
            ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ .

Για να κάνετε ανάγνωση των εγγράφων εγγραφής τακτικών μελών  

θα πρέπει να βάλετε ειδικό κωδικό ανάγνωσης και άδειας 

εκτύπωσης .

Μπείτε στην φόρμα επικοινωνίας και συμπληρώστε , 

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο , Email, ειδικότητα στο Μ.Μ.Ε , και 

σύντομα θα λάβετε τον ειδικό κωδικό, για να διεκπεραιώσετε την 

εγγραφή σας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              Δικαιολογητικά εγγραφής στην « Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» 

                                      

Α)  Αίτηση εγγραφής . 

B)  Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από τον/την  Αιτούντα 

Γ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας .

Δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου πρόσφατο.  

 Ε) Βεβαίωση του Μ.Μ.Ε που εργάζεται τουλάχιστον για 3 χρόνια και, 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης 

συνεργασίας είναι αληθή.

 Ζ) Φόρμα βιογραφικού

H)    1-Φωτογραφία  - Διαβατηρίου από 150-ΚΒ (έγχρωμη).

Θ)    Τίτλοι Σπουδών – σκαναρισμένο σε ptf η JPC /Δευτεροβάθμιας 

        ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

Ι)  Έκδοση εξουσιοδότησης - Gov.gr  Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν. 

3471/2006

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodoteses


Καμιά αίτηση δεν θα συζητηθεί από την επιτροπή εγγραφών εάν δεν είναι 

υπογεγραμμένα, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στην ΔΙ-Ε-Κ-ΔΗ & 

Μ.Μ.Ε

Μόνο οι Υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν ,ψηφιακή υπογραφή.  

                                                        ΑΡΘΡΟ  5   ΕΓΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΩΝ

                    1ον. Η Ενωση αποτελείται από ιδρυτικά τακτικά, αντεπιστέλλοντα και 

                   επίτιμα μέλη.

                   2ον. Tα ιδρυτικά μέλη αποτελούν τον κορμό της παρούσης Ένωσης, τα οποία 
είναι: ιδρυτές, ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες, εκδότες, διευθυντές, αρχισυντάκτες, 
δημοσιογράφοι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και οι δημιουργοί Κρητικών 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών καθώς επίσης , και εκπομπών που προβάλει το 
Εθνικό μας συμφέρον στην Υφήλιο ,Φωτορεπόρτερ , Κάμερα μαν , & Τεχνικοί των Μ.Μ.Ε .

3ον. α) Τακτικά Μέλη εγγράφονται: ιδρυτές , ιδιοκτήτες κρητικών εντύπων, 
συνιδιοκτήτες , εκδότες, διευθυντές, αρχισυντάκτες, δημοσιογράφοι Κρητικών 
εφημερίδων και περιοδικών, δημοσιογράφοι του ηλεκτρονικού τύπου «portal», 
Διαδικτυακή  εφημερίδα ,καθώς και οι ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε Φωτορεπόρτερ , Κάμερα μαν , & 
Τεχνικοί των Μ.Μ.Ε , και δημιουργοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών που 
αναφέρονται στην Κρήτη και των εθνικών θεμάτων μας σε όλο τον κόσμο  νόμιμης 
λειτουργίας. 

              β) Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης θα πρέπει οι εφημερίδες και τα 
περιοδικά τους να εκδίδονται 3 χρόνια συνεχώς ,καθώς επίσης  και να έχουν Α.Φ.Μ στην 
αρμόδια ΔΟΥ έδρας τους. 

             Στο β)  καθεστώς των προϋποθέσεων εντάσσονται και τα επαγγελματικά 
δημοσιογραφικά Portal 

γ) Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης έχουν Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί , 
Δημοσιογράφοι ή άλλη ειδικότητα εργασίας τους  και οι εκπομπες τους να είναι 3 χρόνια 
συνεχώς, και οι Ραδιοφωνική σταθμοί –Τηλεοπτικοί σταθμοί Portal , να λειτουργούν με 
νόμιμη άδεια, εντός της ελληνικής επικράτειας ή στην αλλοδαπή και να έχουν Α.Φ.Μ στην 
αρμόδια ΔOΥ έδρας τους.

  Η εγγραφή τακτικού ή αντεπιστέλλοντος μέλους προϋποθέτει τη συμπλήρωση του 18ου 
έτους της ηλικίας και να έχει την ελληνική Ιθαγένεια.

                 δ: Για τους Δημοσιογράφους  του γραπτού λόγου, και των ηλεκτρονικών μέσων π.χ
τηλεόραση ,ραδιόφωνο, Portal, απαιτείτε βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 
του, ότι το Μ.Μ.Ε για μια (3) τριετία τουλάχιστον, τα πέντε (5)τελευταία χρόνια  τον είχε 
ασφαλισμένο ως« Δημοσιογράφο » για να εγκριθεί η αίτηση του στην ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ &Μ.Μ.Ε ως 
τακτικού μέλους της, να καταθέσει και Αντίγραφο Δημοσιογραφικής Ταυτότητας 
Αναγνωρισμένης Ένωσης σύμφωνα με το καταστατικό μας.

Μέλη από οποιαδήποτε ένωση-σύλλογο , που  δεν αναγράφονται στο καταστατικό μας, δεν
μπορούν να γίνουν δεκτά, εκτός και αν τηρούν τις προϋποθέσεις με τα απαραίτητα 
έγγραφα που απαιτούνται από την Ένωση μας.   

                                                        


