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        Εξερχόμενο έγγραφο ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε /Αριθ-πρωτοκόλλου/Α-153/ 3-12-2022 

 

           Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου & Δημοσιών Σχέσεων   

 

ΘΕΜΑ: Έγκαιρη ενημέρωση δήλωσης παρουσίας καλεσμένων ,στην εκδήλωση της 5ης 

 Φεβρουαρίου 2023 στο πλοίο της ΑΝΕΚ LINES στον Πειραιά . 

 
Προσοχή : Η Εκδήλωση αυτή δεν είναι ανοιχτή για το κοινό…..  
 

Προς τα μέλη της  «  Διεθνούς Ένωσης Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης  » Συνεργάτες ,Φίλους καλεσμένους μας και σε συναδέλφους των Μ.Μ.Ε  . 

 

                      Αγαπητοί συνάδελφοι , & Φίλοι της ΔΙ.ΕΚ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε 

                       

Με την παρούσα επιστολή μας ,θέλουμε να σας ενημερώσουμε ,ότι λόγω του περιορισμένου 

αριθμού των παρευρισκομένων στην εκδήλωση μας , στην κοπή Βασιλόπιτας ,και τιμητικών 

εκδηλώσεων αναγνώρισης «Επίτιμων Μελών» σε τριακόσια πενήντα άτομα (350) μαζί με τους 

επίσημους  καλεσμένους μας , Χορευτικό συγκρότημα και Καλλιτέχνες ,βάση του 

πρωτοκόλλου της Ναυτιλιακής εταιρείας ΑΝΕΚLINES που είναι και η χορηγός της 

εκδήλωσης μας αυτής, θα πρέπει έγκαιρα να μας ενημερώσετε και να γραφτούν σε λίστα για 

την επιβίβαση στο πλοίο την συγκεκριμένη ημερομηνία, συγγενών, η φίλων σας. 

 

«Σε όλα τα μέλη της ΔΙ.ΕΚ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε θα επιτρέπετε η είσοδος με την ταυτότητα τους ,που 

θα πρέπει να είναι σε εμφανή διακριτικό σημείο και φυσικά να είναι εγγεγραμμένοι και 

στην λίστα εισόδου. 

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν δεν φέρετε μαζί σας την ταυτότητα 

σας ,η είσοδος δεν θα σας επιτραπεί !» 

 

Οι καλεσμένοι μας θα είναι εφοδιασμένοι με προσωπική πρόσκληση που θα τους έχει 

σταλεί στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο , και υποχρεούστε και εσείς να την τυπώσετε και 

να την δείξετε στα αρμόδια όργανα του πληρώματος ,για να επιτραπεί η είσοδος και στους 

δικούς σας καλεσμένους .  

Η είσοδος σας θα επιτραπεί στα μέλη μας, αλλά και τους καλεσμένους μας ,από τις 9.00 π.μ 

έως τις 10.15 π.μ  και βέβαια ισχύουν τα παρακάτω πρωτόκολλα εισόδου . 

Α) Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκδήλωση (εκπρόσωποι της Ένωσης, vips, 

ιερέας, τηλεοπτικά συνεργεία, ΜΜΕ...κλπ) υποχρεούται :Πριν την επιβίβαση τους να 

επιδεικνύουν την πρόσκληση  τους –η την ατομική επιστολή-Πρόσκληση  που θα έχουν 

λάβει με E-mail καθώς επίσης και την διαπίστευση από το αρμόδιο γραφείο τύπου. 

 Β) Όλοι οι καλεσμένοι μας σε όσους θα επιτραπεί η είσοδος τους με ατομικές –ονομαστικές 

προσκλήσεις, θα πρέπει  * Να φοράνε μάσκες. 
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 * Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας (ενάμιση μέτρο μεταξύ των συνδαιτυμόνων) 

 * Να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις του πληρώματος. 

*Ο εκτιμώμενος αριθμός των παριστάμενων (vips, δημοσιογράφων και καλεσμένων),θα 

ανέρχεται στα 350 άτομα* και αυτά με ατομικές προσκλήσεις. 

  

Σας παρακαλούμε πολύ για να μην υπάρξουν παρεξήγησης σε μια τέτοια ημέρα γιορτής να 

ακολουθήσετε πιστά όλα αυτά που προαναφέραμε. 

 

                     Γ) Είσοδος σε συνεργάτες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης…….  

                        α) Σε κανένα δημοσιογράφο , οπερατέρ δεν θα επιτραπεί η ΕΙΣΟΔΟΣ εάν δεν 

                         έχει αποσταλεί στην Ένωση μας η σχετική φόρμα διαπίστευσης του από το 

                         Μ.Μ.Ε εργασίας του. 

                       β) Σε κανένα συνάδελφο από άλλη δημοσιογραφική Ένωση δεν θα επιτραπεί 

                           η ΕΙΣΟΔΟΣ εάν δεν υπάρχει το όνομα του στην λίστα των καλεσμένων μας. 

 

Παρακαλούμε πολύ στείλτε έγκαιρα το E-mail σας ,αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας 

,τον ΑΜ της δημοσιογραφικής σας ταυτότητας σας ,και τα άτομα που εσείς έχετε θελήσει να 

παρευρίσκονται στην εκδήλωση μας στο Email: diekdi.mme@gmail.com έως και τις  

20 Ιανουαρίου  2022. 

 

 

 

                                                                  Για το Δ.Σ 

    Η Γ. Γραμματέας  &                                                      Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

Υπεύθυνη Γραφείου  Τύπου 

     Μαρία Πολάτου                                                     Παναγιώτης Δρόσος  

 

 

 


