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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
Εγγραφή μέλους στην ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε έχουν τα νομίμως λειτουργούντα στην
Ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή «Κρητικών Συμφερόντων» αλλά και
διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Δικαίωμα εγγραφής στην ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε έχουν οι εργαζόμενοι σε όλα τα
Μ.Μ.Ε «Κρητικών Συμφερόντων» αλλά και διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το καταστατικό και τον
εσωτερικό κανονισμό, ακολουθούν την ενημερωτική μας αυτή επιστολή.
Δικαίωμα ανάγνωσης και εκτύπωσης του καταστατικού έχουν μόνο τα μέλη της
ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε και αυτά αφού προμηθευτούν τον κωδικό εισόδου .
Τα Μ.Μ.Ε που θα εγγραφούν στην ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε ,αφού καταθέσουν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι υποχρεωμένα να ενσωματώσουν στα επίσημα
site τους, το σήμα αυτό που θα τους αποσταλεί.
Εξαιρούνται των δικαιολογητικών όλα τα Μέσα ενημέρωσης ΤV & Radioπου είναι
ενταγμένα στην φόρμα της «DIGITAL».
Οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων υποχρεούνται μαζί με τα δικά τους
έγγραφα να καταθέσουν την Βεβαίωση από το Μ.Μ.Ε εργασίας τους την
Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη τους (άρθρο 8 Ν.1599/1986), καθώς επίσης και
ασφαλιστική ενημερότητα εάν είναι δημοσιογράφοι.
Π.Χ Ο Ραδιοφωνικός σταθμός Ουρανός 1001 F.M
Το Portal….Η εφημερίδα, περιοδικό, κ.α
Eίναι μέλος στην……

Για την εγγραφή φυσικών προσώπων χρειάζονται :
Α) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Β). ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Γ) Βιογραφικό
Δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο.
Ε) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. & Άλλης Δημοσιογραφικής Ένωσης.
Ζ) Τίτλοι Σπουδών.
Η) Βεβαίωση Εργοδότη νομίμου λειτουργούντα Μ.Μ.Ε
Θ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Από εργοδότη »» (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Ι) Αν ο ενδιαφερόμενος είναι δημοσιογράφος απαιτείτε Ασφαλιστική Βεβαίωση
από το Ταμείο του ότι είναι ασφαλισμένος ως δημοσιογράφος.
Κ) Έκδοση εξουσιοδότησης - Gov.gr Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019,
του ν. 3471/2006

Για να σας σταλούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα συμπληρώστε την φόρμα και
στείλτε την, στο email: diekdi.mme@gmail.com και σε σύντομο διάστημα θα
παραλάβετε τα έγγραφα εγγραφής σας που θα πρέπει μετά να τα στείλετε στην
Επιτροπή αξιολόγησης Εγγραφών στο email: eggrafes@diekdi-mass-media.com
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