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ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΛΗΨΙΑ/ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ 

ΑΠΟ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

 

ΤΗΣ 9ης ΜΑΪΟΥ 2016 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΕΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,  

 

 

˗ έχοντας υπόψη το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

1.  Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων ως «ηχοληψία/εικονοληψία» νοούνται 

όλες οι μορφές καταγραφής ήχου ή εικόνας εντός των χώρων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, που πραγματοποιούνται από μη εκπροσώπους μέσων 

ενημέρωσης. 

 

2.  Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων, ως «μη εκπρόσωπος μέσων 

ενημέρωσης» νοείται κάθε άτομο που επιθυμεί να ασκήσει δραστηριότητες 

οπτικοακουστικής επικοινωνίας στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

αλλά όχι για λογαριασμό δημοσιογραφικά ανεξάρτητων οργανισμών μέσων 

ενημέρωσης, όπως αυτοί περιγράφονται στους κανόνες για τη διαπίστευση 

μέσων ενημέρωσης στο ΕΚ.1 

 

 

Άρθρο 2 

Γενικές αρχές και προϋποθέσεις 

 

1.  Ο μη εκπρόσωπος μέσων ενημέρωσης διαθέτει έγκυρη κάρτα πρόσβασης στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν λάβει άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας για μη 

εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.  

 

                                                           
1 Σύμφωνα με τους κανόνες για τη διαπίστευση μέσων ενημέρωσης στο ΕΚ, ένας οργανισμός μέσων ενημέρωσης πρέπει να 

είναι δημοσιογραφικά ανεξάρτητος και να συνιστά εμπορικό οργανισμό χωρίς περιορισμούς στη διανομή· να διακρίνεται 

από διαφάνεια ως προς τον τρόπο και τις πηγές χρηματοδότησής του· και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Οι κανόνες περιλαμβάνουν περαιτέρω προϋποθέσεις για τα 

διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και τις περιοδικές εκδόσεις: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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2.  Οι μη εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης διαθέτουν άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας 

για μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση 

Μέσων Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εφεξής «Διεύθυνση 

Μέσων Ενημέρωσης») προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

ηχοληψία/εικονοληψία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

3.  Οι οδηγίες που δίδονται από τη Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης ή οιονδήποτε 

υπάλληλο ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρά.  

 

4.  Η ηχοληψία/εικονοληψία από μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης δεν επιτρέπεται κατά 

τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όταν δεν 

διεξάγονται κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στα κτήρια στις Βρυξέλλες ή στο 

Στρασβούργο, εκτός εάν χορηγηθεί ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης. 

 

5.  Απαγορεύεται η χρήση αθέατων μηχανών εικονοληψίας ή αθέατου εξοπλισμού 

ηχοληψίας. 

 

 

Άρθρο 3 

Αποδοχή των παρόντων κανόνων 

 

Στους μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης παρέχεται αντίγραφο των παρόντων 

κανόνων, και τους ζητείται να συμπληρώσουν το έντυπο του παραρτήματος με το οποίο 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τους τηρήσουν. 

 

 

Άρθρο 4 

Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η ηχοληψία/εικονοληψία 

 

Η ηχοληψία/εικονοληψία επιτρέπεται μόνο για τον σκοπό, και στους χώρους, την 

ημερομηνία, και κατά τη χρονική διάρκεια που δηλώνεται στο έντυπο αίτησης του 

παραρτήματος. 

 

 

Άρθρο 5 

Ζώνες όπου απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η ηχοληψία/εικονοληψία 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η ηχοληψία/εικονοληψία: 

 

-  σε όλα τα εστιατόρια και κυλικεία·  

-  σε ζώνες όπου είναι εγκατεστημένος εξοπλισμός ελέγχου ασφαλείας, ειδικότερα 

στις εισόδους των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

-   σε όλες τις ζώνες και στα γραφεία που προορίζονται για τις κοινοβουλευτικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, 
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γραφείων και χώρων της διοίκησης, και σε όλες τις ζώνες στις οποίες 

απαγορεύεται η είσοδος· 

-  σε εμπορικές ζώνες, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων και των 

τραπεζών· 

-   σε ζώνες όπου επισημαίνεται σαφώς με σήματα ότι απαγορεύεται η 

ηχοληψία/εικονοληψία. 

