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ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ)
Άρθρο 5ο
1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά, επίηηκα θαη
αληεπηζηέιινληα.
2. Με ηελ επηθύιαμε ησλ όζσλ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2, 3, 6, 7, 8
ηνπ παξόληνο, εγγξάθνληαη σο δόθηκα κέιε ηεο Έλσζεο κε αηηηνινγεκέλε
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ παίξλεηαη κε απόιπηε πιεηνςεθία θαη
θαλεξή ςεθνθνξία ησλ κειώλ ηνπ, εθόζνλ ζπκπιεξώλνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζ. 6 θαη δε ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπο νη
απαγνξεύζεηο ησλ παξ. 1β, 1γ, 1δ, 1ε, 1ζη, 5, 6, 9 άξζ. 9, όζνη εξγάδνληαη θαη
θαηά ηνλ ρξόλν εγγξαθήο ηνπο –εθηόο θαη αλ ζπληξέρεη κηα ησλ πεξηπηώζεσλ
ηεο παξ. 6 άξζ. 9– θαηά απνθιεηζηηθό επάγγεικα σο ζπληάθηεο: 1) α) ζε
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ εδξεύνπλ ή εθδίδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε ή ζε πόιε ή
πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, β) ζε γξαθεία εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζηε Θεζζαινλίθε ή ζε άιιε πόιε ή πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, γ) σο αληαπνθξηηέο εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ
ινηπή Μαθεδνλία θαη Θξάθε, δ) σο αληαπνθξηηέο εμσηεξηθνύ εκεξεζίσλ
εθεκεξίδσλ πνπ εθδίδνληαη ή ζε Ρ/Σ ζηαζκό πνπ ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηε
Θεζζαινλίθε ή ζε άιιε πόιε ή πεξηνρή Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ε) ζε Ρ/Σ
ζηαζκνύο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ή ζε γξαθεία απηώλ ή σο αληαπνθξηηέο
απηώλ ζηε Θεζζαινλίθε, ή άιιε πόιε Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αλεμάξηεηα από
ην πνπ εδξεύεη ν Ρ/Σ ζηαζκόο, ζη) ζε λνκίκσο αλαγλσξηζκέλν Πξαθηνξείν
Δηδήζεσλ, δ) σο θαη ζε άιιν κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε εκεξήζηα
βάζε. Οη απνδνρέο ηνπο από ηελ εξγαζία ηνπο σο ζπληαθηώλ δελ ήηαλ
κηθξόηεξεο από ηα ειάρηζηα όξηα ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ ηνπ θιάδνπ θαη είλαη
αζθαιηζκέλνη ζην Σ..Π.Δ.Α.Θ., Σ.Α.Τ..Ι.Σ., Ι.Κ.Α.
πληάθηεο είλαη όζνη εξγάδνληαη γηα ηε ζπγθέληξσζε, δηακόξθσζε θαη
παξνπζίαζε δεκνζηνγξαθηθήο ύιεο ζε έλα Μ.Μ.Δ. από απηά πνπ ζηελ
πξνεγνύκελε παξάγξαθν αλαθέξνληαη. ηνπο ζπληάθηεο πεξηιακβάλνληαη νη
δηεπζπληέο, νη δηεπζπληέο ζύληαμεο, αξρηζπληάθηεο, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί
ζπληάθηεο,
αληαπνθξηηέο,
αξζξνγξάθνη,
ζρνιηαζηέο,
εηδεζενγξάθνη,
ρξνλνγξάθνη, κεηαθξαζηέο, ζθηηζνγξάθνη, γεινηνγξάθνη, δηνξζσηέο.
3. Κάζε λένο ζπληάθηεο κόιηο πξνζιεθζεί κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ζπληάθηε όπσο
απηή ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν νξίδεηαη ζε έλα Μ.Μ.Δ. από απηά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 εγγξάθεηαη ύζηεξα από αίηεζή ηνπ ζε εηδηθό θαηάινγν
ππνςεθίσλ δνθίκσλ κειώλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Γξακκαηεία ηεο Έλσζεο θαη
εθνδηάδεηαη κε εηδηθή ηαπηόηεηα. Οη εξγαζηαθνί εθπξόζσπνη ππνρξεώλνληαη λα
παξαθνινπζνύλ ηηο πξνζιήςεηο ζπληαθηώλ ζην ρώξν επζύλεο ηνπο θαη λα
ελεκεξώλνπλ ακέζσο ηελ Έλσζε σο θαη ηνπο λενπξνζιεθζέληεο ζρεηηθά κε ηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Σα ππνςήθηα δόθηκα κέιε κπνξνύλ λα
δεηήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ηεο Έλσζεο γηα θάζε δήηεκα πνπ αθνξά ηελ εξγαζηαθή
ηνπο ζρέζε.
