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ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΧΟΛΗΨΙΑ/ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ 

 

της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
 

 
ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,  
 
 
˗ έχοντας υπόψη το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  
 
 
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
 

 

Άρθρο 1 

Ορισµοί 

 

1. Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων ως "ηχοληψία/ εικονοληψία" νοούνται όλες οι µορφές 
καταγραφής ήχου και/ή εικόνας εντός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που 
πραγµατοποιούνται από εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης. 
 
2. Για τους σκοπούς των παρόντων κανόνων, ως «εκπρόσωπος των µέσων ενηµέρωσης» νοείται 
κάθε άτοµο που απασχολείται ή αυτοαπασχολείται στον τοµέα των µέσων ενηµέρωσης. 
 

 

Άρθρο 2 

Γενικές αρχές 

 

1. Η διαπίστευση των εκπροσώπων των µέσων ενηµέρωσης χορηγείται στους τελευταίους για τον 
σκοπό των κοινοβουλευτικών και πολιτικών ανταποκρίσεων και της περιγραφής των 
κοινοβουλευτικών και πολιτικών δραστηριοτήτων. 
 
2. Οι οδηγίες που λαµβάνονται από τη ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (εφεξής "∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης") και/ή οιονδήποτε υπάλληλο ασφαλείας 
πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει 
ή να αποσύρει τις διευκολύνσεις στα µέσα ενηµέρωσης ανά πάσα στιγµή. 
 
3. Η ηχοληψία/εικονοληψία από εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης δεν επιτρέπεται κατά τη 
διάρκεια της διακοπής των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όταν δεν υπάρχουν 
κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στα κτήρια στις Βρυξέλλες/Στρασβούργο, εκτός εάν χορηγηθεί 
ειδική άδεια από τη ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης. 
 
4. Απαγορεύεται η χρήση αθέατων µηχανών εικονοληψίας και/ ή αθέατου εξοπλισµού ηχοληψίας . 
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Άρθρο 3 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 

 
1. Οι εκπρόσωποι των µέσων ενηµέρωσης διαθέτουν έγκυρη οικεία διαπίστευση που εκδίδεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τη ∆ιοργανική Επιτροπή ∆ιαπίστευσης.  
 

2. Εκτός της διαπίστευσης της παραγράφου 1, οι εκπρόσωποι των µέσων ενηµέρωσης διαθέτουν 
επίσης άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, η οποία 
εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης, που τους δίδει το δικαίωµα να πραγµατοποιούν 
κάθε είδους ηχοληψία/εικονοληψία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
 

Άρθρο 4 

Αποδοχή των παρόντων κανόνων 

 
1. Στους εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης που υποβάλλουν αίτηση στη ∆ιεύθυνση Μέσων 
Ενηµέρωσης για την έκδοση άδειας ηχοληψίας/εικονοληψίας παρέχεται αντίγραφο των παρόντων 
κανόνων, και τους ζητείται να συµπληρώσουν το έντυπο του Παραρτήµατος Ι µε το οποίο 
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τους τηρήσουν. 
 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, οι εκπρόσωποι των µέσων ενηµέρωσης, 
όταν λάβουν την οικεία διαπίστευση, θεωρείται δεδοµένο ότι δεσµεύονται να συµµορφωθούν προς 
τους παρόντες κανόνες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  
 
 

Άρθρο 5 

Ζώνες όπου επιτρέπεται η ηχοληψία/εικονοληψία και εφαρµοστέοι όροι  

 

1. Εκτός εάν ισχύουν ειδικά µέτρα ασφαλείας, η ηχοληψία/εικονοληψία επιτρέπεται στις ακόλουθες 
ζώνες και υπό τους ακόλουθους όρους: 
 

α) Στην αίθουσα της ολοµέλειας 
 

Κατά τη διάρκεια των συνόδων, στους εικονολήπτες και ηχολήπτες καθώς και στους φωτογράφους 
επιτρέπεται η πρόσβαση στα θεωρεία Τύπου που ευρίσκονται πάνω από την αίθουσα ολοµέλειας. 

