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Πολιτικι Κινθματογραφιςεων & Φωτογραφιςεων   
- Μετάδοςθ Ειδιςεων - 

 

 

Μετάδοςθ Ειδιςεων  
Ο οδθγόσ αυτόσ εξθγεί τθν πολιτικι και τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφν οι 
εκπρόςωποι των ΜΜΕ όταν καλφπτουν ρεπορτάη ςτουσ Διεκνείσ Αερολιμζνεσ 
Λάρνακασ και Πάφου.  
 

Πολιτικι ΜΜΕ  
Η πολιτικι τθσ Hermes Airports ζχει ωσ ςτόχο τθσ να προςφζρει ςτα ΜΜΕ όλεσ τισ 
ενδεδειγμζνεσ διευκολφνςεισ για τθν κάλυψθ αξιόλογων προσ δθμοςίευςθ γεγονότων 
και να ςυνεργαςτεί με τουσ εκπροςϊπουσ τουσ ϊςτε θ ενθμζρωςθ να είναι ςαφισ και 
ακριβισ. Ωςτόςο, ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ κα δοκεί προτεραιότθτα ςτθν 
προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ και τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, ςτθ διατιρθςθ τθσ 
αςφαλοφσ και αποτελεςματικισ κυκλοφορίασ των επιβατϊν, ςτθ μθ διακοπι των 
λειτουργιϊν του αεροδρομίου και ςτθν αποφυγι οποιαςδιποτε ταλαιπωρίασ των 
χρθςτϊν του αερολιμζνα.  
 

Αςφάλεια 
Πρζπει να διαςαφθνιςτεί ότι θ Hermes δεν παρζχει κανενόσ είδουσ αςφάλεια ςτα ΜΜΕ 
(δθλ. ςτα ςυνεργεία κινθματογράφθςθσ, ςτουσ δθμοςιογράφουσ, ςτουσ φωτογράφουσ 
και ςτον εξοπλιςμό τουσ). Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτθτο τα ΜΜΕ, (δθλ. τα 
ςυνεργεία κινθματογράφθςθσ, οι δθμοςιογράφοι και οι φωτογράφοι) να διακζτουν 
προςωπικι αςφάλιςθ θ οποία να καλφπτει κάκε κίνδυνο ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
αςφάλειασ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων. Επίςθσ γίνεται ςαφζσ ότι θ Hermes δεν 
μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιαδιποτε υποχρζωςθ ςε ςχζςθ με ςωματικοφσ 
τραυματιςμοφσ, κανάτουσ, απϊλειεσ, δικαςτικζσ αγωγζσ, διεκδίκθςθ αποηθμιϊςεων, 
απαιτιςεισ, πρόςτιμα, ηθμιζσ, ζξοδα και δαπάνεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
εξόδων για ζρευνα και νομικι υπεράςπιςθ και όλων των δαπανϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνων των νομικϊν εξόδων περί αυτοφ) τα οποία προκλικθκαν από 
ενζργειεσ των ΜΜΕ ι ςχετίηονται με ενζργειεσ των ΜΜΕ (δθλαδι των ςυνεργείων 
κινθματογράφθςθσ, των δθμοςιογράφων και των φωτογράφων). Εκτόσ αυτοφ τα ΜΜΕ, 
(δθλαδι τα ςυνεργεία κινθματογράφθςθσ, οι δθμοςιογράφοι και οι φωτογράφοι) κα 
πρζπει να εξαςφαλίςουν τθν Hermes με τισ απαραίτθτεσ αποηθμιϊςεισ ζναντι 
οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςωματικϊν τραυματιςμϊν, 
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των κανάτων, των απωλειϊν, των δικαςτικϊν αγωγϊν, των διεκδικιςεων, των 
αποηθμιϊςεων, των απαιτιςεων, των εξόδων και των δαπανϊν 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για ζρευνα και των νομικϊν εξόδων) και κάκε 
είδουσ ηθμιϊν οι οποίεσ ενδζχεται να προκλικθκαν ςε οποιαδιποτε ακίνθτθ περιουςία 
τθσ Hermes και/ι ςε οποιοδιποτε νομικό ι φυςικό πρόςωπο που ιταν παρϊν ςτον 
Αερολιμζνα (και ςυναφείσ εγκαταςτάςεισ) οι οποίεσ προκλικθκαν από ενζργειεσ των 
εκπροςϊπων των ΜΜΕ και/ι των υπαλλιλων και/ι των εργαηομζνων και/ι των 
εκπροςϊπων και/ι κάκε νομικοφ και/ι φυςικοφ προςϊπου εξουςιοδοτθμζνο από τα 
ΜΜΕ όπωσ ςυνεργεία κινθματογράφθςθσ, δθμοςιογράφοι και φωτογράφοι.  
 

