθή ηειεόξαζε, 

ηδησηηθή ξαδηνθσλία, αύμεζε αζιεηηθώλ εθεκεξίδσλ, αλαδηνξγάλσζε ησλ νκάδσλ 

ζε επαγγεικαηηθά πξόηππα). 

Μπνξεί ην πνδόζθαηξν λα παξακέλεη ν "βαζηιηάο ησλ ζπνξ", αιιά νη κεγάιεο 

επηηπρίεο ζην κπάζθεη, ηελ άξζε βαξώλ, ην βόιετ θαη ην ζηίβν έθεξαλ πεξηζζόηεξν 

θόζκν θνληά ζηνλ αζιεηηζκό, άξα πεξηζζόηεξνπο αλαγλώζηεο, αθξναηέο θαη 

ηειεζεαηέο. Η αλαβάζκηζε πνιιώλ, άγλσζησλ έσο ρζεο, αζιεκάησλ, αιιά θαη ε 

επαγγεικαηηθή νξγάλσζε όισλ ζρεδόλ ησλ ζπιιόγσλ δεκηνύξγεζαλ πνιιέο λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο.  

Αμεπολητία, ζςγκπούζειρ ζςμθεπόνηυν, και κομμαηική δημοζιογπαθία 

Σα λέα κέζα ελζαξξύλνπλ ηνπο αλζξώπνπο λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο θαη λα 

κνηξαζηνύλ ηηο ζθέςεηο ηνπο κε εηιηθξίλεηα. Πνιινί κπιόγθεξο είλαη ππεξήθαλνη πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηε γλώκε ηνπο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο νη νπνίνη 

πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηα γεγνλόηα ακεξόιεπηα. Πνιινί δεκνζηνγξάθνη ησλ 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ βιέπνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο σο αληάξηεο ή αθηηβηζηέο γηα 



ζθνπνύο ή πνιηηηθά θηλήκαηα, θαη απνξξίπηνπλ ηελ ηδέα ηεο αληηθεηκεληθήο ή 

νπδέηεξεο αλάιπζεο. Η κεξνιεπηηθή ή θνκκαηηθή δεκνζηνγξαθία έρεη ηνπιάρηζηνλ 

δύν είδε: Σν έλα είδνο είλαη ε δεκνζηνγξαθία πνπ παξνπζηάδεη κηα γλώκε θαη 

ζρνιηάδεη γεγνλόηα θαη ζέκαηα, κε ή ρσξίο επαιήζεπζε. Μηα άιιε κνξθή είλαη ε 

θνκκαηηθή δεκνζηνγξαθία, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα ελεκέξσζεο σο θεξέθσλν γηα 

πνιηηηθά θόκκαηα θαη θηλήκαηα. ε κάποιο βαθμό, βλέποςμε μια αναβίυζη (ή 

επιζηποθή) ζε μία κομμαηική δημοζιογπαθία παποςζίαζηρ γνώμηρ πος ήηαν 

δημοθιλήρ ππιν από ηην άνοδο ηηρ ανηικειμενικήρ ενημέπυζηρ ζηιρ απσέρ ηος 

1900. Σόζν ε παξνπζίαζε γλώκεο όζν θαη ε θνκκαηηθή δεκνζηνγξαθία έρεη βαζηέο 

ξίδεο ζηελ ηζηνξία ηεο δεκνζηνγξαθίαο. Χζηόζν ε αλαβίσζή ηνπο ζε έλα online 

θόζκν εγείξεη ζνβαξά εζηθά δηιήκκαηα γηα ηελ παξνύζα δενληνινγία ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Θα έπξεπε ε αληηθεηκεληθόηεηα λα εγθαηαιεηθζεί από όινπο 

ηνπο δεκνζηνγξάθνπο; Ποιο είναι ηο καλύηεπο για μια δςναμική και ςγιή 

δημοκπαηία – ή αμεπόληπηη δημοζιογπαθία ή η κομμαηική δημοζιογπαθία; Η 

θαηάζηαζε έρεη γίλεη αθόκα πην ακθηιεγόκελε, θαζώο ππάξρνπλ ππνζηεξηθηέο ηεο 

κεξνιεπηηθήο δεκνζηνγξαθίαο θαη ηεο παξνπζίαζεο γλώκεο, νη νπνίνη όρη κόλν 

ακθηζβεηνύλ ηελ αληηθεηκεληθόηεηα, αιιά θαη ηελ καθξνρξόληα αξρή όηη νη 

δεκνζηνγξάθνη ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη από ηηο νκάδεο θαη ηα ζπκθέξνληα γηα 

ηα νπνία γξάθνπλ. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί θνκκαηηθνί δεκνζηνγξάθνη απνξξίπηνπλ 

ηηο θαηεγνξίεο γηα “ζύγθξνπζε ελδηαθέξνληνο”, όηαλ δέρνληαη ρξήκαηα από νκάδεο ή 

θάλνπλ δσξεέο ζε πνιηηηθά θόκκαηα.  Από νηθνλνκηθή άπνςε, νη εηδεζενγξαθηθέο 

νξγαλώζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο όπσο είλαη ε ακεξνιεςία όιν 

θαη πεξηζζόηεξν αηζζάλνληαη ππνρξεσκέλνη λα κεηαθηλεζνύλ πξνο κηα πην δνγκαηηθή 

ή θνκκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ εηδήζεσλ θαη ησλ ζρνιηαζκώλ. Σν λα είλαη θάπνηνο 

ακεξόιεπηνο, ζεσξείηαη βαξεηό γηα ην θνηλό. Τπνζηεξίδεηαη όηη ην θνηλό 

πξνζειθύεηαη πεξηζζόηεξν από ηζρπξέο απόςεηο θαη ζπγθξνύζεηο γλώκεο.  Αθόκε 

θαη όηαλ νη αίζνπζεο ηύπνπ επηβάιινπλ ηνπο θαλόλεο ηεο ακεξνιεςίαο – γηα 

παξάδεηγκα όηαλ απνιύνπλ ή “παγώλνπλ” θάπνην δεκνζηνγξάθν γηα ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ- δελ θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπ θνηλνύ. 

Οξηζκέλνη πνιίηεο θαη νκάδεο δηακαξηύξνληαη όηη νη αίζνπζεο ηύπνπ θαηαπηέδνπλ 

απηά πνπ νη αλαιπηέο θαη νη δεκνζηνγξάθνη κπνξνύλ λα πνπλ γηα ηα ζέκαηα πνπ 

θαιύπηνπλ θη απηό είλαη ινγνθξηζία. Δίναι καλό άπαγε, όηι όλο και πεπιζζόηεπο, οι 

δημοζιογπάθοι δεν ζηέκονηαι απένανηι ζε διάθοπερ πεπιθυπιακέρ ή εσθπικέρ 

ππορ ηην παπαδοζιακή κοινυνία ομάδερ, πποζπαθώνηαρ να ενημεπώζοςν 

αξιόπιζηα ηο κοινό για ηιρ απότειρ ηοςρ αλλά γίνονηαι μάλλον μέπορ ηυν ομάδυν 

αςηών επιδιώκονηαρ να επηπεάζοςν ηην κοινή γνώμη; Η εζηθή πξόθιεζε είλαη λα 



επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηη ζεκαίλεη ε αλεμάξηεηε δεκνζηνγξαθία γηα ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ ζε έλα κέζν όπνπ εκθαλίδνληαη πνιιά λέα είδε δεκνζηνγξαθίαο θαη όπνπ 

νη βαζηθέο αξρέο ακθηζβεηνύληαη. 

 

 

  Ο δεκνζηνγξάθνο ρξεηάδεηαη λα ρεηξίδεηαη ζσζηά ην ιόγν, λα είλαη δξαζηήξηνο, 

εηνηκόινγνο, επέιηθηνο, καρεηηθόο θαη ηνικεξόο. Αθόκε, είλαη απαξαίηεην λα 

δηαζέηεη ην ράξηζκα ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο δηνξαηηθόηεηαο θαη ηεο επαηζζεζίαο ζε 

ζέκαηα θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ θαη λα έρεη κηα γεληθά δπλακηθή 

πξνζσπηθόηεηα. 

Η θαιύηεξε θαη εγθπξόηεξε πιεξνθόξεζε πνπ νθείιεη λα παξέρεη ν δεκνζηνγξάθνο 

ζην θνηλό, απαηηεί ηε ζπλερή θαη πνιύπιεπξε ελεκέξσζε ηνπ ίδηνπ γηα ηα δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν γύξσ ηνπ θαη πνπ ελδηαθέξνπλ ην θνηλσληθό 

ζύλνιν. 

Η δνπιεηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ρξεηάδεηαη εγξήγνξζε, θξηηηθή ζθέςε, επηζπκία γηα 

αλαδήηεζε, επειημία, γλώζεηο θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, εηνηκόηεηα, αλεμαξηεζία, 

ηόικε, ηθαλόηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ακεξνιεςία, επζπλεηδεζία θη 

εξγαηηθόηεηα. Ο πξσηαξρηθόο ηνπ ζθνπόο είλαη ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ε 

αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ ελεκέξσζε. Ο δεκνζηνγξάθνο πξνζπαζεί λα κελ 

επεξεάδεηαη από ηηο δηθέο ηνπ εκπάζεηεο, ζηάζεηο, ζπκθέξνληα θη αληηιήςεηο θαη λα 

κελ εκπιέθεηαη ζε πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο. Έλαο δεκνζηνγξάθνο πξέπεη αθόκε, 

λα έρεη επηκνλή, επγέλεηα, πεξηέξγεηα, ππεπζπλόηεηα, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

αληνρή. 

ηα πξνζόληα ελόο θαινύ δεκνζηνγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ε ζσζηή ρξήζε ηεο 

κεηξηθήο γιώζζαο θαη ηνπ πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ, ε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο 

ζε άιιεο γιώζζεο, ε γεξή κλήκε, ε παξαγσγή ηδεώλ, ε ζπλδπαζηηθή ηθαλόηεηα 

γεγνλόησλ-θαηαζηάζεσλ, ε επρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία, νη θαιέο δεκόζηεο ζρέζεηο, 

θαζώο επίζεο θαη ε ηθαλόηεηα δηεθπεξαίσζεο εξγαζηώλ γξαθείνπ. Οη γλώζεηο 

ρεηξηζκνύ Η/Τ θαη μέλσλ γισζζώλ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο 

ηνπ ρώξνπ.  



 Ο δεκνζηνγξάθνο αξρηθά εληνπίδεη ην ζέκα πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη. ηε ζπλέρεηα 

εξεπλά ην ζέκα ηνπ πνιύπιεπξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο: παίξλεη ζπλεληεύμεηο ηηο νπνίεο καγλεηνθσλεί ή βηληενζθνπεί, 

απεπζύλεηαη ζε δηάθνξεο πεγέο γηα λα εμαθξηβώζεη ιεπηνκέξεηεο θαη λα 

δηαζηαπξώζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλεη, ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη 

ζηελ δηάζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ην ζέκα θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλάο ηνπ ζην θνηλό. Αλ ε παξνπζίαζε απηή έρεη ηε κνξθή άξζξνπ ζε έληππα 

κέζα, αλαιακβάλεη λα ζπληάμεη ην θείκελν θαη λα θάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηνξζώζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ. Αλ έρεη ηελ κνξθή ηειενπηηθήο ή 

ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο, ρξεηάδεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο 

ζηελ εθπνκπή ηνπ, λα ζπιιέμεη θαη λα επεμεξγαζηεί ην πιηθό ηεο ζπδήηεζεο, λα 

αλαιάβεη ηνλ ζπληνληζκό ηεο ζπδήηεζεο, λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ηερληθό γηα ην 

κνληάδ ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο, θαζώο θαη κε ηνλ ζθελνζέηε θαη όινπο ηνπο 

ηερληθνύο πνπ εκπιέθνληαη ζην γύξηζκα κηαο εθπνκπήο. Αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία 

ζηελ νπνία έρεη εμεηδηθεπζεί θαη ην είδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ 

απαζρνιείηαη, ν δεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα είλαη αληαπνθξηηήο ζην εμσηεξηθό, 

αξζξνγξάθνο, νηθνλνκηθόο αλαιπηήο, πνιηηηθόο ζπληάθηεο, αζιεηηθνγξάθνο, 

εηδηθεπκέλνο ζε δηάθνξα θνηλσληθά θαη άιια ζέκαηα, παξνπζηαζηήο πξνγξακκάησλ, 

εθθσλεηήο εηδήζεσλ, ειεύζεξνο αληαπνθξηηήο ή ζπλεξγάηεο, αζηπλνκηθόο ή 

πνιεκηθόο αληαπνθξηηήο. 

Η επαγγεικαηηθή δεκνζηνγξαθηθή ζπλέληεπμε 

Η ζπλέληεπμε απνηειεί ηε βάζε ηνπ ξεπνξηάδ, είλαη ε άκεζε επαγγεικαηηθή 

αμηνπνίεζε ηεο πεγήο ή ησλ πεγώλ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη έηζη εμππεξεηεί ηνλ 

ζηόρν ηεο εηδεζενγξαθίαο θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

Ο ζηόρνο δειαδή ηνπ ζύγρξνλνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

πεγήο, ε άληιεζε πιεξνθνξηώλ κε ηελ ζπλέληεπμε, ε θαηαγξαθή ηνπο θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

Δίλαη ινηπόλ θαλεξό πσο ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ην βαζηθό επαγγεικαηηθό 

εξγαιείν πνπ ζα αμηνπνηήζεη γηα ηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ηνπ. Ο έιεγρνο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ε ζσζηή θαηεύζπλζε ηεο πεγήο απαηηνύλ καεζηξία θαη 

επαγγεικαηηζκό. 



Η αμηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ ζπλέληεπμεο νδεγεί ζηελ είδεζε θαη ε θαηάιιειε 

επηινγή ησλ εξσηήζεσλ, ην ύθνο, ην ήζνο θαη ε εγξήγνξζε, ε πξσηνηππία, νη γλώζεηο 

ηνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε ζπλέληεπμε 

νπζηώδε, ελδηαθέξνπζα, πιήξε. 