 

 

Άρθρο 6 

Σεβασμός της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας της περιουσίας 

 

Οι μη εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης σέβονται την αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή 

όλων των ατόμων που ευρίσκονται εντός των κτηρίων, καθώς επίσης την ακεραιότητα 

της περιουσίας και του εξοπλισμού του Κοινοβουλίου. 

 

 

Άρθρο 7 

Ατομικές άδειες 

 

1. Οι βουλευτές μπορούν να απορρίψουν αίτημα για συνέντευξη ή να την 

διακόψουν ανά πάσα στιγμή. Οι μη εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης σέβονται 

οιαδήποτε τέτοια απόφαση. 

 

2.  Απαγορεύεται να απευθύνονται σε μέλη του προσωπικού με τον εξοπλισμό 

ηχοληψίας/εικονοληψίας σε λειτουργία χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους. 

 

 

Άρθρο 8 

Παραβιάσεις των παρόντων κανόνων 

 

1. Όταν η Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης διαπιστώσει παραβίαση των παρόντων 

κανόνων, η άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας των ενδιαφερομένων ατόμων 

ακυρώνεται αυτομάτως και πάραυτα.  

 

2. Επιπροσθέτως, μελλοντικές αιτήσεις για άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας από το 

εν λόγω άτομο ή τον εν λόγω οργανισμό μπορούν να απορριφθούν για περίοδο 

έως ενός έτους. 

 

 

Άρθρο 9 

Προσφυγή 

 

Οι μη εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της 

διαπίστωσης παραβίασης των παρόντων κανόνων από τη Διεύθυνση Μέσων 

Ενημέρωσης ενώπιον του Σώματος των Κοσμητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της κοινοποίησης της διαπίστωσης της 

παραβίασης. 

 

 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016. 

 

 

 

Παράρτημα - Έντυπο για τους μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, με το οποίο δεσμεύονται 

ρητά να τηρούν τους παρόντες κανόνες



 

 

Παράρτημα 
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ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΧΟΛΗΨΙΑ/ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Ο/Η υπογεγραμμένος/η:  

 

Επώνυμο: Εισάγετε το επώνυμο Όνομα: Εισάγετε το όνομα 

Κινητό τηλέφωνο Πατήστε εδώ για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Πατήστε εδώ για να εισάγετε τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας 

Εταιρεία παραγωγής (αν είναι περισσότερες, να προσδιοριστούν όλες:) Πατήστε εδώ 

για να εισάγετε κείμενο 

 
Αιτούσα αρχή για την εν λόγω ηχοληψία/εικονοληψία: Πατήστε εδώ για να εισάγετε την αρχή 
 

 
Βεβαιώ ότι παρέλαβα αντίγραφο των κανόνων που εφαρμόζονται για την ηχοληψία/εικονοληψία 

από μη εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

δεσμεύομαι για την τήρησή τους κατά την περίοδο για την οποία έλαβα άδεια 

ηχοληψίας/εικονοληψίας. 
 
 
Τόπος : Επιλέξτε τον τόπο 

Ημερομηνία: Πατήστε εδώ για να εισάγετε ημερομηνία. 

 

Υπογραφή:  

 

 

Βεβαιώ ότι κατανοώ ότι η περιορισμένη εξουσιοδότηση για ηχοληψία/εικονοληψία 

στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύπτει μόνο τα ακόλουθα:  

 

 Θέμα / εκδήλωση Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο 

 

 Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο 

 

 Πολιτική ομάδα Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο 
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 Χώρος Πατήστε εδώ για να εισάγετε κείμενο 

 

 Ημερομηνία Πατήστε εδώ για να εισάγετε ημερομηνία. 

 

 Χρονικό διάστημα ηχοληψίας/εικονοληψίας Πατήστε εδώ για να εισάγετε το χρονικό 

διάστημα 

 

Η ηχοληψία/εικονοληψία λοιπών εκδηλώσεων/θεμάτων, βουλευτών, πολιτικών ομάδων και 

χώρων, πέραν των προαναφερθέντων δεν επιτρέπεται. 

 


