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   Εξερχόμενο Γραφείο τύπου & Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων  02/23-5-2021 

                                          ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

Προς Ιδιοκτήτες –Διευθυντές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

Η Ιδέα , και το όραμα για μια «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε 
που θα συμπεριλαμβάνει  όλες τις ειδικότητες εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας «Κρητικών συμφερόντων  και όχι μόνο» » Κρητικής  καταγωγής , 
σε όλη την Υφήλιο ,πήρε σάρκα και οστά με την υπ ’αριθμό έγκριση του 
Ειρηνοδικείου  79/22-3-2021 / & ΑΜ Πρωτοδικείου Αθηνών 33158.

Η ΈΝΩΣΗ μας είναι  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε με την παρούσα επιστολή 
ενημέρωσης, σας κάνει γνωστό ότι μαζί με τα συνημμένα που σας έχουμε 
αποστείλει μπορείτε να κάνετε την εγγραφή του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης 
που εκπροσωπείτε στην Ένωση μας . 

Η εγγραφή του μέσου Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και η ετήσια συνδρομή είναι 
50 Euro, ανά επιχείρηση, εάν υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που αφορούν
όμιλο Μ.Μ.Ε.    

Το Μ.Μ.Ε σας ,θα προβάλετε για την καλύτερη ενημέρωση των μελών μας και 
των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα μας https://www.diekdi-mass-media.com/ ,

χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης σας.

Για την εγγραφή δε’ συνεργατών σας υπάρχει στην ηλεκτρονική σελίδα 
μας ,όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής τους. 

                                                Για το Δ.Σ 

        Ο Πρόεδρος                                 Η Γενική Γραμματέας

Γεώργιος Δ.Μοσκοβίτης                                                Μαρία Π. Πολάτου 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε 
                        Παναγιώτης Δρόσος Μέλος του Δ.Σ 

https://www.diekdi-mass-media.com/
https://www.diekdi-mass-media.com/


  Δικαιολογητικά εγγραφής συνεργατών σας 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 από το Μ.Μ.Ε εργασίας.

 Ζ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από το Μ.Μ.Ε . 

Η)   Φόρμα βιογραφικού

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

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

        ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

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 ως φυσικά πρόσωπα , και συμπεριλαμβάνονται ως 
Νομίμου λειτουργώντας –Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης.   

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 ΝΟΜΙΜΗΣ 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. 

         γ) Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης έχουν 
Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί , Δημοσιογράφοι ή να μεταδίδονται οι 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές τους στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής ή σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια για 3 χρόνια συνεχώς

με νόμιμη άδεια, εντός της ελληνικής επικράτειας ή στην αλλοδαπή..

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

                                   Για φυσικά πρόσωπα-Συνεργάτες.

          α ) α : Η εγγραφή για τακτικό μέλος γίνετε κατόπιν Αιτήσεως του/
της ενδιαφερόμενου, και η αίτηση του θα πρέπει να συνοδεύεται από ,

          β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

, γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ‘’ με ημερομηνία έκδοσης του, 
τουλάχιστον ενός έτους, ότι δεν διώκετε ούτε έχει δικαστεί ποτέ, για 
απάτη, πλαστογραφία, οπλοφορία κ.α. και συνοδεύεται επίσης και από 
φωτογραφία έγχρωμη διαβατηρίου.



           4ον)  α : 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.

     5ον)    α: Αντίγραφο φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

                  β:  Τίτλοι Σπουδών – σκαναρισμένο σε ptf η JPC 
/Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

                 γ: 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 .

Η παράγραφος (γ) του άρθρου 5 δεν αφορά Ραδιοφωνικούς παραγωγούς, παρά 
μόνο όσους έχουν την ειδικότητα του Δημοσιογράφου. 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καταβάλουν ετήσια συνδρομή 50 Εuro.

                          

                                                                                           



ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

                                                        (ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ &  M.M.E)

    Ειρηνοδικείο Αθηνών 79/22-3-2021 / ΑΜ Πρωτοδικείου Αθηνών 33158             

        Τηλ. 697 0016 345 E-mail: www.diekdi-mass-media.com

          ΑΙΤΗΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ - M.M.E
            
             ΟΝΟΜΑΣΙΑ Μ.Μ.Ε   

………………………………………………………….

..

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΝΟΜΙΜΟΥ 

       ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ -Μ.Μ.Ε

 ………………………………………………………

ΑΡΙΘΜ.TΑΥΤ:…………………………………

ΠΟΛΗ .………………………………………….

ΟΔΟΣ:..………………………………………...

Τ.Κ.: ..…………………………………………..

ΑΦ.Μ………………………………………….

ΔΟΥ………………………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

…………………………………………………………

…….. 

ΤΗΛ:..…………………………………………..

ΚΙΝ.: ..………………………………………….

Ε-ΜΑΙL:……………………………………….

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

……………………………………………

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

………………………………………………….. 

                  Δικαιολογητικά εγγραφής 

Α) Η Παρούσα αίτηση ,

 B)  Υπεύθυνη δήλωση  άρθρο 8 

Ν.1599/1986) από Μ.Μ.Ε ,

 .Γ) φωτοτυπία της αστυνομικής 

ταυτότητας ,

Δ), Bεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ.  

* Αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης  αίτησης  

Εγγραφής ………………………………                   

           ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ &  M.M.E).

