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ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΜΕ 
 
Παρακαλείστε, όπως συμπληρώσετε προσεκτικά την αντίστοιχη αίτηση διαπίστευσης και την αποστείλετε 
στην ΟΜΑΕ σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο προς συμπλήρωση έντυπο. 
Η διαπίστευση προβλέπεται για: 
• Δημοσιογράφους 
• Φωτογράφους 
• Τηλεόραση/Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά συνεργεία 
 
 Για να διαπιστευτείτε ως δημοσιογράφοι και να παραστείτε σε οποιονδήποτε αγώνα 

αυτοκινήτου/καρτ, πρέπει απαραιτήτως να έχετε στην κατοχή σας την δημοσιογραφική ταυτότητα 
της ΟΜΑΕ. Κανένα αθλητικό σωματείο δεν δικαιούται να διαπιστεύει αυτοβούλως 
δημοσιογράφους για τις διοργανώσεις του, εάν πρωτίστως αυτοί δεν έχουν διαπιστευτεί στο γρ. 
Τύπου στην ΟΜΑΕ.  

 Δεν παρέχεται δημοσιογραφική διαπίστευση όταν πρόκειται για διαφημιστικούς σκοπούς ή 
δημόσιες σχέσεις, όπως ούτε και σε εκπρόσωπους μέσων ενημέρωσης, που δεν είναι 
δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, κάμεραμαν, όπως επίσης και για σε εκπροσώπους των αγωνιστικών 
ομάδων ή των χορηγών. 

 Δικαίωμα διαπίστευσης έχουν εκπρόσωποι ΜΜΕ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η μεταβίβαση της δημοσιογραφικής ταυτότητας  σε άλλο πρόσωπο, πέρα 
από αυτό που έχει λάβει τη διαπίστευση. 

 Οι διαπιστευμένοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στους αγώνες 
ελεγχόμενες από το έδαφος ιπτάμενες συσκευές. 

 Κατόπιν αιτήματος της ΟΜΑΕ, κάθε εκπρόσωπος Μέσου που κάνει αίτηση διαπίστευσης είναι 
υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά (κείμενα, φωτογραφίες). 

 Για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, παρακαλούνται όλα τα μέλη των 
δημοσιογραφικών ενώσεων (ΕΣΗΕΑ, ΠΣΑΤ, ΕΣΠΤ, ΕΦΕ κ.λπ.) να συμπληρώσουν την παρούσα 
αίτηση και να παραλάβουν την δημοσιογραφική ταυτότητα της ΟΜΑΕ για το 2015, η οποία είναι 
απαραίτητη για την διαπίστευσή τους και την παρουσία τους με την ιδιότητα του εκπροσώπου των 
ΜΜΕ στους αγώνες. 

 Χορήγηση ή / και απόρριψη των διαπιστεύσεων αποτελεί ευθύνη της ΟΜΑΕ. 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜME 
 
 Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των κριτών, των 

αστυνομικών και των ανθρώπων της Οργάνωσης κάθε αγώνα στον οποίο παρευρίσκονται. 
 Προσοχή στα κινούμενα οχήματα! Η ασφάλειά σας στη διαδρομή ή στην περιοχή του service park 

ή στα πιτς του εκάστοτε αγώνα εξαρτάται μόνο από εσάς. 
 Αποφύγετε να βρίσκεστε κοντά σε πυροσβεστικά οχήματα, σε οχήματα της Οργάνωσης και σε 

ασθενοφόρα. Μπορεί αν εκκινήσουν ξαφνικά χωρίς καμία προειδοποίηση. 
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 Διαλέξτε όσο το δυνατόν το πιο ασφαλές σημείο παρακολούθησης. Να είστε προετοιμασμένοι 

για ασυνήθιστες καταστάσεις ή ατυχήματα. 
 Η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών ή άλλων ουσιών απαγορεύονται αυστηρά στους 

χώρους ή στις περιοχές όπου διεξάγεται ο αγώνας. 
 Παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανόνες Ασφαλείας μπορεί να είναι λόγος για την 

απομάκρυνσή σας από τον χώρο διεξαγωγής του εκάστοτε αγώνα, την ακύρωση της διαπίστευσης 
και την αφαίρεση της Δημοσιογραφικής Ταυτότητας της ΟΜΑΕ. 

 
 
Με την υποβολή της αίτησης δημοσιογραφικής διαπίστευσης επιβεβαιώνετε ότι έχετε γνώση των 
κανόνων δημοσιογραφικής διαπίστευσης και των κανόνων ασφαλείας των ΜΜΕ, όπως και ότι 
έχετε συμμορφωθεί πλήρως με αυτούς και είστε υπεύθυνοι για τις πράξεις σας. 
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