Η αλάιπζε ησλ ηύπσλ ησλ εξσηήζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο ζπλέληεπμεο, νη ηξόπνη 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη ε απνηύπσζή ηεο είλαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα εμνηθεησζεί ν ζύγρξνλνο δεκνζηνγξάθνο     

 

Ο Ακλθτικόσ Δθμοςιογράφοσ θαιείηαη λα παξαηεξήζεη, λα θαηαγξάςεη θαη λα 

παξνπζηάζεη ζην θνηλό ηα γεγνλόηα ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ. Όζν θη αλ θαίλεηαη απιό 

είλαη έλα επάγγεικα πνπ απαηηεί γλώζεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο εμέιημεο όισλ ησλ 

αζιεκάησλ, ζσζηό ρεηξηζκό ηεο γιώζζαο θαη απόιπηε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Σν ξαδηόθσλν, ε ηειεόξαζε, νη εθεκεξίδεο θαη ηα έληππα είλαη νη ρώξνη 

δξάζεο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηνπο πην έκπεηξνπο, αληηθεηκεληθνύο θαη 

θαηαξηηζκέλνπο Ακλθτικοφσ Δθμοςιογράφουσ. 

 Απαιηούμενερ Γεξιόηηηερ: Γηα ην επάγγεικα ηνπ Αζιεηηθνύ Γεκνζηνγξάθνπ 

νη απαξαίηεηεο δεμηόηεηεο είλαη:  

o Δγξήγνξζε, θξηηηθή ζθέςε, δηνξαηηθόηεηα, επηζπκία γηα αλαδήηεζε, επειημία, 

γλώζεηο θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα 

o Δπειημία, καρεηηθόηεηα, ηόικε θαη επαηζζεζία ζε ζέκαηα θνηλσληθνύ 

πξνβιεκαηηζκνύ 

o Δηνηκόηεηα, αλεμαξηεζία, ηθαλόηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ακεξνιεςία, 

επζπλεηδεζία, εξγαηηθόηεηα 

o Γισζζηθή ηθαλόηεηα 

o Αληηθεηκεληθόηεηα θαη ακεξνιεςία ζηελ ελεκέξσζε 

o Δπηκνλή, επγέλεηα, πεξηέξγεηα, ππεπζπλόηεηα, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αληνρή 

o σζηή ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο θαη ηνπ πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ 

o Ιθαλόηεηα επηθνηλσλίαο ζε άιιεο γιώζζεο, κλήκε, παξαγσγή ηδεώλ, ζπλδπαζηηθή 

ηθαλόηεηα γεγνλόησλ-θαηαζηάζεσλ 

o Ιθαλόηεηα ζηηο δεκόζηεο ζρέζεηο. 

 



Η δνπιεηά ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ρξεηάδεηαη εγξήγνξζε, θξηηηθή ζθέςε, επηζπκία γηα 

αλαδήηεζε, επειημία, γλώζεηο θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, εηνηκόηεηα, αλεμαξηεζία, 

ηόικε, ηθαλόηεηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ακεξνιεςία, επζπλεηδεζία θη 

εξγαηηθόηεηα. Ο πξσηαξρηθόο ηνπ ζθνπόο είλαη ε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ε 

αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ ελεκέξσζε. Ο δεκνζηνγξάθνο πξνζπαζεί λα κελ 

επεξεάδεηαη από ηηο δηθέο ηνπ εκπάζεηεο, ζηάζεηο, ζπκθέξνληα θη αληηιήςεηο θαη λα 

κελ εκπιέθεηαη ζε πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο. Έλαο δεκνζηνγξάθνο πξέπεη αθόκε, 

λα έρεη επηκνλή, επγέλεηα, πεξηέξγεηα, ππεπζπλόηεηα, ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

αληνρή. 

ηα πξνζόληα ελόο θαινύ δεκνζηνγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ε ζσζηή ρξήζε ηεο 

 

Ηζηθά ζέκαηα ζην δηαδίθηπν. Ηζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

δεκνζηνγξαθία ζηνλ ηζηό, αιιά θαη γεληθόηεξα ζε πνιινύο ρώξνπο ηνπ internet, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδησηηθόηεηα, ηελ αλσλπκία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ηαπηόηεηαο. Σν 

δήηεκα ηεο ηδησηηθόηεηαο ρξήδεη ηδηαίηεξεο εμέηαζεο θπξίσο ιόγσ ησλ ηζηνζειίδσλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ (ηύπνπ facebook, myspace θηι), αιιά θαη γεληθώο ηεο 

θνηλσληνινγίαο ηνπ θπβεξλνρώξνπ, όπνπ ηα όξηα κεηαμύ δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο κπιέθνληαη θαη επαλαπξνζδηνξίδνληαη σο κία λέα δπλεηηθή 

πξαγκαηηθόηεηα, όπνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ην άηνκν κπαίλεη ζε κία δηαδηθαζία 

επαλαπξνζδηνξηζκνύ θαη επαλαδόκεζεο ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ. Απηή ε επηθάιπςε ηνπ 

ηδησηηθνύ κε ην δεκόζην κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή σο θάηη «δεκόζηα ηδησηηθό», γηα 

παξάδεηγκα θάπνηνο δεκνζηεύεη κία ηδησηηθή ζπκπεξηθνξά απνθαιύπηνληαο ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα, θαη σο θάηη «ηδησηηθά δεκόζην», δειαδή θάπνηα 

δεκνζίεπζε πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη πξνζβάζηκε κε πνιινύο άιινπο ηξόπνπο 

ρσξίο όκσο λα απνθαιύπηεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα απηόο πνπ έθαλε ηε 

δεκνζίεπζε . Γελ είλαη μεθάζαξν πνηα από ηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη ππέξ ηεο 

ηδησηηθόηεηαο ή ηεο δεκνζηόηεηαο. Με άιια ιόγηα, ην internet, θαη θπξίσο κέζσ ησλ 

ηζηνζειίδσλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ όπνπ γίλεηαη ε δηακόξθσζε ελόο πξνζσπηθνύ 

πξνθίι, δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο αιιά θαη ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο 

ηαπηόηεηαο, θαζώο ν θαζέλαο δπλεηηθά θαζνξίδεηαη από απηό πνπ επηιέγεη ν ίδηνο λα 

παξνπζηάζεη (κέζσ ησλ ελδηαθεξόλησλ, θίισλ, θσηνγξαθηώλ, ζπλδέζκσλ θαη 

νκάδσλ πνπ επηιέγεη λα δεκνζηνπνηήζεη) ζε ζπλδπαζκό κε απηό πνπ, άζειά ηνπ ελ 

κέξεη, ηνπ επηβάιιεηαη από ηελ αξρηηεθηνληθή, αηζζεηηθή θαη θαηάζηαζε ηνπ 

πιαηζίνπ ηνπ εθάζηνηε ρώξνπ ζηνλ νπνίν επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηό ηνπ. 

Αθόκε, νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «εγσθεληξηθέο» 

ππό ηελ έλλνηα όηη εζηηάδνπλ ζην αηνκηθό πξνθίι δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ζε αληηδηαζηνιή κε απηή ηεο νκάδαο. Οη αλώλπκεο 

δεκνζηεύζεηο είλαη πιένλ κία ζπλεζηζκέλε πξαγκαηηθόηεηα (θπξίσο ιόγσ αλάπηπμεο 

ησλ blogs. 

Ο ζηόρνο δειαδή ηνπ ζύγρξνλνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

πεγήο, ε άληιεζε πιεξνθνξηώλ κε ηελ ζπλέληεπμε, ε θαηαγξαθή ηνπο θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 



Δίλαη ινηπόλ θαλεξό πσο ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ην βαζηθό επαγγεικαηηθό 

εξγαιείν πνπ ζα αμηνπνηήζεη γηα ηελ επηηπρία ηεο απνζηνιήο ηνπ. Ο έιεγρνο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη ε ζσζηή θαηεύζπλζε ηεο πεγήο απαηηνύλ καεζηξία θαη 

επαγγεικαηηζκό. 

Η αμηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ ζπλέληεπμεο νδεγεί ζηελ είδεζε θαη ε θαηάιιειε 

επηινγή ησλ εξσηήζεσλ, ην ύθνο, ην ήζνο θαη ε εγξήγνξζε, ε πξσηνηππία, νη γλώζεηο 

ηνπ δεκνζηνγξάθνπ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηε ζπλέληεπμε 

νπζηώδε, ελδηαθέξνπζα, πιήξε. 

Η αλάιπζε ησλ ηύπσλ ησλ εξσηήζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο ζπλέληεπμεο, νη ηξόπνη 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο θαη ε απνηύπσζή ηεο είλαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ζα πξέπεη   

λα  εμνηθεησζεί  
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ΥΔΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Άξζξν 111 Αλώηαηε Δπηηξνπή Αζιεηηθήο Γηαθάλεηαο 

1.πγθξνηείηαη ζην Τπνπξγείν Αζιεηηζκνύ Δπηηξνπή κε ηελ νλνκαζία «Αλώηαηε Δπηηξνπή 

Αζιεηηθήο Γηαθάλεηαο (Α.Δ.Α.Γ.)» . Η Δπηηξνπή απνηειείηαη από επηά (7) κέιε κε ηνπο 

ηζάξηζκνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο. Σέζζεξα (4) κέιε, θαζώο θαη ηα ηζάξηζκα 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, είλαη ζπληαμηνύρνη αλώηαηνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη 

θιεξώλνληαη από θαηάινγν ππνςεθίσλ, ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη ύζηεξα από δεκόζηα 

πξόζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηόηεηαο ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. Έλα (1) 

κέινο είλαη Καζεγεηήο Ννκηθήο ρνιήο ειιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ θαη νξίδεηαη καδί κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ από ηνλ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

αθόκε ν Πξόεδξνο ηεο Δ.Ο.Δ., ηνλ νπνίν αλαπιεξώλεη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Ο.Δ. Αλάινγα 

κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη, ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή θαη έλαο εθπξόζσπνο ηεο νηθείαο 

αζιεηηθήο Οκνζπνλδίαο, ν νπνίνο νξίδεηαη από ηελ θάζε νκνζπνλδία κε απόθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. Η ζεηεία ησλ κειώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθπξνζώπσλ ησλ Οκνζπνλδηώλ, είλαη ηεηξαεηήο, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο απηήο γηα άιια 

ηέζζεξα (4) έηε κία θνξά. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο απνιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.  

 

ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ                   ΠΟΤΔΕ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΡΙΝΣΖΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ   

ΚΑΛΑΪΣΖΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΛΑΖΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΜΠΙΚΙΑΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 



ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΝΟΠΗ  

ΧΑΣΖΗΠΑΝΣΕΛΗ ΝΣΟΡΙΣΑ 
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Γενικι Περιγραφι: Το ευρφτατο αντικείμενο του Ακλθτικοφ Συντάκτθ είναι ό,τι ςυμβαίνει 

ςτον ακλθτιςμό. Ρρόκειται για μια ειδικότθτα που αναβακμίςτθκε ςθμαντικά τα τελευταία 

χρόνια, με τθν πλθκϊρα των παγκόςμιων ακλθτικϊν γεγονότων, αλλά και τθν "ζκρθξθ" ςτο 

χϊρο των ΜΜΕ (ιδιωτικι τθλεόραςθ, ιδιωτικι ραδιοφωνία, αφξθςθ ακλθτικϊν 

εφθμερίδων, αναδιοργάνωςθ των ομάδων ςε επαγγελματικά πρότυπα).Ο Ακλθτικόσ 

Δθμοςιογράφοσ είναι αυτόσ που κα μασ ςυγκινιςει, αυτόσ που κα μασ ενκουςιάςει, με τθ 

δφναμθ του λόγου του ςε κάκε ακλθτικι περιγραφι, με τθ δφναμθ τθσ γραφισ του ςε κάκε 

ακλθτικό ρεπορτάη. Φζρνει ςε κάκε ςπίτι τον παλμό τθσ ακλθτικισ ενθμζρωςθσ, 

παρουςιάηει και αναλφει με αντικειμενικότθτα τθν ακλθτικι επικαιρότθτα 

EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΕΠΙΛΟΓΕ  

Τθλεοπτικοί Στακμοί,  

αδιοφωνικοί Στακμοί, 

Εφθμερίδεσ, 

Ρεριοδικά, 

Online μζςα, 

Γραφεία Τφπου Ομάδων, Ομοςπονδιϊν, Συλλόγων, ΡΑΕ, 

Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και 

Εταιρίεσ Δθμοςίων Σχζςεων, Ακλθτικοφ Marketing κ.ά.  



Portal ακλθτικισ ενθμζρωςθσ 

ακλθτικζσ εφθμερίδεσ & περιοδικά. 

 Ακλθτικά ζνκετα πολιτικϊν εφθμερίδων.  

Διαφθμιςτικά γραφεία. 

Εταιρίεσ δθμοςίων ςχζςεων. 

Εταιρίεσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων. 

 

Σο Δίπλωμά ςου 

Θ Ενωμζνθ Ευρϊπθ και τα νζα δεδομζνα που αυτι ειςάγει ςτο εργαςιακό τοπίο, κάνουν τισ 

ςυνκικεσ ακόμα πιο ανταγωνιςτικζσ. Σιμερα, περιςςότερο από ποτζ το κρατικό δίπλωμα 

αποτελεί τθ μεγαλφτερθ κατοχφρωςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων. Οι οδθγίεσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτοφν αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν για δικαίωμα εργαςίασ ςτθν 

Ελλάδα και ςτθν Ενωμζνθ Ευρϊπθ. 