4. α) Δπίηηκα κέιε εγγξάθνληαη πξόζσπα πνπ πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθέο
ππεξεζίεο ζηε δεκνζηνγξαθία θαη ηελ Έλσζε. Ο αξηζκόο ησλ επίηηκσλ κειώλ
δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα εηθνζηό (1/20) ησλ ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Δλώζεσο.
β) Αληεπηζηέιινληα κέιε εγγξάθνληαη επηζηήκνλεο θαη άλζξσπνη ησλ
γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ πνπ έρνπλ ζπλεξγαζία ζε εθεκεξίδεο θαη Ρ/Σ Μέζα
αιιά δελ αζθνύλ ηε δεκνζηνγξαθία σο απνθιεηζηηθό επάγγεικα. Ο αξηζκόο ησλ
αληεπηζηειιόλησλ κειώλ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/20 ησλ ηαθηηθώλ κειώλ

ηεο Έλσζεο.
5. α) Η εγγξαθή ησλ επίηηκσλ θαη αληεπηζηειιόλησλ κειώλ γίλεηαη κε
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γ.. πνπ παίξλεηαη κε απόιπηε πιεηνςεθία θαη
θαλεξή ςεθνθνξία ύζηεξα από πξόηαζε δύν ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηνπ. Σν Γ..
κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ πνπ παίξλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη
απόιπηε πιεηνςεθία κπνξεί λα αλαθαιεί ηελ απόθαζή ηνπ απνλνκήο ηνπ ηίηινπ
ηνπ επηηίκνπ ή αληεπηζηέιινληνο κέινπο ηδίσο όηαλ ε ζπκπεξηθνξά απηνύ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο γεληθόηεξεο αξρέο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο Έλσζεο ή
παξαβηάδεη ηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο.
5. β) Σα επίηηκα θαη ηα αληεπηζηέιινληα κέιε δελ δηθαηνύληαη θακηάο παξνρήο
από ηνπο αιιεινβνεζεηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Δλώζεσο.
6. Αηηήζεηο γηα ηελ εγγξαθή δνθίκσλ κειώλ γίλνληαη δεθηέο θάζε ρξόλν κέρξη
31 Γεθεκβξίνπ. Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ
νξίδνληαη ζηελ παξ. 2 άξζ. 6, θαζώο θαη αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ θαη πιήξνπο
πνηληθνύ κεηξώνπ. Μέρξη ηεο εκεξνκελίαο απηήο πξέπεη λα ζπκπιεξνύηαη θαη ε
πξνϋπεξεζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζ. 6 παξ. 1ζη. Αλ γηα ηε ζπκπιήξσζε απηήο
ππνιείπεηαη ρξόλνο κηθξόηεξνο ησλ 2 κελώλ, ηόηε απηή ζεσξείηαη
ζπκπιεξσζείζα. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλέξρεηαη, εμεηάδεη θαη απνθαζίδεη
επί ησλ αηηήζεσλ από 1/1 - 28/2.
7. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εμεηάδεη ηα ηππηθά θαη ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα ηνπ
ππνςεθίνπ. Δμεηάδεη ην επαγγεικαηηθό ηνπ ήζνο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο
ησλ κειώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 7, θαζώο θαη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηελ
επαγγεικαηηθή δενληνινγία. Σν Γ.. κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ ππνςήθην ή ηνλ
εξγαζηαθό εθπξόζσπν ή νπνηνδήπνηε από ηα κέιε πνπ πξνηείλνπλ ηελ
εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. Μπνξεί επίζεο λα
δεηήζεη ηελ πξνζθόκηζε νπνηνπδήπνηε απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ ηεο ζπλδξνκήο ή
κε ζην πξόζσπν ηνπ ππνςεθίνπ ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ νξίδνληαη από ηελ
παξ. 2 άξζ. 5 θαη άξζ. 6 ή απαγνξεύζεσλ ηνπ άξζ. 9. Η ύπαξμε κόλν ησλ
ηππηθώλ ζηνηρείσλ (πξνϋπνζέζεσλ) δελ δεκηνπξγεί αθ’ εαπηήο θαη κόλν
ππνρξέσζε γηα ην Γ.. εγγξαθήο ηνπ ππνςεθίνπ. Η απόθαζε ηνπ Γ.. πνπ
παίξλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη ζρεηηθή πιεηνςεθία, πξέπεη λα είλαη
αηηηνινγεκέλε. Κνηλνπνηείηαη ζηνλ ππνςήθην θαη αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηεο
Έλσζεο θαη ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.