 
Στα θεωρεία απαγορεύεται η χρήση φλας ή πρόσθετου φωτισµού. 

 
β) Σε άλλες ζώνες  

 

- σε όλες τις συνεντεύξεις και κέντρα Τύπου· 
- στις αίθουσες συνεδριάσεων κατόπιν προηγούµενης αδείας της προεδρίας της συνεδριάσεως· 
- στους δηµόσιους χώρους γύρω από τις αίθουσες συνεδριάσεων· 
- στα γραφεία των βουλευτών κατόπιν προηγούµενης αδείας και παρουσία του ενδιαφερόµενου 

βουλευτή·   
- στους χώρους εισόδου των αιθουσών συνεδριάσεων, τον χώρο γύρω από την αίθουσα της 

ολοµέλειας και στους χώρους διέλευσης µεταξύ των κτιρίων·  
- στο Parlamentarium. 
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2. Βουλευτές που προσκαλούν εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης στα γραφεία τους µπορούν να 
συµπληρώσουν το έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ για να ζητήσουν ειδική άδεια 
ηχοληψίας/εικονοληψίας για την οµάδα. 
 
3. Για την ηχοληψία/εικονοληψία σε ζώνες που δεν περιλαµβάνονται στην παράγραφο1, και 
εξαιρουµένων των ζωνών εκείνων όπου η ηχοληψία/εικονοληψία απαγορεύεται ρητά σύµφωνα µε 
το άρθρο 6, µπορεί να ζητείται ειδική άδεια µε την υποβολή αίτησης στη ∆ιεύθυνση Μέσων 
Ενηµέρωσης.  
 

 

Άρθρο 6 

Ζώνες όπου απαγορεύεται ανά πάσα στιγµή η ηχοληψία/εικονοληψία  

 

Απαγορεύεται αυστηρά η ηχοληψία/εικονοληψία: 
 

- σε όλα τα εστιατόρια και κυλικεία· 
- σε ζώνες όπου είναι εγκατεστηµένος εξοπλισµός ασφαλείας, ειδικότερα στις εισόδους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
- σε όλες τις ζώνες και στα γραφεία που προορίζονται για τις κοινοβουλευτικές υπηρεσίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, 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 7 

Σεβασµός της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας της περιουσίας 

 
Οι εκπρόσωποι των 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 8 

Ατοµικές άδειες 

 
1. Οι βουλευτές µπορούν να απορρίψουν αίτηµα για συνέντευξη ή να την διακόψουν ανά πάσα 
στιγµή. Οι εκπρόσωποι των µέσων ενηµέρωσης σέβονται οιαδήποτε τέτοια απόφαση. 
 
2. Απαγορεύεται στα µέσα ενηµέρωσης να απευθύνονται σε µέλη του προσωπικού µε τον 
εξοπλισµό ηχοληψίας/εικονοληψίας σε λειτουργία χωρίς την προηγούµενη έγκρισή τους. 
 
  

Άρθρο 9 

Παραβιάσεις των παρόντων κανόνων 

 
 
1. Όταν διαπιστωθεί παραβίαση των παρόντων κανόνων από τη ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης, η 
άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας και η διαπίστευση για τους εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης 
του ενδιαφεροµένου ατόµου, που έχουν χορηγηθεί από τη ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης, 
ακυρώνονται αυτοµάτως και πάραυτα. 
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2. Επιπροσθέτως, µελλοντικές αιτήσεις για διαπίστευση και/ ή άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας εκ 
µέρους του ατόµου αυτού µπορούν να απορριφθούν για περίοδο έως ένα έτος, αναλόγως µε τη 
σοβαρότητα της παραβίασης. Η ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης, ενεργώντας υπό την εξουσία του 
αρµόδιου Κοσµήτορα, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 
 
 

Άρθρο 10 

Αφαίρεση διοργανικής διαπίστευσης 

 

 
Σε περίπτωση πρότασης για τη µόνιµη αφαίρεση διοργανικής διαπίστευσης, ακολουθείται η 
διαδικασία που ορίζεται στους κανόνες για τη διοργανική διαπίστευση, τους οποίους έχουν 
συµφωνήσει το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η Επιτροπή και η ∆ιεθνής Ένωση Τύπου. 
 