Το δίπλωμα που απονζμεται από το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟ είναι ιςότιμο με των δθμοςίων ΙΕΚ 

δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτουσ διαγωνιςμοφσ του ΑΣΕΡ με μοριοδότθςθ 150 

μονάδων για διοριςμό ςτο Δθμόςιο και είναι ζνα ιςχυρό διαβατιριο για επιτυχθμζνθ 

ςταδιοδρομία ςε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Το πρόγραμμα ςτθν Ακλθτικι Δθμοςιογραφία ζχει διάρκεια δφο ακαδθμαϊκϊν ετϊν και 

αποτελείται από μακιματα κεωρθτικισ και εφαρμοςμζνθσ δθμοςιογραφίασ, κακότι οι 



ςπουδαςτζσ παράλλθλα με τισ ςπουδζσ τουσ τοποκετοφνται για πρακτικι ςε διάφορα 

ΜΜΕ. 

Το πρόγραμμα ειςάγει τουσ ςπουδαςτζσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Ακλθτικισ 

Δθμοςιογραφίασ, ενϊ παράλλθλα τουσ εξοικειϊνει με τθ βαςικι δθμοςιογραφικι 

ορολογία, τον τρόπο ςκζψθσ και γενικά όλο το εφροσ τθσ δθμοςιογραφικισ επιςτιμθσ. 

Σα μακιματα που περιλαμβάνονται ςτο διετζσ πρόγραμμα ςπουδών 

είναι: 

Ειςαγωγι ςτθ δθμοςιογραφία 

Κειμενογραφι – φωτορεπορτάη 

Ερευνθτικι δθμοςιογραφία 

Ιντερνετικι δθμοςιογραφία 

Συνζντευξθ 

Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, μάρκετινγκ, επαγγελματικι εξζλιξθ 

Ειδικζσ εκδόςεισ 

Κανονιςμοί ακλθμάτων 

Κανονιςμοί διαιτθςίασ 

Politics 

Ακλθτικό και πεικαρχικό Δίκαιο 

Συςτιματα και τακτικζσ 

Ραραςκινιο- Σχόλιο – χρονογράφθμα 

Τθλεοπτικι παρουςίαςθ –περιγραφι 

αδιοφωνικι παρουςίαςθ – περιγραφι 

Σελιδοποίθςθ – γραφιςτικι – τίτλοι 

Διεκνείσ ειδιςεισ, επεξεργαςία, ςτοίχθμα 



Ειςαγωγι ςτθ Δθμοςιογραφίασ 

Δθμοςιογραφικόσ Λόγοσ Ι: Γλϊςςα 

Αγωγι του Λόγου 

Θεωρία Επικοινωνίασ 

Reporting 

Ερευνθτικι Δθμοςιογραφία 

Στοιχεία Δθμοςίων Σχζςεων 

Ρρακτικι Εφαρμογι ςτθν Ειδικότθτα 

Τεχνικι Συνζντευξθσ 

Δθμοςιογραφικόσ Λόγοσ ΙΙ: Κείμενο 

Δίκαιο & Δεοντολογία 

Τεχνικζσ Επικοινωνίασ 

Οργάνωςθ - Ζκδοςθ Εφθμερίδασ 

Ρθγζσ επορτάη 

Είδθ επορτάη 

Διεκνισ Δθμοςιογραφία 

Φωτοειδθςεογραφία 

Ακλθτικό Σχόλιο 

Ακλθτικό Μάρκετινγκ - Μάνατημεντ 

Τεχνικι Ακλθτικοφ επορτάη 

Οργάνωςθ - Ραραγωγι - Ραρουςίαςθ αδιοφωνικϊν Εκπομπϊν 

Οργάνωςθ - Ραραγωγι - Ραρουςίαςθ Τθλεοπτικϊν Εκπομπϊν 

αδιοτθλεοπτικι Ρεριγραφι Αγϊνα 



Θλεκτρονικι Δθμοςιογραφία 

Κανονιςμοί Ακλθμάτων 

  

Εργαςτιρια 

Για τισ ανάγκεσ των μακθμάτων οι ςπουδαςτζσ ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ ςφγχρονα 

εργαςτιρια με εξοπλιςμό πζρα των τυπικϊν απαιτιςεων: 

 Τθλεοπτικό studio (πλατό) με επαγγελματικό φωτιςμό και 2 ςτακερζσ κάμερεσ. 

 Control Room με μονταηιζρεσ και Θ/Υ για ψθφιακι επεξεργαςία - μοντάη με το 

Adobe Premiere. 

 Ρλιρωσ εξοπλιςμζνουσ ςτακμοφσ Delta Radio& Delta Radio Alternative. 

 Hi-End studios θχογραφιςεων και post production. 

 Εργαςτιρια Θ/Υ με iMac τθσ Apple. 

 Green room φωτογραφιςεων. 

 Φορθτό εξοπλιςμό για εξωτερικά γυρίςματα και ρεπορτάη εκτόσ ςχολισ. 

 Σφγχρονεσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ με όλα τα απαραίτθτα εποπτικά μζςα. 

 Διαδραςτικό πίνακα διδαςκαλίασ. 

 Εργαςτιρια Θ/Υ με ςφγχρονεσ εφαρμογζσ λογιςμικοφ και ςχεδιαςτικά  

Επαγγελματικι Αποκατάςταςθ 

Στθ ςφγχρονθ εποχι οι ακλθτικοί δθμοςιογράφοι είναι περιηιτθτοι και αμείβονται 

υψθλά. Οι επαγγελματίεσ - απόφοιτοι του κλάδου ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ςταδιοδρομιςουν ςε ζντυπα και θλεκτρονικά ΜΜΕ, κακϊσ και ςε γραφεία τφπου 

ακλθτικϊν ςυλλόγων και ςωματείων.  

Το Κρατικό Δίπλωμα δίνει δικαίωμα ςυμμετοχισ με μόρια ςτισ προκθρφξεισ του Δθμοςίου, 

για προςλιψεισ μζςω ΑΣΕΡ ςτθ Δθμόςια Τθλεόραςθ και ςε Γραφεία Τφπου ακλθτικϊν 

εγκαταςτάςεων και ςωματείων. Το πρϊτο βιμα για μια επιτυχθμζνθ καριζρα γίνεται μζςω 

του Γραφείου Σταδιοδρομίασ του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, το οποίο προτείνει κζςεισ πρακτικισ εξάςκθςθ 

ςτουσ ςυνεργαηόμενουσ ομίλουσ ΜΜΕ για όλουσ τουσ ςπουδαςτζσ. 

Προχποκζςεισ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ: Οι ςπουδζσ δθμοςιογραφίασ παρζχονται ςτα 

αντίςτοιχα Τμιματα Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ των Ρανεπιςτθμίων και 

των ΤΕΙ, ι ακόμθ των δθμόςιων ι ιδιωτικϊν ΙΕΚ. Επίςθσ, ο δθμοςιογράφοσ μπορεί να ζχει 

http://www.iekdeltaradio.gr/
http://www.delta-iek.gr/%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82


τελειϊςει κάποια από τισ ςχολζσ δθμοςιογραφίασ των ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν ι των 

Κζντρων Ελευκζρων Σπουδϊν. 

Για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ ΙΕΚ ςτθν ειδικότθτα τθσ Ακλθτικισ Δθμοςιογραφίασ 

πρζπει να ικανοποιθκοφν οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

α) Επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ ςτο ΙΕΚ και απόκτθςθ τθσ βεβαίωςθσ επαγγελματι-

κισ κατάρτιςθσ 

β) Επιτυχία ςτο κεωρθτικό μζροσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

γ) Επιτυχία ςτο πρακτικό μζροσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

Για το ςκοπό αυτό, ςτον ΕΟΡΡ, ςυγκροτείται Κεντρικι Εξεταςτικι Επιτροπι Ριςτοποίθςθσ 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΕΡΕΚ) που ζχει ωσ ζργο τθν ευκφνθ για τθν ομαλι και 

αδιάβλθτθ διεξαγωγι των εξετάςεων, τθν εποπτεία, κατεφκυνςθ και ςυντονιςμό του ζργου 

των Ρεριφερειακϊν Εξεταςτικϊν Επιτροπϊν Ριςτοποίθςθσ (ΡΕΕΡ). 

Οι ΡΕΕΡ ζχουν ωσ ζργο τθν οργάνωςθ και εφαρμογι των διαδικαςιϊν των ςχετικϊν με τισ 

εξετάςεισ ςτθν περιφζρειά τουσ με βάςθ τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ του ΕΟΡΡ και 

τισ οδθγίεσ τθσ ΚΕΕΡΕΚ. 

Θ Ριςτοποίθςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ βαςίηεται ςε τελικζσ εξετάςεισ κεωρθτικοφ και 

πρακτικοφ μζρουσ, που διεξάγονται ςε εκνικό επίπεδο με βάςθ τον ιςχφοντα, κατά τθ 

διεξαγωγι των εξετάςεων, Κανονιςμό Κατάρτιςθσ κάκε ειδικότθτασ. 

Οι ενδιαφερόμενοι που απζτυχαν, μποροφν να ςυμμετζχουν εκ νζου ςτισ Εξετάςεισ 

Ριςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ χωρίσ περιοριςμό, οποτεδιποτε αυτζσ 

διεξάγονται. 

Πποιοσ πζτυχε ςτο πρακτικό ι κεωρθτικό μζροσ των εξετάςεων κατοχυρϊνει τθν επιτυχία 

του ςτο μζροσ αυτό για τισ ζξι (6) επόμενεσ διαδοχικζσ εξεταςτικζσ περιόδουσ, κατά τθ δι-

άρκεια των οποίων ςυμμετζχει μόνο ςτισ εξετάςεισ του μζρουσ ςτο οποίο απζτυχε. Αν μζςα 

ςτο χρονικό διάςτθμα των ζξι (6) επόμενων διαδοχικϊν εξεταςτικϊν περιόδων δεν πετφχει 

και ςτθ δεφτερθ δοκιμαςία, υποχρεοφται, εφόςον επικυμεί, να καταςτεί κάτοχοσ 

Διπλϊματοσ ι Ριςτοποιθτικοφ, να επαναλάβει εκ νζου και τα δφο (2) μζρθ των Εξετάςεων 

Ριςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (κεωρθτικό και πρακτικό) με νζα αίτθςθ και νζα 

δικαιολογθτικά, με βάςθ τισ προχποκζςεισ που ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ νζασ 

αυτισ αίτθςθσ.    



 

Απαιτοφμενθ Εκπαίδευςθ: Για να εργαςτεί ζνασ νζοσ Ακλθτικόσ Συντάκτθσ ςε τθλεοπτικό 

κανάλι, κα πρζπει να γνωρίηει καλά: 

 Τθν τθλεοπτικι ορολογία 

 Τθν τθλεοπτικι παραγωγι (montage) 

 Τθ λειτουργία του studio 

 Τισ τεχνικζσ τθσ τθλεοπτικισ ςυνζντευξθσ 

 Τισ τεχνικζσ του τθλεοπτικοφ ρεπορτάη 

 Τουσ κανονιςμοφσ των διαφόρων ακλθμάτων 

 Τα μυςτικά τθσ Αγωγισ του Λόγου (Ορκοφωνία) 

 Τθν τθλεοπτικι παρουςίαςθ. 

Για να εργαςτεί ςτο ραδιόφωνο, κα πρζπει να γνωρίηει: 

 Τθ ραδιοφωνικι ορολογία 

 Τθ ραδιοφωνικι παραγωγι και λειτουργία του studio 

 Τισ τεχνικζσ τθσ ραδιοφωνικισ ςυνζντευξθσ 

 Αγγλικά 

 Τθ ραδιοφωνικι παρουςίαςθ ειδιςεων και εκπομπϊν, τθ ραδιοφωνικι περιγραφι 

αγϊνα και το ακλθτικό ςχόλιο  

 Ορκοφωνίασ-Φωνθτικισ. 

Για να εργαςτεί ςε εφθμερίδεσ, κα πρζπει να γνωρίηει: 

 Τουσ τρόπουσ παρουςίαςθσ ενόσ ακλθτικοφ γεγονότοσ ςε ακλθτικι εφθμερίδα και 

του ίδιου γεγονότοσ ςε πολιτικι (υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ) 

 Σφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 



 Οργάνωςθ-ζκδοςθ εφθμερίδασ 

 Σελιδοποίθςθ 

 Ρεικαρχικό δίκαιο δθμοςιογράφων-δεοντολογία 

 Ακλθτικό δίκαιο-κεςμοφσ 

 Τεχνικζσ ςυνζντευξθσ 

 Ακλθτικό ςχόλιο 

 Ιςτορία ελλθνικοφ-διεκνοφσ ακλθτιςμοφ 

 Νεοελλθνικι γραμματικι-ςυντακτικό 

 Διεκνι ακλθτικι ειδθςεογραφία 

 Κανονιςμοφσ ακλθμάτων. 

Για να εργαςτεί ςτον περιοδικό Τφπο, κα πρζπει να γνωρίηει: 

 Ρϊσ παρουςιάηεται ζνα ακλθτικό κζμα ςτα περιοδικά 

 Σφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 

 Σελιδοποίθςθ 

 Τεχνικζσ ςυνζντευξθσ 

 Ιςτορικά ςτοιχεία ακλθτιςμοφ 

 Ακλθτικό ςχόλιο 

 Νεοελλθνικι γραμματικι-ςυντακτικό 

 Ρεικαρχικό δίκαιο δθμοςιογράφων-ακλθτικό δίκαιο. 

Για να εργαςτεί ςτο ΑΡΕ ι ςε ξζνα πρακτορεία, κα πρζπει να γνωρίηει: 

 Σφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 

 Κανονιςμοφσ ακλθμάτων 

 Ακλθτικι ορολογία-κεςμοφσ. 

Για να εργαςτεί ςε γραφεία Τφπου ομάδων, ομοςπονδιϊν ι ακλθτικϊν διοργανϊςεων, κα 

πρζπει να γνωρίηει: 

 Ρολφ καλι ςφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 

 Ρϊσ να δθμιουργεί τίτλουσ 

 Κανόνεσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ 

 Νεοελλθνικι γραμματικι-ςυντακτικό 

 Κανονιςμοφσ ακλθμάτων 

 Ακλθτικό ςχόλιο.                  

