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ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ            

Όλνκα Παηξόο  

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο  

Αξηζκόο Σαπηόηεηαο   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΚΙΝΗΣΟ  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΙΑ  

Email  

ΜΜΕ πνπ ζπλεξγάδνκαη                             

    Εηδηθόηεηα   

Δεκνζηνγξαθηθή ,ε άιιε έλωζε πνπ 

αλήθεηε . 
 



Παξαηεξήζεηο : H παξνύζα αίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη απνζηαιεί έωο ηελ 
Παξαζθεπή 20 Ιαλνπαξίνπ 2022 καδί κε θωηνγξαθία ηύπνπ 

Σαπηόηεηαο,  Καζώο επίζεο θαη βεβαίωζε ηνπ Μ.Μ.Ε Εξγαζίαο ζαο γηα ην 
αίηεκα ηεο δηαπίζηεπζεο ζαο . 

Ε-mail- Απνζηνιήο : diekdi.mme@gmail.com 
Kακία αίηεζε δελ ζα γίλεη δεθηή , Καζώο επίζεο θαη ε  βεβαίωζε ,εάλ 

δελ είλαη ζπκπιεξωκέλε ζωζηά θαη δελ θέξεη ρεηξόγξαθε  ππνγξαθή .  

Η αίηεζε ζαο ζα εμεηαζηεί από ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην θαη 

ηα αξκόδηα ηκήκαηα ηνπ Γξαθείνπ ηύπνπ θαη Δεκνζίωλ 

ρέζεωλ ,γηα ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο δηαπίζηεπζεο ζαο, γηα 

ηελ εθδήιωζε ηεο 5εο Φεβξνπαξίνπ 2023 ζην ειιηκεληζκέλν 

πινίν ηεο ΑΝΕΚ LINES ζηνλ Πεηξαηά. 

Η παξαιαβή ηεο δηαπίζηεπζεο ζα γίλεηε  ζηνλ θαηαπέιηε ηνπ 

πινίνπ ηεο ΑΝΕΚ LINES ζηνλ Πεηξαηά από ηηο 9.00 έωο ηηο 

10.15 π.κ. θαη ζα παξαδίδνληαη από αξκόδηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηεο ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε  .  

Η είζνδνο ζαο ζα επηηξαπεί κόλν  κε ην έληππν δηαπίζηεπζεο 

ζαο θαη κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ζαο ηαπηόηεηαο γηα 

ηελ εμαθξίβωζε ηεο ηαπηνπξνζωπίαο . 

Η είζνδνο ζαο ζα επηηξαπεί από ηηο 9.00 π.κ έωο ηηο 10.30 π.κ  

θαη βέβαηα ηζρύνπλ ηα παξαθάηω πξωηόθνιια εηζόδνπ ζαο. 

εκεηώλεηαη όηη όινη νη εκπιεθόκελνη ζηελ εθδήιωζε 

(εθπξόζωπνη ηεο Έλωζεο, vips, ηεξέαο, ηειενπηηθά 

ζπλεξγεία, ΜΜΕ...θιπ) ππνρξενύηαη :ε όζνπο ζα επηηξαπεί ε 

είζνδνο ηνπο κε αηνκηθέο –νλνκαζηηθέο πξνζθιήζεηο.  

 

ιείαο (ελάκηζε κέηξν 

κεηαμύ ηωλ ζπλδαηηπκόλωλ) 

 πηζηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ πιεξώκαηνο. 

Ο εθηηκώκελνο αξηζκόο ηωλ παξηζηάκελωλ (vips θαη 

δεκνζηνγξάθωλ), αλέξρεηαη ζηα 350 άηνκα***  

 Να θέξνπλ καδί ηνπο ην έληππν δηαπίζηεπζεο ηνπο. 

  Σα κέιε ηεο ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ηνπο  ζε εκθαλή ζεκείν . 
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