
            ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
 
Για την  εκδήλωση της ΔΙ.ΕΚ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε  &
      της ΑΕJ- HELLENIC DEPARTMENT              
               της 6ης Φεβρουαρίου 2022

      Στοιχεία Εργαζόμενου  στα Μ.Μ.Ε 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Όνομα Πατρός

Ημερομηνία Γέννησης

Αριθμός Ταυτότητας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Email

ΜΜΕ που συνεργάζομαι

    Ειδικότητα

Δημοσιογραφική ,η άλλη ένωση που 
ανήκετε .

…./…./ 202….

                    Υπογραφή _____________________



Παρατηρήσεις : H παρούσα αίτηση θα πρέπει να έχει αποσταλεί έως την 
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 μαζί με φωτογραφία τύπου Ταυτότητας,  
Καθώς επίσης και βεβαίωση του Μ.Μ.Ε Εργασίας σας για το αίτημα της 
διαπίστευσης σας .
Ε-mail- Αποστολής : diekdi  .  mme  @  gmail  .  com  
Kαμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή , Καθώς επίσης και η  βεβαίωση ,εάν 
δεν είναι συμπληρωμένη σωστά και δεν φέρει χειρόγραφη  υπογραφή . 

Η αίτηση σας θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα αρμόδια 
τμήματα του Γραφείου τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ,για την έκδοση 
της κάρτας διαπίστευσης σας, για την εκδήλωση της 6ης Φεβρουαρίου 
2022 στο ελλιμενισμένο πλοίο της ΑΝΕΚ LINES στον Πειραιά.

Η παραλαβή της κάρτας διαπίστευσης θα γίνετε  στον καταπέλτη του 
πλοίου της ΑΝΕΚ LINES στον Πειραιά από τις 9.00 έως τις 10.15 π.μ. και
θα παραδίδονται από αρμόδιους συναδέλφους των δύο ενώσεων . 

Η είσοδος σας θα επιτραπεί μόνο  με την κάρτα διαπίστευσης σας και με
την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας για την εξακρίβωση της 
ταυτοπροσωπίας .

Η είσοδος σας θα επιτραπεί από τις 9.00 π.μ έως τις 10.30 π.μ  και 
βέβαια ισχύουν τα παρακάτω πρωτόκολλα εισόδου σας.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (εκπρόσωποι της 
Ένωσης, vips, ιερέας, τηλεοπτικά συνεργεία, ΜΜΕ...κλπ) υποχρεούται :

 Να παραδώσουν στον Οικονομικό Αξιωματικό του πλοίου 
συμπληρωμένο ειδικό “Έντυπο – Ερωτηματολόγιο Υγείας;” το οποίο θα 
παραλάβουν από τον καταπέλτη, πριν την επιβίβαση τους η θα έχουν 
λάβει με E-mail : σε όσους θα επιτραπεί η είσοδος τους με ατομικές –
ονομαστικές προσκλήσεις. 

 Να φοράνε μάσκες

 Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας (ενάμιση μέτρο μεταξύ των 
συνδαιτυμόνων)

 Να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις του πληρώματος.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των παριστάμενων (vips και δημοσιογράφων), 
ανέρχεται στα 300 άτομα*** 

 Να φέρουν μαζί τους την κάρτα διαπίστευσης τους.

  Τα μέλη της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε και της   ΑΕJ- Greece θα πρέπει να 
έχουν την επαγγελματική κάρτα των Ενώσεων που ανήκουν σε εμφανή 
σημείο .
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