Παρακαλώ όπως δεχτείτε την παρούσα αίτηση 
του Μ.Μ.Ε π για την εγγραφή μας στην Διεθνή 
Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μ.Μ.Ε  
αποδεχόμενος τα άρθρα του Καταστατικού της 
και δηλώνοντας ότι τα στοιχεία που παραθέτω 
αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.

                                      Ο / H  ΑΙΤ….

         

                                            Σφραγίδα

                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ

                                
               
                                    ……/……/  2021      
           

    *   ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ..
………………………………………….

  Για τα υποψήφια για εγγραφή μέλη Μ.Μ.Ε της 
Ένωσης.

Α-Την  ως  άνω  αίτηση  πρέπει  να
αποστείλετε  

με Ε-mail diekdi.mme@gmail.com

*Καμία  αίτηση  δεν  θα  γίνεται  δεκτή  εάν  δεν
συνοδεύεται  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά.
και δεν φέρει , χειρόγραφη υπογραφή.

*Κόκκινο αστεράκι συμπληρώνετε από την Γ. 
Γραμματεία
Τυπώστε και υπογράψτε την αίτηση σας και 
τα υπόλοιπα έγγραφα, για την εγγραφή σας. 
Σκανάρετε τα, σε μορφή JPC και στείλετε με 
τα απαραίτητα άλλα δικαιολογητικά,στο E-
MAIL μας.

    LOGO 

http://www.diekdi-mass-media.com/


Ε) Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο νόμιμης 

λειτουργίας Μ.Μ.Ε 

Ζ)  JPC- LOGO M.M.E



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 από το Μ.Μ.Ε εργασίας.

 Ζ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) από το Μ.Μ.Ε . 

Η)   Φόρμα βιογραφικού

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

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

        ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

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 ΝΟΜΙΜΗΣ 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. 

γ)Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης έχουν 
Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί , Δημοσιογράφοι ή άλλη ειδικότητα εργασίας
τους και να λειτουργούν με νόμιμη άδεια, εντός της ελληνικής 
επικράτειας ή στην αλλοδαπή.

         δ) Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης έχουν 
Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί , Δημοσιογράφοι ή να μεταδίδονται οι 
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές τους στο λεκανοπέδιο της 
Αττικής ή σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια για 3 χρόνια συνεχώς.

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

          α ) α : Η εγγραφή για τακτικό μέλος γίνετε κατόπιν Αιτήσεως του/
της ενδιαφερόμενου, και η αίτηση του θα πρέπει να συνοδεύεται από ,

          β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

, γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ‘’ με ημερομηνία έκδοσης του, 
τουλάχιστον ενός έτους, ότι δεν διώκετε ούτε έχει δικαστεί ποτέ, για 
απάτη, πλαστογραφία, οπλοφορία κ.α. και συνοδεύεται επίσης και από 
φωτογραφία έγχρωμη διαβατηρίου.

           4ον)  α : 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.



           

     5ον)    α: Αντίγραφο φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

                  β:  Τίτλοι Σπουδών – σκαναρισμένο σε ptf η JPC 
/Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης .

                 γ: 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 .

                                         



 

                                                 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

                   Η Υπεύθυνη δήλωση αυτή συμπληρώνετε από τον/την Αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο , του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης.

ΠΡΟΣ(1):                  ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ & Μ.Μ.Ε

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):



 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:     Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος του Μέσου Μαζικής ενημέρωσης με τα στοιχεία :

                                                                                                 Και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που κατέθεσα επιθυμώ

την εγγραφή του Μ.Μ.Ε που εκπροσωπώ στην «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης », τα στοιχεία του Μ.Μ.Ε που καταθέτω είναι αληθή. 

                       Σφραγίδα                                                                                                                               Ημερομηνία:  /    /  20

                                                                                                                                                 Ο – Η Δηλ.

                                                                                                                                                   (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται  στην πίσω όψη της και  υπογράφεται  από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.  
ownload from



  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Μ.Μ.Ε 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  …………………………………………………..

Α.Φ.Μ……………………….ΔΟΥ………………………                                                           ----------------/-----------/2021

ΟΔΟΣ……………………………………ΤΚ…………….                                    

ΤΟΠΟΣ………………………………………………………                                                  

ΤΗΛ: …………………………KINHTO………………….. 

 E-MAIL:……………………………………………………….                                          ΠΡΟΣ ΤΗΝ ‘’ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ

                                                                                                                               ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ & Μ.Μ.Ε’’     

                                                                                                                             E-mail: diekdi.mme@gmail.com        

                                                                                                                                                                                                                

                                                BEΒΑΙΩΣΗ 

Ο/Η Βεβαι ____________________________________ Αριθμός Ταυτότητας__________________

Θέση στο Μ.Μ.Ε________________________ με την παρούσα βεβαιώ ότι το Μέσω Mαζικής 

Eνημέρωσης που εκπροσωπώ σύμφωνα με το νόμο, είναι νόμιμης λειτουργίας με αριθμό 

πρωτοκόλλου η άδειας _________________________.

από ____________ έως και σήμερα. 

                                                                                                                               ______/____/ 202 1 

                                         Ο/Η Βεβαι………..

 

                                              ΣΦΡΑΓΙΔΑ Μ.Μ.Ε 




	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
	(άρθρο 8 Ν.1599/1986)