Δελτία τφπου  
Τα δελτία τφπου που αφοροφν τουσ αερολιμζνεσ Λάρνακασ και Πάφου και ηθτιματα 
ςχετικά με τθν αεροπορία διανζμονται από το τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και μζςω του επίςθμου ιςτότοπου τθσ Hermes Airports: 
www.hermesairports.com. Εάν επικυμείτε να λαμβάνετε το πλθροφοριακό υλικό τθσ 
Hermes Airports κα πρζπει να ενθμερϊςετε ςχετικϊσ το τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων 
κοινοποιϊντασ ς’ αυτό τθν θλεκτρονικι ςασ διεφκυνςθ. Μπορείτε να επικοινωνιςετε 
με το τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων και Marketing ςτο τθλζφωνο +357 24 742163 ι ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ pressoffice@hermesairports.com . 
 

Δθλώςεισ - Πλθροφορίεσ  
Για τθν παροχι όλων των ενδεδειγμζνων δθλϊςεων ι διευκολφνςεων που ςχετίηονται 
με τουσ δφο διεκνείσ αερολιμζνεσ τθσ Κφπρου, είναι απαραίτθτο οι πλθροφορίεσ των 
εκπροςϊπων των ΜΜΕ να κοινοποιοφνται ζγκαιρα ςτο γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων τθσ 
Hermes Airports. Το γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων των δφο Αερολιμζνων είναι ανοιχτό 
από τισ 8:30 πμ ζωσ τθ 1:00μμ και από τισ 1:30μμ ζωσ τισ 5:00 μμ από Δευτζρα ζωσ 
Παραςκευι.  
 
τοιχεία Επικοινωνίασ 
Διεκνισ Αερολιμζνασ Λάρνακασ 
6650 Λάρνακα, Κυπριακι Δθμοκρατία 
Ταχυδρομικι κυρίδα: 43027 
Τθλ.: +357 24 742163 
Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ (E-mail): pressoffice@hermesairports.com    
Ιςτότοποσ: www.hermesairports.com   
 
 
Το τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων του Αερολιμζνα κα καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια 
για να τθρθκεί θ αιτοφμενθ προκεςμία των εκπροςϊπων των ΜΜΕ. Ωςτόςο, ηθτοφμε 
από τουσ εκπροςϊπουσ των ΜΜΕ να μασ ειδοποιοφν εγκαίρωσ, ειδικά όταν αιτοφνται 
άδειεσ για ςυνεντεφξεισ ι αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τισ οποίεσ ενδζχεται να 
χρειάηεται ζρευνα. 
 

mailto:pressoffice@hermesairports.com
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ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (προςβάςιμθ ςτο κοινό)  
Υπό κανονικζσ ςυνκικεσ θ Hermes Airports επιτρζπει το αίτθμα των εκπροςϊπων των 
ΜΜΕ να βιντεοςκοπιςουν γεγονότα ειδθςεογραφικοφ περιεχομζνου ςε τοποκεςίεσ 
τθσ ανοικτισ περιοχισ (προςβάςιμθσ ςτο κοινό) των δφο αεροδρομίων. 
Παρακαλοφνται ωςτόςο οι εκπρόςωποι των ΜΜΕ όπωσ επικοινωνοφν με τον 
Διευκυντι Επικοινωνίασ και Δθμοςίων χζςεων τθσ Hermes Airports κ. Αδάμο Αςπρι 
πριν από τθν άφιξθ τουσ ςτα δφο διεκνι αεροδρόμια τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.  
 