Επίςθσ, κα πρζπει να ζχει γνϊςεισ ακλθτικοφ marketing, management, sponsoring. 



Για να εργαςτεί ςε εταιρεία Ακλθτικοφ Marketing-Management, κα πρζπει να γνωρίηει όλα 

τα παραπάνω και να ζχει γνϊςεισ marketing, management, sponsoring, κακϊσ και 

ςτοιχειϊδθ γνϊςθ οικονομικϊν. 

 

Απαιτοφμενεσ Δεξιότθτεσ: Για το επάγγελμα του Ακλθτικοφ Δθμοςιογράφου 

οι απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ είναι:  

-Εγριγορςθ, κριτικι ςκζψθ, διορατικότθτα, επικυμία για αναηιτθςθ, ευελιξία, γνϊςεισ και 

πνευματικι καλλιζργεια 

-Ευελιξία, μαχθτικότθτα, τόλμθ και ευαιςκθςία ςε κζματα κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ 

-Ετοιμότθτα, ανεξαρτθςία, ικανότθτα για ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, αμερολθψία, 

ευςυνειδθςία, εργατικότθτα 

-Γλωςςικι ικανότθτα 

-Αντικειμενικότθτα και αμερολθψία ςτθν ενθμζρωςθ 

-Επιμονι, ευγζνεια, περιζργεια, υπευκυνότθτα, ςωματικι και ψυχολογικι αντοχι 

-Σωςτι χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ και του προφορικοφ ι γραπτοφ λόγου 

-Ικανότθτα επικοινωνίασ ςε άλλεσ γλϊςςεσ, μνιμθ, παραγωγι ιδεϊν, ςυνδυαςτικι 

ικανότθτα γεγονότων-καταςτάςεων 



Ικανότθτα ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ. 

  

Εργαςιακζσ υνκικεσ και Περιβάλλον: Θ δουλειά του Δθμοςιογράφου κεωρείται αρκετά 

δφςκολθ και πολφπλοκθ. Το ωράριο ποικίλλει ανάλογα με τον τομζα ςτον οποίον 

απαςχολείται και τθ κζςθ που κατζχει. Οι ραδιοτθλεοπτικοί ςτακμοί και οι μεγάλοι 

δθμοςιογραφικοί οργανιςμοί λειτουργοφν με βάρδιεσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ για 

ενθμζρωςθ ςε όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου. Ο Δθμοςιογράφοσ εργάηεται ςτθν κανονικι 

του βάρδια, αλλά βρίςκεται και ςε ςυνεχι ετοιμότθτα, όταν προκφπτουν ζκτακτα 

περιςτατικά και θ ανάγκθ για ενθμζρωςθ είναι άμεςθ. Συνικωσ, οι ϊρεσ εργαςίασ είναι 

πολλζσ, άςτατεσ και υπάρχει αρκετι πίεςθ ςτθ διεκπεραίωςθ των κακθκόντων του. Πλα 

αυτά ςυνιςτοφν μία εργαςία με άγχοσ και ζνταςθ, που ςυγχρόνωσ είναι ςυναρπαςτικι, 

κακϊσ αποφζρει μεγάλθ εςωτερικι ικανοποίθςθ. Οι προκλιςεισ τθσ επικαιρότθτασ και θ 

ποικιλία των κεμάτων δίνουν ςτουσ επαγγελματίεσ του χϊρου τθν ευκαιρία να αςχολθκοφν 

με ςθμαντικά κι ενδιαφζροντα κζματα. Το περιβάλλον εργαςίασ του Δθμοςιογράφου 

εξαρτάται από τον ειδικότερο τομζα απαςχόλθςισ του. Τα ταξίδια και οι μετακινιςεισ 

μπορεί να είναι μζςα ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτζσ του, ανάλογα με τθν εξειδίκευςι 

του. Ζτςι, ο Δθμοςιογράφοσ μπορεί να εργάηεται ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ (γραφεία, 

αίκουςεσ τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν μεταδόςεων), αλλά και ςε εξωτερικοφσ, πολλζσ 

φορζσ κάτω από δφςκολεσ ι και ιδιαίτερα επικίνδυνεσ για τθ ςωματικι του ακεραιότθτα 

ςυνκικεσ. 

 



Γιατί επιλζγω τθν ειδικότθτα Θ αδιαμφιςβιτθτθ άνοδοσ του ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ, θ εμφάνιςθ πλθκϊρασ ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν 

ςτακμϊν, κακϊσ και θ κατακόρυφθ αφξθςθ των ακλθτικϊν εφθμερίδων που εκδίδονται, 

ζχουν εκτοξεφςει τθ ηιτθςθ Ακλθτικϊν Δθμοςιογράφων. 

Ταυτόχρονα, ςτο διαδίκτυο -που κυριαρχεί ςτισ μζρεσ μασ ςτο χϊρο τθσ πλθροφόρθςθσ- 

ανάμεςα ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των δθμοφιλζςτερων ελλθνικϊν web sites είναι ιςτότοποι 

ακλθτικοφ περιεχομζνου, προςφζροντασ μεγάλο αρικμό κζςεων εργαςίασ. 

Ολοκλθρϊνοντασ τισ ςπουδζσ ςου ςτθν Ακλθτικι Δθμοςιογραφία, ζχεισ τθν ευκαιρία να 

ακολουκιςεισ ζνα επάγγελμα γεμάτο ςυγκινιςεισ, που κα ςου δϊςει τθ δυνατότθτα να 

ταξιδζψεισ ςε ολόκλθρο τον κόςμο και να βρεκείσ από κοντά ςε μεγάλα ακλθτικά γεγονότα, 

όχι μόνο ελλθνικά, αλλά και παγκόςμια. 

 Οι γνώσεις που θα λάβω :  

Α) καταρτίηεςαι με όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνώςεισ που χρειάηονται για να ανταπεξζλκεισ 

ςτισ απαιτιςεισ του χώρου, όπωσ: 

 γνωρίηεισ και αναλφεισ τθν ιςτορία του ελλθνικοφ και ευρωπαϊκοφ ακλθτιςμοφ 

 παρακολουκείσ τθν ζντυπθ και θλεκτρονικι ακλθτικι ειδθςεογραφία 

 αναγνωρίηεισ τισ επιδράςεισ των τεχνικϊν του ακλθτικοφ marketing και τισ 

εφαρμογζσ του ακλθτικοφ management ςτα δρϊμενα όλων των επιπζδων του 

ακλθτικοφ γεγονότοσ 

 μακαίνεισ το χειριςμό και τθ λειτουργία τθσ τθλεοπτικισ κάμερασ και χρθςιμοποιείσ 

το video, το montage και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ εξοπλιςμοφσ των 

ραδιοτθλεοπτικϊν studios 

Β) αποκτάσ επιπλζον απαραίτθτα εφόδια, όπωσ: 

 πιςτοποίθςθ ECDL για τθν ορκι χριςθ υπολογιςτι 

 εκμάκθςθ Αγγλικϊν, αλλά και μίασ ακόμα γλϊςςασ τθσ επιλογισ ςου 

υνζχιςθ ςπουδών 

Μετά τθν αποφοίτθςι ςου ζχεισ τισ ακόλουκεσ προοπτικζσ εξζλιξθσ των ςπουδϊν ςου: 

•Να ςυνεχίςεισ ςτο ΙΕΚ ΟΜΘΟΣ ςε ςυναφι ειδικότθτα, αποκτϊντασ ζνα δεφτερο δίπλωμα. 

•Να παρακολουκιςεισ επιμορφωτικά ςεμινάρια ςε διάφορα κζματα ςτο ΙΕΚ ΟΜΗΡΟ ι 

ςτο Aegean College με Ευρωπαϊκζσ πιςτοποιιςεισ προκειμζνου να ενιςχφςεισ τισ γνϊςεισ 



ςου και το βιογραφικό ςου ζτςι ϊςτε να γίνεισ πιο ανταγωνιςτικόσ ςτθν Αγορά Εργαςίασ. 

•Να ςυνεχίςεισ ςτο Aegean College για αναβάκμιςθ του τίτλου ςου ςε πανεπιςτθμιακό 

επίπεδο Bachelor. 

 

 

ΡΘΓΕΣ: 

http://city.gr/program/athilitiki-dimosiografia/ 

http ://edujob.gr/node/4186 

http://www.delta-iek.gr/ 

http://cityu.gr/program/athilitiki-dimosiografia/ 

http://www.iek-akmi.edu.gr/tomeis/mme-athlitismos/athlitikos-dimosiografos 

 

 

 

 

 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελ .1 Εξϊφυλλο 

Σελ .2 Γενικι περιγραφι, Επαγγελματικόσ  προςανατολιςμόσ 

Σελ .3 Το δίπλωμα ςου  

Σελ .4,5 Τα μακιματα που περιλαμβάνονται ςτο διετζσ πρόγραμμα ςπουδϊν  

Σελ .6 Εργαςτιρια 

Σελ .7,8 Ρροχποκζςεισ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ 

Σελ .8, 9,10, Απαιτοφμενθ Εκπαίδευςθ 

Σελ .11 Απαιτοφμενεσ Δεξιότθτεσ 

Σελ .12 Εργαςιακζσ Συνκικεσ και Ρεριβάλλον 

Σελ .13 Γιατί επιλζγω τθν ειδικότθτα, Οι γνϊςεισ που κα λάβω 

http://cityu.gr/program/athilitiki-dimosiografia/
http://edujob.gr/node/4186
http://www.delta-iek.gr/
http://cityu.gr/program/athilitiki-dimosiografia/
http://www.iek-akmi.edu.gr/tomeis/mme-athlitismos/athlitikos-dimosiografos


Σελ .14 Συνζχιςθ ςπουδϊν, Ρθγζσ  

Σελ .15 Ρεριεχόμενα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ην θαζέλα κε ηε δηθή ηνπο 
πεξηγξαθή ζπνξ δνπιεηά δεκνζηνγξάθνο: 



 Αζιεηηζκόο δεκνζηνγξάθνο / ζπγγξαθέαο γηα ηα έληππα κέζα 
(εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θιπ) 

 Αζιεηηζκόο δεκνζηνγξάθνο / ζπγγξαθέαο γηα ην ζε απεπζείαο ζύλδεζε 
κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (ηζηνζειίδεο, blogs, e-πεξηνδηθά, e-
εθεκεξίδεο, θιπ) 

 πληάθηεο ηεο δεκνζίεπζεο αζιήκαηα (online ή εθηύπσζε) 
 Αζιεηηζκόο ξαδηνηειενπηηθόο / ππνδνρήο / εθθσλεηή (TV ή ξάδην) 
 πγγξαθέαο / δεκνζηνγξάθνο γηα αζιεηηθέο κεηαδόζεηο (TV ή ξάδην) 
 Αζιεηηθέο εθδειώζεηο πνπ κεηαδίδνληαη παξαγσγόο ή ν ζθελνζέηεο 
 εηδηθό αζιεηηθό θέληξν πιεξνθνξηώλ 
 Εθπξόζσπνο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα έλαλ εξαζηηέρλε, παλεπηζηήκην 

ή επαγγεικαηηθή αζιεηηθή νκάδα 
 Communications Officer γηα κηα αζιεηηθή έλσζε 

Play-by-play εθθσλεηήοΕλώ έλαο αζιεηηθόο δεκνζηνγξάθνο Πεξηγξαθή 
εξγαζίαο εμαξηάηαη από ηνλ εξγνδόηε ζαο, ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ην είδνο 
ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ εξγάδνληαη ζε, ππάξρνπλ θάπνηα γεληθά 
θαζήθνληα ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεξηζζόηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αζιεηηθή 
δεκνζηνγξαθία. 

 Editorial πλαληήζεηο: Αζιεηηζκόο δεκνζηνγξάθνπο / ζπγγξαθείο 
ζπλαληεζεί κε αζιεηηθόο ζπληάθηεο ηνπο γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο αλαζέζεηο, 
εκεξνκελίεο ιήμεο θαη ησλ εθδόζεσλ ρξνλνδηαγξάκκαηα. Αλάινγα κε ην 
πόζν ζπρλά δεκηνπξγείηαη ε έληππε είηε ζε ειεθηξνληθή δεκνζίεπζε, ε 
ζπληαθηηθή ζπλαληήζεηο κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ ρώξα θαζεκεξηλά, 
εβδνκαδηαία ή πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ζπρλά. 

 Παξαγσγή: Αζιεηηζκόο δεκνζηνγξάθνη εθηεινύλ εθηεηακέλε έξεπλα, ηε 
δηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ εθδειώζεηο πνπ 
θαιύπηνπλ, όπσο παηρλίδηα, ηνπξλνπά θαη ζπλεληεύμεηο Σύπνπ. 

 Πξνεηνηκαζηείηε γηα παξνπζίαζε: Αζιεηηζκόο ζπγγξαθείο / 
δεκνζηνγξάθνπο λα γξάθνπλ άξζξα γηα ηηο δεκνζηεύζεηο ή ζελάξηα γηα ηηο 
εθπνκπέο. πληάθηεο ή παξαγσγνύο εμαζθαιίζεη όια ηα κέιε ηνπ 
πξνζσπηθνύ είλαη ζε ζέζε λα επηκείλνπκε ζε πξνζεζκία, λα απαληήζεη ζε 
εξσηήζεηο θαη λα εμαζθαιίζεη όιν ην πεξηερόκελν θαιύπηεηαη? κπνξνύλ 
επίζεο λα γξάθνπλ άξζξα θαη νη ίδηνη ζελάξηα. 