 

Άρθρο 11 

Προσφυγή 

 

Οι εκπρόσωποι των Μέσων Ενηµέρωσης µπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της διαπίστωσης 
παραβίασης των παρόντων κανόνων από τη ∆ιεύθυνση Μέσων Ενηµέρωσης στο Σώµα των 
Κοσµητόρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης της διαπίστωσης της παραβίασης. 
 
 

Άρθρο 12 

Κατάργηση 

 
Οι ανά χείρας κανόνες αντικαθιστούν τους κανόνες που εφαρµόζονται στους φωτογράφους και τα 
τηλεοπτικά συνεργεία εντός των κτηρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και στο 
Στρασβούργο όπως εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 7 Σεπτεµβρίου 2005. 
 
 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

 
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από 15ης Οκτωβρίου 2015. 
 
 
 
Παραρτήµατα :  
 
Παράρτηµα Ι - Έντυπο για τους εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης µε το οποίο δεσµεύονται 
ρητά να τηρούν τους παρόντες κανόνες  
Παράρτηµα ΙΙ - Έντυπο για τους Βουλευτές για την αίτηση πρόσβασης εκπροσώπων των µέσων 
ενηµέρωσης στο γραφείο τους  
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Μονάδα Οπτικοακουστικού Τοµέα 
Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΙ ΗΨΟΛΗΨΙΑΣ/ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Ο υπογεγραµµένος: 
 
 
Επίθετο: ........................................................................................ 
 
Όνοµα: .......................................................................................... 
 
Οργανισµός µέσων ενηµέρωσης (εάν είναι περισσότεροι, να 
προσδιοριστούν όλοι): .................................................................. 
 
...................................................................................................... 
 
 
βεβαιώ ότι παρέλαβα αντίγραφο των κανόνων περί 
ηχοληψίας/εικονοληψίας από εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης στους 
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιστοποιώ ότι θα τους τηρήσω 
κατά την περίοδο για την οποία έλαβα άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας. 
 
Τόπος :…………………………………………………………..  
 
Ηµεροµηνία: ................................................................................ 
 
 
Υπογραφή: ................................................................................... 
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Θέµα: Πρόσβαση µε ειδική άδεια ηχοληψίας/εικονοληψίας στα γραφεία  
των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εκπροσώπους των µέσων ενηµέρωσης· 

 
 

 ο/η υπογεγραµµένος/η: 
..............................................................................................., 

Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προσκαλέσει 
 
(α) το ραδιοφωνικό/τηλεοπτικό συνεργείο: Σταθµός: 

............................................... 
Ονόµατα: (1) ......................................................................................... 
 (2) ......................................................................................... 
 (3) ......................................................................................... 
 (4) ......................................................................................... 
 (5) ......................................................................................... 

 ......................................................................................... 
 
(β)  τον/ τους φωτογράφο/ους: Σταθµός/Εφηµερίδα: 

Ονόµατα: ............................................................................................... 
 ............................................................................................... 

 
να προσέλθει(ουν) στο γραφείο του(της) κτήριο..… Αριθ. ........ στις 

...................................... 
    προβλεπόµενη ώρα : ............ 
 
 
Βρυξέλλες/Στρασβούργο, ...................... 
  (ηµεροµηνία) 
 
 ........................................ 
 (υπογραφή) 

Να έχει προηγουµένως αποσταλεί ηλεκτρονικά στη δ/νση media-
accreditation@ep.europa.eu 