8. Δληόο 10 εκεξώλ από ηεο θνηλνπνηήζεσο ή ηεο αλαξηήζεσο, ν ππνςήθηνο
θαη θάζε κέινο –δόθηκν ή ηαθηηθό– κπνξεί λα ππνβάιιεη έλζηαζε θαηά ηεο
απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Οη ελζηάζεηο απεπζύλνληαη πξνο ην
Μηθηό πκβνύιην θαη θαηαηίζεληαη ζηε γξακκαηεία ηεο Έλσζεο. Σν Μηθηό
πκβνύιην ζπλέξρεηαη εληόο κελόο από ηεο ππνβνιήο ηεο ελζηάζεσο θαη
εμεηάδεη απηήλ. Καηά ηε ζπδήηεζε θαιείηαη ν εληζηάκελνο λα αλαπηύμεη ηελ
έλζηαζή ηνπ θαη λα παξέρεη δηεπθξηλήζεηο. Η παξάζηαζε κεηά ή δηα
πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ απαγνξεύεηαη. Η απόθαζε ηνπ Μηθηνύ πκβνπιίνπ
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ θαη
αλαηξέρεη ζην ρξόλν εθδόζεσο από ην Γ.. ηεο πξνζβιεζείζεο απνθάζεσο.
9. Όηαλ ε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα εγγξαθή θαηαζηεί
ηειεζίδηθε, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο εγγξάθεη ην λέν κέινο ζην Μεηξών ηεο
Έλσζεο θαη θνηλνπνηεί ηελ απόθαζε ζηνλ Δληαίν Γεκνζηνγξαθηθό Οξγαληζκό
Δπηθνπξηθήο Αζθαιίζεσο θαη Πεξηζάιςεσο (Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π.).
10. Δγγξαθή ππό αίξεζε δελ είλαη δπλαηή. Γύλαηαη όκσο ην Γ.. ή ην Μηθηό
πκβνύιην λα αλαβάιεη ηε ιήςε απνθάζεσο γηα ζπνπδαίν ιόγν ή γηα λα
πξνζθνκίζεη ν ππνςήθηνο δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία γηα ιόγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο
ζειήζεώο ηνπ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνζθνκίζεη θαηά ην ρξόλν εμεηάζεσο ηεο
αηηήζεώο ηνπ. Ο ρξόλνο όκσο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ κεη’ αλαβνιή εθ λένπ
ζπδήηεζε ηεο αηηήζεσο δε κπνξεί λα πξνζκεηξεζεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ.1ζη, άξζ. 6.

Άρθρο 6ο
1. Γηα λα εγγξαθεί θαλείο σο δόθηκν κέινο ηεο Δλώζεσο πξέπεη θαηά ην
ρξόλν πνπ εμεηάδεηαη ε αίηεζή ηνπ, λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ
πξνϋπνζέζεηο:
α. Να είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή Έιιελαο ην γέλνο.
β. Να κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα ζε αηηκσηηθό αδίθεκα (θινπή,
ππεμαίξεζε, εθβηαζκό, απάηε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, ςεπδή
θαηακήλπζε, θηβδειεία, παξαράξαμε, πξνζβνιή ησλ εζώλ) ζε βαζκό
πιεκκειήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα δηα ηνπ Σύπνπ ηεινύκελα αδηθήκαηα.
γ. Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη λα κελ έρεη ππεξβεί
ην 35ν.