 Παξνπζίαζε / Δεκνζίεπζε: TV / Radio Broadcasters δηαβάζεηε 
πξνεηνηκαζκέλνη ζελάξηα ή λα παξέρνπλ επί ηόπνπ ζρόιηα, εηδήζεηο ή 
play-by-play, ελώ νη δηεπζπληέο εμαζθαιίδνπλ νη εθπνκπέο ηξέρνπλ 
απξόζθνπηα. πληάθηεο ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο όισλ ησλ 
πεξηερνκέλσλ θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ζρεδηαζηέο λα παξνπζηάζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ην πιηθό ζην ηειηθό έληππν ή ειεθηξνληθό δεκνζίεπζε. 

Άιινη ζεκαληηθνί ξόινη ελόο αζιεηηθνύ δεκνζηνγξάθνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα δηθηπσζνύλ κε ζπνξ ζηνηρεία, αζιεηέο θαη άιινπο 
ελδηαθεξόκελνπο θνξείο θαη κε θαηαηγηζκό ηδεώλ δεκηνπξγηθέο ηδέεο γηα 
κειινληηθέο εθδόζεηο ή παξνπζηάζεηο. 
εκεηώζηε όηη ηα αζιεηηθά δεκνζηνγξάθνη ζπρλά εξγάδνληαη ζε δηάθνξεο 
εξγαζίεο ηαπηόρξνλα. Απηό ζπλεπάγεηαη ηελ επειημία κε ην ρξνλνδηάγξακκα 
ην έξγν ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αζιεηηθόο δεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί λα πάξεη ζπλέληεπμε από έλαλ αζιεηή ή λα παξαθνινπζήζνπλ κηα 
εθδήισζε λσξίο ην πξσί ή αξγά ην βξάδπ.  



 
ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, έλαο αζιεηηθόο δεκνζηνγξάθνο ιεηηνπξγεί 
αλεμάξηεηα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ 
εθπξνζώπεζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο κηαο αζιεηηθήο νκάδαο κπνξεί λα 
ρξεηαζηεί λα νξίζεηε ηε δηθή εθδνηηθή line-up, ηα θαζήθνληά ηνπ / ηεο θαη ην 
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηώλ θαη λα θαηαιήμνπκε κε όιεο ηηο ηδέεο 
πεξηερνκέλνπ κε δηθή ηνπ / ηεο. 
 Απαηηήζεηο Αζιεηηθή Δεκνζηνγξαθία Εξγαζίαο 
 Γηα λα κπνξέζεηε λα δήζεηε από πξώην ρέξη πώο κηα πεξηγξαθή ηνπ 

αζιεηηζκνύ δνπιεηά δεκνζηνγξαθίαο κεηαθξάδεηαη ζηνλ θόζκν ηεο 
εξγαζίαο, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ νξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο θαη βησκαηηθέο 
απαηηήζεηο. ύκθσλα κε ην Bureau of Labor Statistics, νη πεξηζζόηεξνη 
εξγνδόηεο αζιεηηθή δεκνζηνγξαθία πξνηηκνύλ ην πξνζσπηθό λα έρνπλ 
έλα πηπρίν. Κάπνηνη επηιέγνπλ λα δειώζεη κηα ζεκαληηθή δεκνζηνγξαθία , 
ζηε ζπλέρεηα, λα επηιέμνπλ λα αλειίθνπ ή εηδηθεύνληαη ζηελ Αζιεηηθή 
Δεκνζηνγξαθία, ην νπνίν πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξεο πάληα ηνπιάρηζηνλ 
έλα πξαθηηθό νηθνηξνθείν. Αλαρώξεζε καο ζρνιέο δεκνζηνγξαθίαο γηα 
ηελ online θαη παλεπηζηεκηνύπνιε πξνγξάκκαηα πνπ θπκαίλνληαη από 
πηζηνπνηεηηθό κε ηα επίπεδα ηνπ Masters. 

 Εθηόο από ηελ εθπαίδεπζε on-the-job έλα νηθνηξνθείν παξέρεη, λα 
αλαιάβνπλ νη ίδηνη λα απνθηήζνπλ όζν κεγάιε εκπεηξία, όπσο 
κπνξείηε. Γηα παξάδεηγκα, μεθηλήζηε έλα αζιεηηθό blog, επηθνηλσλήζηε κε 
έλα θαζηεξσκέλν αζιεηηθόο δεκνζηνγξάθνο θαη δεηήζηε ηε ζπκβνπιή ή 
κηα επθαηξία γηα δνπιεηά ζθίαζε ή γξάθνπλ γηα ηελ ελόηεηα εθεκεξίδα ηνπ 
ζρνιείνπ ζαο ζπνξ. Όρη κόλν ζα είλαη κηα πην πεξηδήηεηα ππνςήθηνο γηα 
ηελ απαζρόιεζε, ζα είλαη επίζεο πην έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο 
ζπλαξπαζηηθέο πξνθιήζεηο θαξηέξα ζπνξ δεκνζηνγξαθίαο ζα 
παξνπζηάζνπλ. 

Ο Αζιεηηθόο Δεκνζηνγξάθνο είλαη απηόο πνπ ζα καο ζπγθηλήζεη, απηόο πνπ 
ζα καο ελζνπζηάζεη, κε ηε δύλακε ηνπ ιόγνπ ηνπ ζε θάζε αζιεηηθή 
πεξηγξαθή, κε ηε δύλακε ηεο γξαθήο ηνπ ζε θάζε αζιεηηθό ξεπνξηάδ. Φέξλεη 
ζε θάζε ζπίηη ηνλ παικό ηεο αζιεηηθήο ελεκέξσζεο, παξνπζηάδεη θαη αλαιύεη 
κε αληηθεηκεληθόηεηα ηελ αζιεηηθή επηθαηξόηεηα. 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Θ Ακλθτικι Δθμοςιογραφία είναι το επάγγελμα του μζλλοντοσ. 

Επιλζγοντασ το επάγγελμα του Ακλθτικοφ Δθμοςιογράφου, επιλζγεισ 

http://www.journalismdegree.com/journalism-major/
http://www.journalismdegree.com/journalism-schools/


ζνα πολυδιάςτατο επάγγελμα που ςου προςφζρει πολφπλευρεσ 

εμπειρίεσ και ςυνεχείσ εναλλαγζσ παραςτάςεων 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 Οη πςειέο θπθινθνξίεο ησλ αζιεηηθώλ εθεκεξίδσλ, ε 

δεκηνπξγία εηδηθώλ έλζεησλ ζηα πνιηηηθά θύιια, νη 

κεγάιεο ηειεζεάζεηο αγώλσλ, αιιά θαη νη ειιεληθέο 

επηηπρίεο ζε ζπιινγηθό θαη αηνκηθό επίπεδν, άλνημαλ ηελ 

αγνξά ηνπ επαγγέικαηνο θαη αύμεζαλ ηηο αλάγθεο γηα 

αξηηόηεξε θαηάξηηζε ησλ Αζιεηηθώλ πληαθηώλ, πνπ ζε 

ηίπνηα δελ κνηάδνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ησλ 

πεξαζκέλσλ ρξόλσλ. Οη Αζιεηηθνί πληάθηεο, πνπ ζα 

πξνεηνηκαζηνύλ θαηάιιεια γηα ηελ άζθεζε ησλ 

επαγγεικαηηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ ζήκεξα 

πνιιέο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Οη 

ηνκείο όπνπ κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ είλαη: 

α) ηειενπηηθά θαλάιηα (ηδησηηθά ή θξαηηθά) 



β) ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί (ηδησηηθνί ή θξαηηθνί) 

γ) εθεκεξίδεο (αζιεηηθέο - πνιηηηθέο) 

δ) πεξηνδηθόο Σύπνο 

ε) Αζελατθό Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (ΑΠΔ) ή μέλα 

εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία (Ρόηηεξο, Αζνζηέηηελη Πξεο, 

Ansa) 

ζη) γξαθεία Σύπνπ ζσκαηείσλ, νκνζπνλδηώλ ή 

δηαθόξσλ αζιεηηθώλ δηνξγαλώζεσλ 

δ) εηαηξείεο αζιεηηθνύ Marketing-Management. 

 

 

Εργαςιακζσ υνκικεσ και Περιβάλλον 

Θ δουλειά του Δθμοςιογράφου κεωρείται αρκετά δφςκολθ και 

πολφπλοκθ. Το ωράριο ποικίλλει ανάλογα με τον τομζα ςτον 

οποίον απαςχολείται και τθ κζςθ που κατζχει. Οι 

ραδιοτθλεοπτικοί ςτακμοί και οι μεγάλοι δθμοςιογραφικοί 

οργανιςμοί λειτουργοφν με βάρδιεσ που καλφπτουν τισ 



ανάγκεσ για ενθμζρωςθ ςε όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου. Ο 

Δθμοςιογράφοσ εργάηεται ςτθν κανονικι του βάρδια, αλλά 

βρίςκεται και ςε ςυνεχι ετοιμότθτα, όταν προκφπτουν ζκτακτα 

περιςτατικά και θ ανάγκθ για ενθμζρωςθ είναι άμεςθ. 

Συνικωσ, οι ϊρεσ εργαςίασ είναι πολλζσ, άςτατεσ και υπάρχει 

αρκετι πίεςθ ςτθ διεκπεραίωςθ των κακθκόντων του. Πλα 

αυτά ςυνιςτοφν μία εργαςία με άγχοσ και ζνταςθ, που 

ςυγχρόνωσ είναι ςυναρπαςτικι, κακϊσ αποφζρει μεγάλθ 

εςωτερικι ικανοποίθςθ. Οι προκλιςεισ τθσ επικαιρότθτασ και 

θ ποικιλία των κεμάτων δίνουν ςτουσ επαγγελματίεσ του 

χϊρου τθν ευκαιρία να αςχολθκοφν με ςθμαντικά κι 

ενδιαφζροντα κζματα. Το περιβάλλον εργαςίασ του 

Δθμοςιογράφου εξαρτάται από τον ειδικότερο τομζα 

απαςχόλθςισ του. Τα ταξίδια και οι μετακινιςεισ μπορεί να 

είναι μζςα ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτζσ του, ανάλογα με 

τθν εξειδίκευςι του. Ζτςι, ο Δθμοςιογράφοσ μπορεί να 

εργάηεται ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ (γραφεία, αίκουςεσ 

τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν μεταδόςεων), αλλά και ςε 

εξωτερικοφσ, πολλζσ φορζσ κάτω από δφςκολεσ ι και ιδιαίτερα 

επικίνδυνεσ για τθ ςωματικι του ακεραιότθτα ςυνκικεσ. 

 

Απαιτοφμενθ Εκπαίδευςθ 

 

Για να εργαςτεί ζνασ νζοσ Ακλθτικόσ Συντάκτθσ ςε τθλεοπτικό 

κανάλι, κα πρζπει να γνωρίηει καλά: 

o Τθν τθλεοπτικι ορολογία 

o Τθν τθλεοπτικι παραγωγι (montage) 



o Τθ λειτουργία του studio 

o Τισ τεχνικζσ τθσ τθλεοπτικισ ςυνζντευξθσ 

o Τισ τεχνικζσ του τθλεοπτικοφ ρεπορτάη 

o Τουσ κανονιςμοφσ των διαφόρων ακλθμάτων 

o Τα μυςτικά τθσ Αγωγισ του Λόγου (Ορκοφωνία) 

o Τθν τθλεοπτικι παρουςίαςθ. 

Για να εργαςτεί ςτο ραδιόφωνο, κα πρζπει να γνωρίηει: 

o Τθ ραδιοφωνικι ορολογία 

o Τθ ραδιοφωνικι παραγωγι και λειτουργία του studio 

o Τισ τεχνικζσ τθσ ραδιοφωνικισ ςυνζντευξθσ 

o Αγγλικά 

o Τθ ραδιοφωνικι παρουςίαςθ ειδιςεων και εκπομπϊν, τθ 

ραδιοφωνικι περιγραφι αγϊνα και το ακλθτικό ςχόλιο  

o Ορκοφωνίασ-Φωνθτικισ. 

Για να εργαςτεί ςε εφθμερίδεσ, κα πρζπει να γνωρίηει: 

o Τουσ τρόπουσ παρουςίαςθσ ενόσ ακλθτικοφ γεγονότοσ ςε 

ακλθτικι εφθμερίδα και του ίδιου γεγονότοσ ςε πολιτικι 

(υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ) 

o Σφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 

o Οργάνωςθ-ζκδοςθ εφθμερίδασ 

o Σελιδοποίθςθ 

o Ρεικαρχικό δίκαιο δθμοςιογράφων-δεοντολογία 



o Ακλθτικό δίκαιο-κεςμοφσ 

o Τεχνικζσ ςυνζντευξθσ 

o Ακλθτικό ςχόλιο 

o Ιςτορία ελλθνικοφ-διεκνοφσ ακλθτιςμοφ 

o Νεοελλθνικι γραμματικι-ςυντακτικό 

o Διεκνι ακλθτικι ειδθςεογραφία 

o Κανονιςμοφσ ακλθμάτων. 

Για να εργαςτεί ςτον περιοδικό Τφπο, κα πρζπει να γνωρίηει: 

o Ρϊσ παρουςιάηεται ζνα ακλθτικό κζμα ςτα περιοδικά 

o Σφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 

o Σελιδοποίθςθ 

o Τεχνικζσ ςυνζντευξθσ 

o Ιςτορικά ςτοιχεία ακλθτιςμοφ 

o Ακλθτικό ςχόλιο 

o Νεοελλθνικι γραμματικι-ςυντακτικό 

o Ρεικαρχικό δίκαιο δθμοςιογράφων-ακλθτικό δίκαιο. 

Για να εργαςτεί ςτο ΑΡΕ ι ςε ξζνα πρακτορεία, κα πρζπει να 

γνωρίηει: 

o Σφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 

o Κανονιςμοφσ ακλθμάτων 

o Ακλθτικι ορολογία-κεςμοφσ. 



