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 .

Κ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)για προσωπικά δεδομένα .
Λ) Για την ειδικότητα Δημοσιογράφου απαιτείτε βεβαίωση ασφάλισης σαν
δημοσιογράφος την τελευταία 5ετία τουλάχιστον για τρία χρόνια, και να
καταθέσει και Αντίγραφο Δημοσιογραφικής Ταυτότητας Αναγνωρισμένης
Ένωσης .
ΑΡΘΡΟ 5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1ον. Η Ένωση 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….. σε νόμιμα λειτουργούντα Μ.Μ.Ε
β) Προϋπόθεση για να γίνουν μέλη της Ένωσης θα πρέπει οι
εφημερίδες και τα περιοδικά τους να εκδίδονται 3 χρόνια συνεχώς , ή να
μεταδίδονται οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές τους στο
λεκανοπέδιο της Αττικής ή σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια ή στην
αλλοδαπή σε νόμιμα λειτουργούντα Ρ/Σ η ΤV.
γ) Η εγγραφή τακτικού ή αντεπιστέλλοντος μέλους προϋποθέτει
τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και να έχει την ελληνική
Ιθαγένεια.
Παρατηρήσεις……..
Σας κάνουμε γνωστό ότι καμιά αίτηση δεν θα συζητηθεί από την επιτροπή
αξιολόγησης εγγραφών ,εάν δεν έχουν αποσταλεί όλα τα προαναφερόμενα
έγγραφα .
Επίσης εάν ειδοποιηθείτε ότι γίνατε δεκτοί σαν τακτικά μέλη στην
ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε ,θα πρέπει εντός 15 ημερών να έχετε καταβάλει στον
τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης μας και να μας αποστείλετε τα
παρακάτω…………
Οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών.
Εγγραφή

50 Euro

Συνδρομή 2 ετών 100 Euro
Κατασκευή ταυτότητας 10 Euro
Σύνολο 160 Euro
Τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ειδοποίηση ότι
έγινε δεκτή η εγγραφή σας ,στον λογαριασμό της ALPHA BANK με την
αιτιολογία «Εγγραφή & Συνδρομή στην ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε » και να
αποστείλετε στο Email μας diekdi.mme@gmail.com την απόδειξη
κατάθεσης.
« Διεθνής Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»
ΙΒΑΝ : GR 1901 4017901 7900200 4698

