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ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Πώς παρέχουμε αξιόπιστο και 
συναφές περιεχόμενο

 • Λαμβάνουμε ανεξάρτητες αποφάσεις σχετικά με το 
περιεχόμενό μας.

 • Το περιεχόμενο των ειδήσεων και των επίκαιρων θεμάτων μας 
είναι ακριβές, ισορροπημένο και αμερόληπτο, και προς το 
κοινό συμφέρον.

 • Ασπαζόμαστε μια ολοκληρωμένη σειρά απόψεων και 
προοπτικών – το περιεχόμενό μας μπορεί να είναι καινοτόμο 
και απαιτητικό, καθώς και αμφιλεγόμενο και προκλητικό.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Πώς βοηθάμε στην καθοδήγηση 
των επιλογών περιεχομένου σας

 • Παρέχουμε πληροφόρηση ώστε να μπορείτε να διαλέξετε 
το περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για εσάς, καθώς και για 
παιδιά και νέους που βρίσκονται υπό τη φροντίδα σας. 

 • Διασφαλίζουμε ότι οι διαφημίσεις είναι ξεχωριστές από 
το περιεχόμενό μας και θέτουμε κανόνες όσον αφορά την 
τοποθέτηση για ορισμένους τύπους διαφημίσεων. 

 • Για δυνητικά οδυνηρό περιεχόμενο, λαμβάνουμε υπόψη το 
πιθανό ακροατήριο, επιδεικνύουμε ευαισθησία, παρέχουμε 
προειδοποιήσεις όπου ενδείκνυται, και παρουσιάζουμε αυτό το 
υλικό μόνο εάν είναι συναφές από συντακτική άποψη.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Πώς εφαρμόζουμε και 
προωθούμε τον σεβασμό  

 • Αποφεύγουμε περιεχόμενο που προωθεί προκαταλήψεις και 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αδικαιολόγητης χρήσης 
στερεοτύπων, λαμβάνοντας υπόψη το θεματικό πλαίσιο.

 • Παρέχουμε περιεχόμενο σε γλώσσες εκτός της Αγγλικής και 
ενθαρρύνουμε την έκφραση μιας ευρείας ποικιλίας απόψεων.

 • Είμαστε ευαίσθητοι στην παρουσίαση θεμάτων που αφορούν 
τους Αυτόχθονες και τηρούμε τα πολιτισμικά πρωτόκολλα των 
Αβορίγινων και των Ιθαγενών των Νήσων Torres Strait.

 • Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων, πράγμα που 
αντισταθμίζουμε με τις δημοσιογραφικές μας υποχρεώσεις.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Πώς επιδεικνύουμε 
υπευθυνότητα 

 • Σας προσφέρουμε τρόπους για να παρέχετε σχόλια σχετικά με 
το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας, είτε μας επαινείτε είτε 
μας επικρίνετε. 

 • Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας, έχουμε μια ανεξάρτητη 
διαδικασία διαχείρισης παραπόνων, τα οποία διερευνώνται από 
τον Διαμεσολαβητή της SBS.

Η SBS είναι μια ανεξάρτητη εθνική δημόσια υπηρεσία τηλεόρασης, ραδιοφωνίας 
και ψηφιακών μέσων, με υποχρεώσεις προς την αυστραλιανή κοινότητα, όπως 
καθορίζονται στον Καταστατικό μας Χάρτη. Χρηματοδοτούμαστε από την 
Αυστραλιανή κυβέρνηση και από εμπορικά έσοδα όπως διαφημίσεις.

Σε όλο μας το δίκτυο μοιραζόμαστε χαρακτηριστικές Αυστραλιανές αφηγηματικές 
εξιστορήσεις, τοπικές και διεθνείς ειδήσεις και επικαιρότητα, αθλητισμό, διεθνείς 
δραματικές παραγωγές και ντοκιμαντέρ, μαγειρική, ταινίες και τοπικές ραδιοφωνικές 
εκπομπές σε περισσότερες από 60 γλώσσες. Είμαστε επίσης η έδρα της αφήγησης 
ιστοριών των Πρώτων Εθνών, με την Εθνική Τηλεόραση Ιθαγενών (NITV) που παρέχει 
προγράμματα από τη σκοπιά των Αυτοχθόνων.

Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενό μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες  
της κοινότητας, έχουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας της SBS, ο οποίος καθορίζει 
κανόνες και πρότυπα για όλο το περιεχόμενο της SBS, από όπου και αν έχετε 
πρόσβαση σε αυτό – στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο ή τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καλύπτει σημαντικά ζητήματα όπως...

Σχετικά με τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ της SBS 

http://sbs.com.au/aboutus/sbs-code-of-practice
https://www.sbs.com.au/aboutus/sbs-charter
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