 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (περιοχι μθ προςβάςιμθ ςτο 
κοινό) 
Στισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει αίτθμα για είςοδο ςε ελεγχόμενουσ χϊρουσ των δφο 
Αερολιμζνων, το τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων κα προςπακιςει να ικανοποιιςει τα 
αιτιματα των εκπροςϊπων των ΜΜΕ, εφόςον αυτό κρικεί εφικτό και δεδομζνου ότι το 
επιτρζπει ο χρόνοσ και το διακζςιμο προςωπικό. Για να λάβουν οι εκπρόςωποι των 
ΜΜΕ άδεια ειςόδου ςε ελεγχόμενουσ χϊρουσ του Αερολιμζνα, χρειάηεται να 
εξαςφαλίςουν τθ «ΔΙΠΛΗ ΕΓΚΡΙΗ» (άδεια εγκεκριμζνθ από τθν Hermes Airports και 
από το Τμιμα Πολιτικισ Αεροπορίασ) ςυμπλθρϊνοντασ εκ των προτζρων όλα τα 
απαραίτθτα ζντυπα υποβολισ αίτθςθσ τα οποία μποροφν να προμθκευτοφν από το 
γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων. Κατά τθν παραλαβι των δελτίων ειςόδου ςτα γραφεία τθσ 
Πολιτικισ Αεροπορίασ, οι αιτοφντεσ κα πρζπει να επιδείξουν το δελτίο ταυτότθτασ 
τουσ. Παρακαλοφμε ςθμειϊςτε ότι οι εκπρόςωποι των ΜΜΕ οι οποίοι επικυμοφν να 
ζχουν πρόςβαςθ ςε ελεγχόμενουσ χϊρουσ του αερολιμζνα κα πρζπει πάντοτε ςτθ 
διάρκεια των εργαςιϊν τουσ να ςυνοδεφονται από τουλάχιςτον ζνα μζλοσ του 
προςωπικοφ του Αεροδρομίου. Σε κάκε περίπτωςθ, τα ΜΜΕ είναι υποχρεωμζνα να 
ακολουκοφν τισ οδθγίεσ του προςωπικοφ τθσ Hermes Airports και γενικότερα των 
αρχϊν των δφο Αεροδρομίων τθσ Κφπρου.  
 
Περιοριςμοί: 
 Απαγορεφεται θ κινθματογράφθςθ και θ φωτογράφθςθ των ακόλουκων περιοχϊν  
ι/ και δραςτθριοτιτων:  
 
• Οι περιοχζσ ζρευνασ, αςφάλειασ, τακτοποίθςθσ αποςκευϊν και οι διαδικαςίεσ 
αςφάλειασ και/ ι το προςωπικό. 
 
• Οι αεροπορικζσ εταιρείεσ, οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ, οι αντιπρόςωποι διαχείριςθσ 
των Αερολιμζνων, τρίτεσ εταιρείεσ ι οργανιςμοί, οι εμπορικζσ εγκαταςτάςεισ και/ι το 
προςωπικό τουσ και λογότυπα εταιρειϊν (εκτόσ και εάν ζχει παραχωρθκεί άδεια από 
το γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων ι/ και τθν επθρεαηόμενθ εταιρεία).  
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Στισ περιπτϊςεισ όπου οι εργαςίεσ των Συνεργείων Οπτικογράφθςθσ εκτελοφνται ςτο 
πλαίςιο είτε εμπορικισ, είτε ειδθςεογραφικισ δραςτθριότθτασ και υπάρχει εμπλοκι ι 
ςυςχετιςμόσ με τρίτθ εταιρεία, οργανιςμό ι υπθρεςία (π.χ. αεροπορικι εταιρεία, 
Μετεωρολογικι Υπθρεςία) είναι απαραίτθτθ θ εκ των προτζρων εξαςφάλιςθ ςχετικισ 
άδειασ και από τθν επθρεαηόμενθ εταιρεία, οργανιςμό ι υπθρεςία.  
 
΄ αυτζσ τισ περιπτώςεισ, θ ευκφνθ διεκπεραίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ άδειασ 
ειςόδου βαραίνει αποκλειςτικά και μόνον τουσ αιτοφντεσ του δικαιώματοσ 
οπτικογράφθςθσ ι φωτογράφθςθσ και κανζναν άλλον (δθλαδι τισ επθρεαηόμενεσ 
εταιρείεσ, οργανιςμοφσ ι/ και υπθρεςίεσ). Η επιβεβαίωςθ εξαςφάλιςθσ τθσ εν λόγω 
άδειασ από τουσ αιτοφντεσ πιςτοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
παραχϊρθςθσ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τθν Πολιτικι Αεροπορία.  
 
Εκπρόςωποσ τθσ επθρεαηόμενθσ εταιρείασ, οργανιςμοφ ι υπθρεςίασ (π.χ. 
αεροπορικι εταιρεία, Μετεωρολογικι Τπθρεςία) οφείλει να ςυνοδεφςει το 
υνεργείο Οπτικογράφθςθσ ι τουσ εκπροςώπουσ των ΜΜΕ ςτισ δικζσ τθσ 
εγκαταςτάςεισ (π.χ. γραφεία, αεροςκάφοσ) κατά τθν είςοδο των αιτοφντων ςτουσ 
απαγορευμζνουσ χώρουσ του Αεροδρομίου. Ο ςυνοδόσ τθσ επθρεαηόμενθσ 
εταιρείασ, οργανιςμοφ ι υπθρεςίασ, οφείλει να παρουςιαςτεί ςτα γραφεία τθσ 
Πολιτικισ Αεροπορίασ και να παραλάβει τουσ καλεςμζνουσ του τθν προβλεπόμενθ 
ώρα γυριςμάτων που αφοροφν μόνον τθν εταιρεία, οργανιςμό ι υπθρεςία του.  
 

