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                                                     Αρ.πρωτ:563 

ΠΡΟΣ: 1. Τα σωματεία της δύναμής μας 

2. Μ.Μ.Ε  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Επιτροπή Διαιτησίας 

2. Επιτροπή παρατηρητών 

 
Θέμα: Άσκηση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων δημοσιογράφων. 
Αναφορικά με τη διευκόλυνση του έργου των δημοσιογράφων - αθλητικογράφων και φωτορεπόρτερ που 

καλύπτουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αρμοδιότητας της Ε.Π.Σ Κέρκυρας σας επισημαίνουμε τα εξής: 
1. Όλοι οι δημοσιογράφοι που κατέχουν ταυτότητα αναγνωρισμένου σωματείου τύπου (Ε.Σ.Η.Ε, 

Π.Σ.Α.Τ κ.ά) για να έχουν πρόσβαση στα γήπεδα όπου διεξάγονται αγώνες της Ε.Π.Σ Κέρκυρας, θα λάβουν, 

υποχρεωτικά, γραπτή άδεια (διαπίστευση εισόδου) από τη διοργανώτρια με την προσκόμιση μιας 
φωτογραφίας και την υποβολή αίτησης, η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της 

ποδοσφαιρικής περιόδου, προσκομίζοντάς την σε κάθε αγώνα ως συνοδευτικό στην επίσημη 
ταυτότητα που θα πρέπει να κατέχουν. 

Χωρίς τη διαπίστευση εισόδου της διοργανώτριας αρχής δεν είναι δυνατή η είσοδος στον 

εσωτερικό χώρο των γηπέδων, ανεξάρτητα από την ταυτότητα που κατέχει ο ενδιαφερόμενος. 
2. Όσοι άλλοι εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε του Ν. Κέρκυρας, οι οποίοι δεν είναι μέλη σωματείου εργαζομένων 

τύπου επιθυμούν να διευκολυνθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει να προμηθευτούν 
ειδική άδεια εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα 

γήπεδαμε την προσκόμιση στη διοργανώτρια αρχή: Αίτησης, βεβαίωσης από το Μ.Μ.Ε (έντυπο, 

ηλεκτρονικό), τις ανάγκες του οποίου καλύπτουν και μία φωτογραφία.  
Επιπρόσθετα επισημαίνονται τα εξής: 

 Τα Μ.Μ.Ε που ενδιαφέρονται να καλύψουν με κάθε τρόπο αγώνες της Ε.Π.Σ.Κ θα πρέπει να 

ενημερώνουν εγγράφως μέχρι την Τετάρτη για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου και μέχρι 3 ημέρες πριν 
από κάθε αγώνα για την πρόθεσή τους να καλύψουν αγώνες της Ε.Π.Σ Κέρκυρας, ώστε να γίνεται σχετική 

ανακοίνωση στον τύπο και να ενημερώνονται τα σωματεία και οι παρατηρητές αγώνων. Αν δεν τηρηθεί η 
προϋπόθεση αυτή καμιά υποχρέωση δεν έχει η διοργανώτρια για την παροχή υποστήριξης σε 

δημοσιογράφους. 

 Αναφορικά με τη βιντεοσκόπηση αγώνων επισημαίνεται ότι θα χορηγείται ειδική άδεια 

από τη διοργανώτρια, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Μ.Μ.Ε,  που θα υποβάλλεται 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών 

συνεργείων στα γήπεδα θα επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική έγγραφη άδεια της 
διοργανώτριας, αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση του γηπεδούχου σωματείου. Σε περίπτωση που 

μεταδοθεί αγώνας χωρίς άδεια η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ 

της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως πεντακόσια (500) ευρώ.  
 Απαγορεύεται αυστηρά, σε εφαρμογή διατάξεων του Κ.Α.Π, η είσοδος και παραμονή εκπροσώπων 

του τύπου στα αποδυτήρια (διαιτητών και ομάδων), στον εσωτερικό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου σε όλη 

τη διάρκεια του αγώνα. Για το έργο τους θα εξυπηρετούνται από τον παρατηρητή αγώνα (συνθέσεις 
ομάδων, πληροφορίες κλπ). 

 Οι φωτογράφοι θα μπορούν να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο αποκλειστικά πριν την έναρξη του 

αγώνα και θα αποχωρούν με την έναρξή του, κατά την εκτίμηση του παρατηρητή αγώνα. Σε καμία 
περίπτωση δε θα παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διεξαγωγή του αγώνα. 

Χωρίς τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν θα παρέχονται διευκολύνσεις σε οποιονδήποτε επικαλείται 

τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και των 
αποφάσεων του Δ.Σ είναι ο παρατηρητής του αγώνα, στον οποίο θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι η χορήγηση της άδειας ή της ταυτότητας δημιουργεί πρόσθετες ευθύνες για το 
μέσο, καθώς και για το συνεργάτη του, ως προς τη συμπεριφορά του κατά την άσκηση του έργου του. 

Παρακαλούμε να συμβάλλετε στην πιστή εφαρμογή όσων περιγράφονται παραπάνω για τη διευκόλυνση 

των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε και την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. 
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας 
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