Για να εργαςτεί ςε γραφεία Τφπου ομάδων, ομοςπονδιϊν ι 

ακλθτικϊν διοργανϊςεων, κα πρζπει να γνωρίηει: 

o Ρολφ καλι ςφνταξθ δθμοςιογραφικοφ κειμζνου 

o Ρϊσ να δθμιουργεί τίτλουσ 

o Κανόνεσ δθμοςιογραφικισ δεοντολογίασ 

o Νεοελλθνικι γραμματικι-ςυντακτικό 

o Κανονιςμοφσ ακλθμάτων 

o Ακλθτικό ςχόλιο.      

 Απαιτοφμενεσ Δεξιότθτεσ 

o         Εγριγορςθ, κριτικι ςκζψθ, διορατικότθτα, επικυμία για 
αναηιτθςθ, ευελιξία, γνϊςεισ και πνευματικι καλλιζργεια 

o Ευελιξία, μαχθτικότθτα, τόλμθ και ευαιςκθςία ςε κζματα κοινωνικοφ 
προβλθματιςμοφ 

o Ετοιμότθτα, ανεξαρτθςία, ικανότθτα για ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, 
αμερολθψία, ευςυνειδθςία, εργατικότθτα 

o Γλωςςικι ικανότθτα 
o Αντικειμενικότθτα και αμερολθψία ςτθν ενθμζρωςθ 
o Επιμονι, ευγζνεια, περιζργεια, υπευκυνότθτα, ςωματικι και 

ψυχολογικι αντοχι 
o Σωςτι χριςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ και του προφορικοφ ι γραπτοφ 

λόγου 
o Ικανότθτα επικοινωνίασ ςε άλλεσ γλϊςςεσ, μνιμθ, παραγωγι ιδεϊν, 

ςυνδυαςτικι ικανότθτα γεγονότων-καταςτάςεων 
o Ικανότθτα ςτισ δθμόςιεσ ςχζςεισ. 

 
 



 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΘΣ 

Κατά τη συνέντευξη 

Σι κάνοςμε  Σι αποθεύγοςμε 

 Έρνπκε θηάζεη ζηε ζπκθσλεκέλε ώξα – 

ίζσο θαη 5΄λσξίηεξα, γηα λα ξπζκίζνπκε 

ηπρόλ ζπλζήθεο ρώξνπ (π.ρ. λα βξνύκε έλα 

ήζπρν θαη θαηάιιειν ηξαπέδη, αλ πξόθεηηαη 

γηα θαθεηέξηα θηι) 

 Υαηξεηνύκε κε κηα ζεξκή ρεηξαςία. 

 Σνλ βάδνπκε λα θαζίζεη ζηελ θαιύηεξε 

ζέζε, θξνληίδνληαο λα απνθύγνπκε 

ζπλζήθεο πνπ ίζσο ηνλ θάλνπλ λα 

αηζζαλζεί άζρεκα ή θαη λα δπζαλαζρεηήζεη 

 (π.ρ. θσο πνπ ηνλ «ηπθιώλεη», ξεύκαηα 

θξύνπ αέξα, δπζάξεζηεο κπξσδηέο θηι)  

 Κξαηνύκε θιεηζηό ην θηλεηό καο 

 Δίκαζηε θηιηθνί, αλνηθηνί θαη 

ζπλεξγάζηκνη, κηιάκε απιά θαη κε 

ακεζόηεηα  

 Σνλ θνηηνύκε επζέσο ζηα κάηηα –αιιά όρη 

αδηάθξηηα! 

  Γελ αζρνινύκαζηε κε άζρεηα 

ζέκαηα (π.ρ. λα κηιάκε ζην 

θηλεηό, λα ραηξεηνύκε άιια 

άηνκα, λα ςάρλνπκε ζηελ ηζάληα 

καο θηι)  

  Γελ θάλνπκε θάηη πνπ πηζαλόλ 

λα ηνλ ελνριεί (π.ρ. δελ 

θαπλίδνπκε, ηνπιάρηζηνλ αλ δελ 

πάξνπκε ηελ άδεηά ηνπ) 

  Γελ δείρλνπκε πόζν αγρσκέλνη 

κπνξεί λα είκαζηε 

  Γελ είκαζηε ππεξβνιηθά 

ραιαξνί θαη θηιηθνί, πέξα από 

όζν καο επηηξέπεηαη 

  Γελ θιπαξνύκε άζθνπα γηα 

άζρεηα δεηήκαηα 

  Γελ ρξεζηκνπνηνύκε «μύιηλε» 



 Σνλ δηαβεβαηώλνπκε όηη ηζρύεη ην 

„ζπκβόιαην‟ πνπ θάλακε ζηελ πξώηε καο 

πξνζέγγηζε ή θαη ππελζπκίδνπκε, αλ 

ρξεηάδεηαη, ηα ζεκεία ηνπ 

 Σνλίδνπκε ην ζθνπό ηεο έξεπλάο καο θαη ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ε θαηαγξαθή ηεο δηθήο 

ηνπ άπνςεο  

 Θέηνπκε ηηο εξσηήζεηο πνπ έρνπκε 

ζρεδηάζεη κε απιά ιόγηα 

 Καζόκαζηε θπζηθά, άλεηα, ραιαξά 

 Σεξνύκε ηνλ ζπκθσλεκέλν ρξόλν 

δηάξθεηαο ηεο ζπλέληεπμεο 

 Γείρλνπκε νπδέηεξνη γηα λα κελ ηνλ 

επεξεάζνπκε, αιιά πάληα κε ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ άπνςή ηνπ 

 Φεύγνληαο,  ηνλ επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζπκία ηνπ λα καο 

βνεζήζεη ζηελ έξεπλά καο 

 Πιεξώλνπκε εκείο ηνλ ινγαξηαζκό!  

 ΔΙΜΑΣΔ Ο ΔΑΤΣΟ ΜΑ 

γιώζζα, ζπάληεο θαη ιόγηεο 

 ιέμεηο, βαξύγδνππεο εθθξάζεηο 

  Γελ είκαζηε απνξξνθεκέλνη 

 ζην λα θξαηνύκε ζεκεηώζεηο όζε 

ώξα  θξαηά ε ζπλέληεπμε 

  Γελ πξνζπαζνύκε λα ηνλ 

«αλαγθάζνπκε» λα καο δώζεη ηηο 

απαληήζεηο πνπ ίζσο αλακέλνπκε 

ή επηζπκνύκε ή καο βνιεύνπλ 

  Γελ είκαζηε θξηηηθνί, εηξσληθνί 

ή επηζεηηθνί 

  Γελ γθξηληάδνπκε θαη δελ 

θαηεγνξνύκε πξόζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο!  

  ΓΔΝ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΜΔ ΣΗ 

ΓΙΚΗ ΜΑ ΑΠΟΦΗ, ΜΑ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΔΙ Η ΓΙΚΗ ΣΟΤ! 

 

 

ΕΛΛΘΝΕΣ ΡΟΥ ΔΙΕΡΕΨΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΟ 

ΤΘΣ ΑΘΛΘΤΙΚΘΣ δθμοςιογραφίασ 

 



1)ΤΑΚΘΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

 

 
 

2)ΒΑΣΙΛΘΣ ΣΚΟΥΝΤΘΣ 

 
 

3)ΧΘΣΤΟΣ ΣΩΤΘΑΚΟΡΟΥΛΟΣ 

 



 
 

4)ΓΙΩΓΟΣ ΡΑΡΑΤΗΙΔΘΣ 

 
 

 

5)ΑΛΕΞΘΣ ΣΡΥΟΡΟΥΛΟΣ 

 

ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΘΣΘΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ι ςπουδζσ δθμοςιογραφίασ παρζχονται ςτα αντίςτοιχα Τμιματα 
Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ των Ρανεπιςτθμίων και 



των ΤΕΙ, ι ακόμθ των δθμόςιων ι ιδιωτικϊν ΙΕΚ. Επίςθσ, ο 
δθμοςιογράφοσ μπορεί να ζχει τελειϊςει κάποια από τισ ςχολζσ 
δθμοςιογραφίασ των ραδιοτθλεοπτικϊν ςτακμϊν ι των Κζντρων 
Ελευκζρων Σπουδϊν. 

Για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ ΙΕΚ ςτθν ειδικότθτα τθσ Ακλθτικισ 
Δθμοςιογραφίασ πρζπει να ικανοποιθκοφν οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

α) Επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ ςτο ΙΕΚ και απόκτθςθ τθσ 
βεβαίωςθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

β) Επιτυχία ςτο κεωρθτικό μζροσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

γ) Επιτυχία ςτο πρακτικό μζροσ των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ 
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

Για το ςκοπό αυτό, ςτον ΕΟΡΡ, ςυγκροτείται Κεντρικι Εξεταςτικι 
Επιτροπι Ριςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΚΕΕΡΕΚ) που ζχει 
ωσ ζργο τθν ευκφνθ για τθν ομαλι και αδιάβλθτθ διεξαγωγι των 
εξετάςεων, τθν εποπτεία, κατεφκυνςθ και ςυντονιςμό του ζργου των 
Ρεριφερειακϊν Εξεταςτικϊν Επιτροπϊν Ριςτοποίθςθσ (ΡΕΕΡ). 

Οι ΡΕΕΡ ζχουν ωσ ζργο τθν οργάνωςθ και εφαρμογι των διαδικαςιϊν 
των ςχετικϊν με τισ εξετάςεισ ςτθν περιφζρειά τουσ με βάςθ τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ αποφάςεισ του ΕΟΡΡ και τισ οδθγίεσ τθσ ΚΕΕΡΕΚ. 

Θ Ριςτοποίθςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ βαςίηεται ςε τελικζσ 
εξετάςεισ κεωρθτικοφ και πρακτικοφ μζρουσ, που διεξάγονται ςε εκνικό 
επίπεδο με βάςθ τον ιςχφοντα, κατά τθ διεξαγωγι των εξετάςεων, 
Κανονιςμό Κατάρτιςθσ κάκε ειδικότθτασ. 

Οι ενδιαφερόμενοι που απζτυχαν, μποροφν να ςυμμετζχουν εκ νζου 
ςτισ Εξετάςεισ Ριςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ χωρίσ 
περιοριςμό, οποτεδιποτε αυτζσ διεξάγονται. 

Πποιοσ πζτυχε ςτο πρακτικό ι κεωρθτικό μζροσ των εξετάςεων 
κατοχυρϊνει τθν επιτυχία του ςτο μζροσ αυτό για τισ ζξι (6) επόμενεσ 
διαδοχικζσ εξεταςτικζσ περιόδουσ, κατά τθ διάρκεια των οποίων 
ςυμμετζχει μόνο ςτισ εξετάςεισ του μζρουσ ςτο οποίο απζτυχε. Αν μζςα 
ςτο χρονικό διάςτθμα των ζξι (6) επόμενων διαδοχικϊν εξεταςτικϊν 
περιόδων δεν πετφχει και ςτθ δεφτερθ δοκιμαςία, υποχρεοφται, 



εφόςον επικυμεί, να καταςτεί κάτοχοσ Διπλϊματοσ ι Ριςτοποιθτικοφ, 
να επαναλάβει εκ νζου και τα δφο (2) μζρθ των Εξετάςεων 
Ριςτοποίθςθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (κεωρθτικό και πρακτικό) με 
νζα αίτθςθ και νζα δικαιολογθτικά, με βάςθ τισ προχποκζςεισ που 
ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ νζασ αυτισ αίτθςθσ. 

Θ ΑΛΛΑΓΘ ΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΟΓΑΦΙΑΣ ΜΕ 

ΤΘΝ ΡΑΟΔΟ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ 

 

 



 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΝΩΣΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΘΛΘΤΙΚΩΝ 

ΔΘΜΟΣΙΟΓΑΦΩΝ 

 

 



 

 

 

 



 

ΑΡΟ ΡΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΟΙ 

ΔΘΜΟΣΙΟΓΑΦΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

1. Τα έζοδα από δωπεέρ. Χπήζηερ ηος διαδικηύος ή ιδπύμαηα 
σπημαηοδοηούν έπεςνερ δημοζιογπάθων. 
  
2. Τη μη κεπδοζκοπική δημοζιογπαθία, πος αναπηύζζεηαι με ένα 
μίγμα δωπεών και διαθημίζεων. Οι ζςμμεηέσονηερ δεν 
πποζδοκούν κέπδη. Η βπεηανική εθημεπίδα Guardian αξιοποιεί ηο 
ζσήμα αςηό.  
  
3. Τα έζοδα από δημόζιερ επισοπηγήζειρ, όπωρ ζηην πεπίπηωζη 
ηος BBC. 
  
4. Την εξειδικεςμένη δημοζιογπαθία, πος απεςθύνεηαι ζε 
ζςγκεκπιμένοςρ σπήζηερ με ζςγκεκπιμένο πεπιεσόμενο, 
γεωγπαθικό ή θεμαηικό. 
  



5. Την πώληζη πεπιεσομένος μέζω ζςνδπομών ή μικποπληπωμών 
για επιμέποςρ άπθπα και πληποθοπίερ. 
 
 

Ζ δημοζιογπαθία ζηην εποσή ηος 

Γιαδικηύος 

 
"Επιςτθμονικι ζρευνα που βαςίηεται ςε ςυνεντεφξεισ με Ζλλθνεσ 
δθμοςιογράφουσ με εμπειρία ςε παραδοςιακά και νζα μζςα 
αναδεικνφει τισ αλλαγζσ που ζχουν φζρει τα πάνω-κάτω ςτο 
δθμοςιογραφικό επάγγελμα τα τελευταία χρόνια ελζω… διαδικτφου. 