 
Φωτογραφιςεισ και τθλεοπτικζσ ςυνεντεφξεισ διαςθμοτιτων μζςα ςτον 
αερολιμζνα (δθλαδι καλλιτζχνεσ , ακλθτζσ, θκοποιοί και τραγουδιςτζσ) 
 Οι εκπρόςωποι των ΜΜΕ παρακαλοφνται να χρθςιμοποιοφν κατά τθ φωτογράφθςθ 
και τθ ςυνζντευξθ διαςθμοτιτων (δθλ. ανκρϊπων τθσ showbiz όπωσ ακλθτζσ, θκοποιοί 
και τραγουδιςτζσ) τθν προτεινόμενθ εγκατάςταςθ ςτθν περιοχι αφίξεων εντόσ του 
κτθρίου (ανοικτι περιοχι, προςβάςιμθ ςτο κοινό). Για καλφτερο ςυντονιςμό 
παρακαλοφνται όπωσ οι εκπρόςωποι των ΜΜΕ ενθμερϊνουν εκ των προτζρων το 
γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων για τθν άφιξι τουσ ςτα δφο διεκνι αεροδρόμια τθσ 
Κφπρου.  
 
Οι δθμοςιογράφοι, οι φωτογράφοι ι τα ςυνεργεία κινθματογράφθςθσ τα οποία 
πιςτεφεται ότι διαταράςςουν τθν ομαλι λειτουργία του αερολιμζνα ι προκαλοφν 
ενόχλθςθ ι αναςτατώνουν τουσ επιβάτεσ ι το προςωπικό ι οποιονδιποτε άλλο 
χριςτθ του αερολιμζνα κα καλοφνται να αποχωριςουν από τον χώρο.  
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Χώροσ ςτάκμευςθσ για ΜΜΕ 
 Η Hermes Airports κα παρζχει δωρεάν ςτάκμευςθ ςτουσ εκπροςϊπουσ των ΜΜΕ όταν 
καλφπτουν ειδθςεογραφικά γεγονότα, ι εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ, χορθγόσ είναι θ 
Hermes Airports, δθμοςιογραφικζσ διαςκζψεισ, εγκαίνια νζων αεροπορικϊν 
δρομολογίων, κ.ά. ι κατά τθ διάρκεια κρίςιμων ςυμβάντων. Για τισ περιπτϊςεισ όπου 
οι εκπρόςωποι των ΜΜΕ δικαιοφνται δωρεάν χϊρο ςτάκμευςθσ, το γραφείο Δθμοςίων 
Σχζςεων κα μπορεί να εξαςφαλίςει ότι κα υπάρχει όντωσ διακζςιμοσ δωρεάν χϊροσ 
ςτάκμευςθσ για τουσ δθμοςιογράφουσ μόνο εφόςον τα ΜΜΕ ζχουν ειδοποιιςει εκ των 
προτζρων για τθν άφιξι τουσ. Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ οι δθμοςιογράφοι κα 
κλθκοφν να καταβάλουν κανονικά τζλθ ςτάκμευςθσ. Τα οχιματα των ΜΜΕ δεν 
επιτρζπεται να ςτακμεφουν ςε οποιαδιποτε άλλθ περιοχι του Αεροδρομίου πλθν του 
προκακοριςμζνου χϊρου ςτάκμευςθσ. Ειδικότερα, απαγορεφεται αυςτθρώσ θ 
ςτάκμευςθ οχθμάτων των ΜΜΕ ςτον δρόμο, ι κατά μικοσ του ερείςματοσ των 
δρόμων, ι ςτα πεηοδρόμια των δφο αεροδρομίων. Οχιματα τα οποία κα αφινονται 
ςτακμευμζνα ςτουσ προαναφερκζντεσ χώρουσ κα απομακρφνονται για λόγουσ 
αςφαλείασ. 
 

Διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ  
Σε περίπτωςθ κρίςεωσ παρακαλοφμε όπωσ ςυμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο ΜΜΕ για 
περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Το Εγχειρίδιο είναι διακζςιμο ςτθν ιςτότοπο τθσ 
Hermes Airports www.hermesairports.com  ςτο παράρτθμα «Κζντρο Τφπου».  
 
Γραφείο Τύπου 

Hermes Airports Ltd 

http://www.hermesairports.com/