Ζνα απο τα βαςικά ςυμπεράςματα που προκφπτουν είναι ότι θ ιδθ 
ιςχνι δθμοςιογραφικι κουλτοφρα ςτθν Ελλάδα ςυρρικνϊκθκε 
περαιτζρω απο τθν οικονομικι κρίςθ που λειτοφργθςε καταλυτικά. Στθ 
ςυγκυρία αυτι το Κντερνετ και οι on-line πλατφόρμεσ αντιμετωπίηονται 
απο τουσ Ζλλθνεσ δθμοςιογράφουσ ωσ πθγι ανταγωνιςμοφ και 
αναςφάλειασ, αλλά ταυτόχρονα και ωσ οδόσ διαφυγισ. Στθν περίοδο 
που διανφουμε πολλοί Ζλλθνεσ δθμοςιογράφοι αναηθτοφν 
εναλλακτικοφσ μθχανιςμοφσ και ςυνεργατικζσ λφςεισ και όπωσ 
προκφπτει απο τθν ανάλυςθ των ςυνεντεφξεων ςτθν ουςία τθσ θ κρίςθ 
λειτοφργθςε ωσ επιταχυντισ για τθ “μετανάςτευςθ” των παραδοςιακϊν 
δθμοςιογράφων ςε on-line πλατφόρμεσ. 

Το διαδίκτυο άλλαξε τισ ςχζςεισ εξουςίασ, δθμιουργϊντασ ζνα νζο τφπο 
αυτονομίασ και οδιγθςε κατά πολλοφσ ςε μεγαλφτερθ διαφάνεια, 
ξαναμοιράηοντασ τα χαρτιά ςτο τραπζηι, όπωσ πιςτεφουν αρκετοί 
δθμοςιογράφοι. 

“Θ ελλθνικι αγορά είναι πολφ μικρι για να μασ ςθκϊςει όλουσ. Γι’ αυτό 
και χρειάηεται να επιμορφωκοφμε, να διαβάςουμε για πολιτικι, για 
διεκνείσ ςχζςεισ, να μάκουμε ξζνεσ γλϊςςεσ. Αυτόσ είναι ο μόνοσ 
τρόποσ να επιβιϊςουμε” λζει δθμοςιογράφοσ και μπλόγκερ με πάνω 
απο 30 χρόνια εμπειρίασ ςε παραδοςιακά και νζα μζςα, που τϊρα 
δουλεφει για ενθμερωτικό site με ςυνεργατικό χαρακτιρα. 

Δεν λείπουν, όμωσ, κι εκείνοι που μιςοφν τθ νζα τεχνολογία, όπωσ 
αναφζρει γνωςτόσ αρκογράφοσ μεγάλθσ ςε κυκλοφορία ελλθνικισ 



εφθμερίδασ και μπλόγκερ “ζχω πολλοφσ ςυναδζλφουσ που δεν τουσ 
αρζςει κακόλου να βλζπουν τα ςχόλια των αναγνωςτϊν κάτω από τα 
άρκρα τουσ”, με τουσ νεότερθσ θλικίασ δθμοςιογράφουσ να αποδίδουν 
τθν κατάςταςθ αυτι ςτον εγωϊςμό των “παλιϊν” που αρνοφνται να 
αφιςουν τον ζλεγχο. 

Τθν ίδια ϊρα από τα λεγόμενα των δθμοςιογράφων προκφπτει με 
ςαφινεια ότι αν και τα νζα μζςα δθμιουργοφν ευκαιρίεσ, πολλζσ απο 
τισ “πακογζνειεσ” των παλιϊν μζςων κλθροδοτοφνται ςε αυτά, ενϊ ο 
μεγαλφτεροσ εχκρόσ ςτο διαδικτυακό περιβάλλον είναι το “copy-paste” 
και θ αναδθμοςίευςθ πλθροριϊν και ειδιςεων χωρίσ διαςταφρωςθ και 
χωρίσ πθγζσ. Ταυτόχρονα, ο ρόλοσ του δθμοςιογράφου ςτθν εποχι του 
διαδικτφου μοιάηει περιςςότερο με αυτόν του επιμελθτι παρά του 
ερευνθτι-ρεπόρτερ. 

Για τουσ περιςςότερουσ το μζλλον τθσ δθμοςιογραφίασ δεν 
διαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο και αν υπάρχει προοπτικι αυτι 
βρίςκεται ςε ζνα νζο μοντζλο “από κάτω προσ τα πάνω”, το οποίο κα 
δθμιουργιςει χϊρο για ςυνεργατικά projects. Με τα λόγια 
δθμοςιογράφου που ςυμμετζχει ςε μια τζτοια προςπάκεια “τζτοια 
μοντζλα κάνουν τθν επανάςταςθ και οι ςυνεργατικζσ προςπάκειεσ, 
όπωσ θ δικι μασ, δεν είναι απλά επιχειρθματικά μοντζλα, αλλά μια 
προςπάκεια ςυλλογικισ επικοινωνίασ, ϊςτε να ενϊςουμε τισ δυνάμεισ 
και να κάνουμε κάτι μεγαλφτερο”. 

Τα παραπάνω είναι αποτελζςματα τθσ ζρευνασ με τίτλο ‘Θ 
μεταμορφωτικι δφναμθ του Κντερνετ ςτθν ελλθνικι δθμοςιογραφικι 
κουλτοφρα” που ζκαναν οι Δρ. Μαρία Τουρι, λζκτορασ ςτο 
Ρανεπιςτιμιο του Λζςτερ τθσ Μ. Βρετανίασ, Δρ. Σοφία Θεοδοςιάδου, 
μεταδιδακτορικι ερευνιτρια του Α.Ρ.Θ. και Δρ. Ιωάννα Κωςταρζλλα, 
επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα του Τμιματοσ Ψθφιακϊν Μζςων και 
Επικοινωνίασ του ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ και ςτθν οποία εξζταςαν τισ 
αλλαγζσ που ζχει φζρει το διαδίκτυο ςτο δθμοςιογραφικό επάγγελμα. 

Θ εργαςία παρουςιάςτθκε αρχικά ςε ςυνζδριο που ζγινε το 2014 ςτθ 
Θεςςαλονίκθ με τίτλο “Θ δθμοςιογραφία ςε μετάβαςθ: Κρίςθ ι 
Ευκαιρία;”, ενϊ τον Απρίλιο του 2016 δθμοςιεφτθκε ςτο επιςτθμονικό 
περιοδικό. Οι δθμοςιογράφοι που πιραν μζροσ ζχουν ςθμαντικι 
εμπειρία τόςο ςτα παραδοςιακά, όςο και ςτα νζα μζςα." 

http://www.boro.gr/s/perivallon


 

Αλέξηρ Παπασελάρ, kathimerini.gr, 27.04.2016 

'Σο «κλόπι-paste» τθσ ενθμζρωςθσ' 

"Οι εφθμερίδεσ βρίςκονται παγκοςμίωσ αντιμζτωπεσ με μία χωρίσ 
προθγοφμενο κρίςθ. Οι ζντυπεσ εκδόςεισ ςυρρικνϊνονται, ιςτορικά 
φφλλα κλείνουν και κανείσ δεν μπορεί να προβλζψει πόςα χρόνια κα 
αντζξει το «χαρτί». Αυτι είναι θ δομικι κρίςθ. Μεγάλεσ διεκνείσ 
εφθμερίδεσ αναηθτοφν τρόπουσ για να ιςορροπιςουν ανάμεςα ςτθν 
ψθφιακι τουσ ζκδοςθ και τθν ζντυπθ. Μζχρι ςτιγμισ, λίγοι είναι εκείνοι 
που ζχουν βρει τρόπο να κερδίηουν από το Διαδίκτυο. 

Στθν Ελλάδα, οι εφθμερίδεσ περνοφν τθν τζλεια καταιγίδα, γιατί μαηί με 
τθν παγκόςμια δομικι κρίςθ ιλκε και θ δικι μασ εγχϊρια. Τα 
διαφθμιςτικά ζςοδα ζχουν μειωκεί δραματικά κατά τα χρόνια τθσ 
κρίςθσ. Θ ςυνικεια τθσ αγοράσ τριϊν και τεςςάρων κυριακάτικων 
φφλλων ζχει υποχωριςει, αν όχι εξαφανιςκεί. Οι κυκλοφορίεσ ζχουν 
μειωκεί. Μζςα ςε αυτιν τθν πραγματικότθτα, το ςτοίχθμα τθσ 
επιβίωςθσ για τθν ζντυπθ ενθμζρωςθ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Ο 
κλάδοσ δεν είχε ποτζ ςοβαρι θγεςία, δεν φρόντιςε να νοικοκυρευτεί, 
παρότι τα ςθμάδια τθσ επερχόμενθσ καταιγίδασ φαίνονταν κακαρά 
ςτον ορίηοντα. Ενεπλάκθ και ςε ζνα νεοπλουτίςτικο κφκλο προςφορϊν 
και απεριόριςτων ενκζτων που νόκευαν το προϊόν, κακϊσ πολλοί 
ψϊνιηαν με βάςθ τθν προςφορά και όχι το περιεχόμενο τθσ 
εφθμερίδασ. 



Εχουμε, όμωσ, κι ζνα βακφτατα νεοελλθνικό φαινόμενο, που δεν ζχει 
αντιμετωπιςκεί και προκαλεί τεράςτια βλάβθ, το λεγόμενο «κλόπι-
paste». Δεκάδεσ sites αναπαράγουν ρεπορτάη, αναλφςεισ, ςκίτςα 
διαφόρων εφθμερίδων χωρίσ να πλθρϊνουν κάποιο πνευματικό 
δικαίωμα. Αναφζρουν κάπου ςτθν ζβδομθ παράγραφο τθ Χ εφθμερίδα 
ωσ πθγι, αλλά τίποτα παραπάνω. Αυτό το φαινόμενο είναι εκτεταμζνο 
και ανεξζλεγκτο. Θα ζπρεπε εμείσ, ωσ δθμοςιογράφοι και επιχειριςεισ, 
να βροφμε κάποια λφςθ. 

Θ κοινι γνϊμθ μετατοπίςκθκε, τα χρόνια τθσ κρίςθσ, προσ το Διαδίκτυο 
για τθν ενθμζρωςι τθσ. Ολο και πια ςυχνά άκουγεσ τθν κουβζντα «μα 
το είδα ςτο Ιντερνετ». Οι πολίτεσ που ζνιωκαν ότι ζχαναν τα κεκτθμζνα 
και τον τρόπο ηωισ δεκαετιϊν δικαιολογθμζνα αντιμετϊπιηαν με 
καχυποψία τα... ςυςτθμικά μζςα ενθμζρωςθσ. Αλλοτε κφμωναν γιατί 
δεν ικελαν να ακοφςουν τα πράγματα όπωσ ζχουν, άλλοτε γιατί 
κεωροφςαν ότι κάτι ζκρυβαν. Ολα αυτά προφανϊσ ςυνζβθςαν. Ράντοτε 
υπιρχαν καλζσ και κακζσ εφθμερίδεσ, όπωσ και τϊρα υπάρχουν καλά 
και κακά sites. Ράντοτε είχαμε ςτον μπαξζ κεςμικοφσ, αλλά και 
μικρομεςαίουσ εκβιαςτζσ. 

Σιμερα, ζνα μεγάλο μζροσ τθσ κοινισ γνϊμθσ ενθμερϊνεται από το 
Διαδίκτυο με βάςθ τίτλουσ του τφπου «Βόμβα, ποιοσ πολιτικόσ ζβθξε;» 
ι αναπαραγωγζσ εντελϊσ αναπόδεικτων «ειδιςεων». Διαβάηει, π.χ., 
κάποιοσ ότι «τα ζψαλε ο Ομπάμα ςτθ Μζρκελ για τθν Ελλάδα» και μετά 
ανακαλφπτει ότι ποτζ δεν ζγινε κάτι τζτοιο. Απλϊσ κάποιοσ ανάρτθςε 
ζνα τζτοιο δθμοςίευμα και οι υπόλοιποι το αναπαριγαγαν χωρίσ 
κανζνα φίλτρο, βάηοντασ από λίγθ ςάλτςα ςε κάκε εκδοχι. 

Μζςα ςε αυτό το τοπίο, οι εφθμερίδεσ δίνουν μια μάχθ επιβίωςθσ. Οι 
διεκνείσ ειδιμονεσ επιμζνουν ότι το «χαρτί» κα αντζξει 10-15 χρόνια 
και πωσ ειδικά οι εφθμερίδεσ που κρατοφν υψθλά ςτάνταρντ κα 
επιβιϊςουν και μετά, ςτθν ψθφιακι τουσ μεταμόρφωςθ." 

 

ΤΟ ΚΕΝΤΟ ΑΘΛΘΤΙΚΟΥ ΕΡΟΤΑΗ ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΡΟΥΔΕΣ ΤΟ 

http://www.boro.gr/s/obama
http://www.boro.gr/s/merkel


Το Κζντρο Ακλθτικοφ επορτάη υποςτθρίηει τθ μακθςιακι διαδικαςία 
των Σπουδαςτϊν,  με άρτια Yλικο –τεχνικι υποδομι: εργαςτιρια Θ/Υ με 
υπερςφγχρονο εξοπλιςμό και διαρκι πρόςβαςθ ςτο Internet, 
εργαςτιρια ξζνων γλωςςϊν με οπτικοακουςτικό εξοπλιςμό και 
Βιβλιοκικθ αγγλόφωνων και ελλθνόφωνων βιβλίων, περιοδικϊν κλπ. 

  

Από τθ ςτιγμι τθσ ζνταξισ τουσ, ςτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΑ, 
οι ςπουδαςτζσ του υποβάλλονται ςε  παιδαγωγικι παρακολοφκθςθ τθσ 
εξελικτικισ τουσ πορείασ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν, με δυο 
εξεταςτικζσ περιόδουσ, τον Φεβρουάριο και τον Ιοφνιο. 

  

Το Κζντρο Ακλθτικοφ επορτάη παρζχει τθ δυνατότθτα Εντατικϊν 
 Σπουδϊν διάρκειασ ενόσ (1)  ζτουσ για φοιτθτζσ και απόφοιτουσ 
Σχολϊν Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

  

Ππωσ ζχουμε προαναφζρει, ςθμαντικό ρόλο ςτθν υποςτιριξθ των 
Σπουδαςτϊν του ΚΑ όπωσ και ςτθ μετζπειτα εξελικτικι τουσ πορεία, 
 παίηει  θ Ρρακτικι εξάςκθςθ ςε εφθμερίδεσ και ραδιοτθλεοπτικοφσ 
ςτακμοφσ, θ οποία  εντείνεται  κατά το τελευταίο εξάμθνο, με: 

  

Κακθμερινι πρακτικι εξάςκθσ ςε όλα τα μζςα του Ομίλου ΣΚΑΙ, το 
ραδιοφωνικό ςτακμό ΣΡΟ FM 94,6 και τισ ιςτοςελίδεσ www.sport-
fm.gr και www.skai.gr 

 Ραραγωγι ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν από 
ομάδεσ εργαςίασ των Σπουδαςτϊν. 

 Ζκδοςθ εφθμερίδων και περιοδικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Κζντρου Ακλθτικοφ επορτάη και πρακτικι εφαρμογι, 
 επαγγελματικοφ επιπζδου ςτα ζντυπα μζςα του Ομίλου. 

http://www.sport-fm.gr/
http://www.sport-fm.gr/
http://www.skai.gr/


ΜΑΘΘΜΑΤΑ ΤΑ ΟΡΟΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΣ 
ΣΡΟΥΔΑΚΤΘΣ ΑΘΛΘΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣΙΟΓΑΦΙΑΣ 

 Ειςαγωγι ςτθ Δθμοςιογραφία 
 Δθμοςιογραφικι Δεοντολογία 
 Δθμοςιογραφικόσ Λόγοσ 
 Αξιολόγθςθ τθσ είδθςθσ 
 Ακλθτικό Δίκαιο 
 Ακλθτικι Ιεραρχία - Ομοςπονδίεσ 
 Τεχνικι Ακλθτικοφ επορτάη 
 Διεκνζσ επορτάη- Ειδθςεογραφία 
 Ακλθτικι Ψυχολογία - Κοινωνιολογία 
 Ρεριοδικόσ και Τοπικόσ Τφποσ 
 Ιςτορία Χρϊματα και Εμβλιματα Ελλθνικϊν Συλλόγων 
 Στίβοσ 
 Υγρόσ ςτίβοσ 
 Σάλα 
 Ριςίνα 
 Λοιπά ακλιματα 
 Αυτοκίνθςθ και Τεχνολογία 
 Σελιδοποίθςθ - Φλθ - Επιμζλεια ςελίδασ (Οργάνωςθ Ζκδοςθσ 

Εφθμερίδασ ΚΑ) 
 Τεχνικζσ αδιοτθλεοπτικισ Συνζντευξθσ 
 αδιοτθλεοπτικι περιγραφι αγϊνα 
 Ροδόςφαιρο 
 Ιςτορία Ολυμπιακϊν Αγϊνων 
 Ακλθτικό Management 
 Κανονιςμοί Ακλθμάτων 
 Το Studio και θ Λειτουργία του 
 Δθμοςιογραφικζσ Αποςτολζσ 
 Τθλεοπτικό και αδιοφωνικό μοντάη 
 Δθμόςιεσ Σχζςεισ- Χορθγίεσ- Sponsoring 
 Μπάςκετ 
 Τθλεοπτικζσ μεταδόςεισ 
 Φιλοςοφία τίτλων 
 αδιοφωνικζσ εκπομπζσ 

 



ΡΘΓΕΣ 

 
http://kar.edu.gr/article/8/ti-didaskomai 
 

https://docs.google.com/document/d/1N

s81KOslEHm0PKruMXSgV-xe9gtye6Npp-

x2KgROlBs/edit?hl=en 

Wikipedia.com 

http://www.journalismdegree.com/sports-journalist-job-description/ 

http://www2.media.uoa.gr/institute/pages/gr/zitimata_gr/fourteenfifte

enIssue/03.html 

wearereporters.com 

Science/community.com/the journalism-into-the-science and confused 

Iekakmi.gr 

Iekdelta.gr 

Vresdoyleia.gr 

http://kar.edu.gr/article/8/ti-didaskomai
https://docs.google.com/document/d/1Ns81KOslEHm0PKruMXSgV-xe9gtye6Npp-x2KgROlBs/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1Ns81KOslEHm0PKruMXSgV-xe9gtye6Npp-x2KgROlBs/edit?hl=en
https://docs.google.com/document/d/1Ns81KOslEHm0PKruMXSgV-xe9gtye6Npp-x2KgROlBs/edit?hl=en
http://www.journalismdegree.com/sports-journalist-job-description/
http://www2.media.uoa.gr/institute/pages/gr/zitimata_gr/fourteenfifteenIssue/03.html
http://www2.media.uoa.gr/institute/pages/gr/zitimata_gr/fourteenfifteenIssue/03.html
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                                                 ΠΡΟΛΟΓΟ 



ε απηό ην ηεηξάκελν ε νκάδα καο θιήζεθε λα βξεη θαη λα παξνπζηάζεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπ ρώξνπο πνπ εξγάδνληαη νη αζιεηηθνί 

δεκνζηνγξάθνη. Καηά ηελ δηάξθεηα ινηπόλ ηνπ ηεηξακήλνπ 

πξνζπαζήζακε θαη αληιήζακε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε όρη κόλν ηνπο 

ρώξνπο αζιεηηθήο δεκνζηνγξαθίαο αιιά θαη γεληθόηεξα γηα ηελ 

δεκνζηνγξαθία ηόζν ηελ αζιεηηθή όζν θαη ηελ επξύηεξε. Αθνύ 

θαηαθέξακε λα καδέςνπκε όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο 

δεκηνπξγήζακε κε ηελ βνήζεηα ηνπ Microsoft Power Point κηα 

παξνπζίαζε νπνύ αληηθαηνπηξίδεηαη ε δνπιεία όινπ ηνπ ηεηξακήλνπ. 

 

 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Γεκνζηνγξαθία είλαη ε ζπγθέληξσζε εηδήζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ, θαη ε δηάδνζε ηνπο κέζσ 

ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο κε ζηόρν ηελ θαηά ην δπλαηόλ νξζή πιεξνθόξεζε ησλ 

πνιηηώλ. Η δεκνζηνγξαθία εκπεξηέρεη ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε απηνύ πνπ ηελ αζθεί, από ηνλ 

ηξόπν δηακόξθσζεο ή παξνπζίαζεο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πιεξνθνξηώλ, κέρξη ηνλ άκεζν 

ζρνιηαζκό ηνπο. Όπνηνο αζθεί ηε δεκνζηνγξαθία σο επάγγεικα ππόθεηηαη ζηνλ θώδηθα 

δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο ηεο έλσζεο ζπληαθηώλ ζηελ νπνία αλήθεη. 

Οη ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε δεκνζηνγξαθία θαιύπηνπλ όια ηα δεηήκαηα ηεο 

πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο. Σν επάγγεικα ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ ζεσξείηαη από θάπνηνπο ιεηηνύξγεκα από ηελ άπνςε όηη 

ν δεκνζηνγξάθνο επηηειεί θνηλσληθό έξγν, εξγάδεηαη πξνο όθεινο ηνπ ζπλόινπ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο (π.ρ. κε ηελ απνθάιπςε ζθαλδάισλ). 

Ο Γεκνζηνγξάθνο θαηαγξάθεη ηελ ηζηνξία, θπλεγά ηελ είδεζε, αλαιύεη ηα γεγνλόηα, θηάλεη 

ζηελ αιήζεηα θαη ηελ παξνπζηάδεη κε αληηθεηκεληθόηεηα. Σν επάγγεικα ηνπ δεκνζηνγξάθνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή θαιιηέξγεηα θαη γλώζε, θαζώο θαη ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπ ιόγνπ. 

Ο δεκνζηνγξάθνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη ζπλερώο, λα δηαζέηεη θξίζε θαη λα κπνξεί λα 

αλαιύεη θαηαζηάζεηο, αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηεο απαζρόιεζήο ηνπ. Η έκθπηε πεξηέξγεηα, 

ε αληίιεςε, ε νμπδέξθεηα θαη ε ηθαλόηεηα άκεζεο θξίζεο θαη αλάιπζεο είλαη απαξαίηεηα 

ζηνηρεία. Ο δεκνζηνγξάθνο ζα πξέπεη λα ρεηξίδεηαη κε δηπισκαηία δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη 

λα είλαη έηνηκνο λα κεηαθηλεζεί αλά πάζα ζηηγκή, ώζηε λα θαιύςεη ηελ είδεζε. εκαληηθό 

γλώξηζκα ελόο θαινύ δεκνζηνγξάθνπ απνηειεί ε αλαγλώξηζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

ελαξκνλίδεη ηε γξαθή ηνπ, ηόζν κε ην εθδνηηθό πξνθίι ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ νπνία 

εξγάδεηαη, όζν θαη κε ην νηθνλνκηθνθνηλσληθό πξνθίι ηνπ θνηλνύ ηνπ. 

 

 

ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B1_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82


Η αδηακθηζβήηεηε άλνδνο ηνπ ειιεληθνύ αζιεηηζκνύ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε εκθάληζε 

πιεζώξαο ηδησηηθώλ ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ, θαζώο θαη ε θαηαθόξπθε 

αύμεζε ησλ αζιεηηθώλ εθεκεξίδσλ πνπ εθδίδνληαη, έρνπλ εθηνμεύζεη ηε δήηεζε Αζιεηηθώλ 

Γεκνζηνγξάθσλ. 

Ο ξόινο ηνπ αζιεηηθνύ δεκνζηνγξάθνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηνλ παικό ηεο αζιεηηθήο 

θίλεζεο, λα παξνπζηάδεη θαη λα αλαιύεη κε αληηθεηκεληθόηεηα ηελ αζιεηηθή επηθαηξόηεηα. 

Από ηα δεκνζηνγξαθηθά ζεσξεία θαη από ηηο αίζνπζεο ηύπνπ αλακεηαδίδεη ζε πξώην ρξόλν 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη κεηαθέξεη ηνλ παικό. Σν επάγγεικα απαηηεί γλώζεηο, ηερληθή, αιιά θαη 

επζηξνθία, επηκνλή θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο.  

Ο Αθληηικόρ Γημοζιογπάθορ θαιείηαη λα παξαηεξήζεη, λα θαηαγξάςεη θαη λα παξνπζηάζεη 

ζην θνηλό ηα γεγνλόηα ηνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ. Όζν θη αλ θαίλεηαη απιό είλαη έλα επάγγεικα 

πνπ απαηηεί γλώζεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο εμέιημεο όισλ ησλ αζιεκάησλ, ζσζηό ρεηξηζκό ηεο 

γιώζζαο θαη απόιπηε εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σν ξαδηόθσλν, ε ηειεόξαζε, νη 

εθεκεξίδεο θαη ηα έληππα είλαη νη ρώξνη δξάζεο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηνπο πην έκπεηξνπο, 

αληηθεηκεληθνύο θαη θαηαξηηζκέλνπο Αθληηικούρ Γημοζιογπάθοςρ. 

Ο Αζιεηηθόο Γεκνζηνγξάθνο είλαη απηόο πνπ ζα καο ζπγθηλήζεη, απηόο πνπ ζα καο ελζνπζηάζεη, κε ηε 

δύλακε ηνπ ιόγνπ ηνπ ζε θάζε αζιεηηθή πεξηγξαθή, κε ηε δύλακε ηεο γξαθήο ηνπ ζε θάζε αζιεηηθό 

ξεπνξηάδ. Φέξλεη ζε θάζε ζπίηη ηνλ παικό ηεο αζιεηηθήο ελεκέξσζεο, παξνπζηάδεη θαη αλαιύεη κε 

αληηθεηκεληθόηεηα ηελ αζιεηηθή επηθαηξόηεηα. 

ΥΩΡΟΗ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Δπγαζιακέρ ςνθήκερ και Πεπιβάλλον: Η δνπιεηά ηνπ Γεκνζηνγξάθνπ ζεσξείηαη αξθεηά 

δύζθνιε θαη πνιύπινθε. Σν σξάξην πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίνλ 

απαζρνιείηαη θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζ' απηόλ. Οη ξαδηνηειενπηηθνί ζηαζκνί θαη νη κεγάινη 

δεκνζηνγξαθηθνί νξγαληζκνί ιεηηνπξγνύλ κε βάξδηεο εξγαζίαο πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο 

γηα ελεκέξσζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ώξνπ. Ο Γεκνζηνγξάθνο εξγάδεηαη ζηελ θαλνληθή 

ηνπ βάξδηα, αιιά βξίζθεηαη θαη ζε ζπλερή εηνηκόηεηα όηαλ πξνθύπηνπλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά 

θαη ε αλάγθε γηα ελεκέξσζε είλαη άκεζε. πλήζσο, νη ώξεο εξγαζίαο είλαη πνιιέο, άζηαηεο 

θαη ππάξρεη αξθεηή πίεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Όια απηά ζπληζηνύλ κία 

εξγαζία κε άγρνο θαη έληαζε, πνπ ζπγρξόλσο είλαη ζπλαξπαζηηθή, θαζώο απνθέξεη κεγάιε 

εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε. Οη πξνθιήζεηο ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ε πνηθηιία ησλ ζεκάησλ 

δίλνπλ ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε ζεκαληηθά θη 

ελδηαθέξνληα ζέκαηα. 

Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Γεκνζηνγξάθνπ εμαξηάηαη από ηνλ εηδηθόηεξν ηνκέα 

απαζρόιεζήο ηνπ. Σα ηαμίδηα θαη νη κεηαθηλήζεηο κπνξεί λα είλαη κέζα ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηέο ηνπ, αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπ. Έηζη, ν Γεκνζηνγξάθνο κπνξεί λα 

εξγάδεηαη ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο (γξαθεία, αίζνπζεο ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ 

κεηαδόζεσλ), αιιά θαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, πνιιέο θνξέο θάησ από δύζθνιεο ή θαη 

ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηόηεηα ζπλζήθεο (γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ 

θάιπςε αζηπλνκηθώλ ή πνιεκηθώλ γεγνλόησλ, θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, ηξνκνθξαηηθώλ 

ελεξγεηώλ θ.ιπ.). 
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