δ. Να είλαη κόληκνο θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο ή πόιεσο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο,
ζηελ νπνία εθδίδεηαη εκεξήζηα εθεκεξίδα ή ιεηηνπξγεί λόκηκα
ξαδηνηειενπηηθόο
ζηαζκόο
ή
ππάξρεη
γξαθείν
αληαπόθξηζεο
ξαδηνηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ή εκεξήζηαο εθεκεξίδαο ή άιινπ κέζνπ
επηθνηλσλίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε εκεξήζηα βάζε. Σεο ππνρξεώζεσο απηήο
εμαηξείηαη ν κόληκνο αληαπνθξηηήο όπσο γη’ απηόλ νξίδεηαη ζηελ παξ. 7α άξζ.
9.
ε. Να έρεη απνιπηήξην Λπθείνπ ή άιιεο ηζόηηκεο ζρνιήο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.
ζη. Πξνϋπεξεζία ζπληάθηνπ, πνπ αξρίδεη από ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ
θαηάινγν ππνςεθίσλ δνθίκσλ κειώλ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο
είλαη αζθαιηζκέλνο ζην Σ..Π.Δ.Α.Θ., Σ.Α.Ι..Τ.Σ. ή Ι.Κ.Α. 2 πιήξσλ εηώλ
εθόζνλ έρεη απνιπηήξην Λπθείνπ ή 1 έηνπο εθόζνλ έρεη πηπρίν ρνιήο
Αλσηάηεο Δθπαηδεύζεσο, εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλεο αιινδαπήο. Οη
δηαθνπέο γηα ιόγνπο απεξγίαο, ρξόλνπ επηδνηήζεσο, αλεξγίαο, ππεξεκεξίαο
ηνπ εξγνδόηε, επίζρεζεο εξγαζίαο ζεσξνύληαη σο ρξόλνο εξγαζίαο. ε θάζε
άιιε πεξίπησζε, δηαθνπή ηεο εξγαζίαο πιένλ ηνπ ελόο έηνπο, πιελ εθείλεο
πνπ νθείιεηαη ζε αζζέλεηα ή άδεηα άλεπ απνδνρώλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ
εθ λένπ έλαξμε ηνπ ρξόλνπ πξνζκεηξήζεσο ηεο πξνϋπεξεζίαο από ηεο λέαο
πξνζιήςεσο, ηνπ πξν ηεο δηαθνπήο ρξόλνπ κε ζπλππνινγηδνκέλνπ. Αλ ε
δηαθνπή είλαη κηθξόηεξε ηνπ έηνπο ηόηε νη ρξόλνη εξγαζίαο, πξν θαη κεηά ηεο
δηαθνπήο, πξνζκεηξνύληαη (αζξνηζηηθά) γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
απαηηνύκελνπ ρξόλνπ πξνϋπεξεζίαο.
δ. Ο ππνςήθηνο ν νπνίνο ππήξμε κέινο άιινπ λνκίκνπ θαη αλαγλσξηζκέλνπ
Γεκνζηνγξαθηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ σκαηείνπ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
εγγξάθεηαη εθόζνλ πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο εγγξαθήο, πιελ ησλ άλσ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 1γ θαη 1ζη, ή δε ζπληξέρεη θακία από ηηο
απαγνξεύζεηο ηνπ άξζ. 9. Δάλ ππάξρεη ακθηβνιία, κπνξεί ην Γ.. λα δεηήζεη
ηελ πξνζθόκηζε βεβαηώζεσο από αξκόδηα αξρή ζε επίζεκε κεηάθξαζε γηα
ηε λνκηκόηεηα θαη ηελ ηδηόηεηα ησλ κειώλ ηνπ θεξνκέλνπ σο
Γεκνζηνγξαθηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ σκαηείνπ.
ε. Να ακείβεηαη κε απνδνρέο νη νπνίεο δελ είλαη θαηώηεξεο από ηα ειάρηζηα
όξηα ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ ηνπ θιάδνπ.
ζ. Να κελ είλαη αζθαιηζκέλνο νπνηνπδήπνηε Σακείνπ, θπξίαο ή επηθνπξηθήο
αζθαιίζεσο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 5.
η. Να κελ είλαη κέινο άιιεο επαγγεικαηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγαλώζεσο.
ηα. Να κελ είλαη ζπληαμηνύρνο νπνηνπδήπνηε Σακείνπ θύξηαο ή επηθνπξηθήο
αζθαιίζεσο θαη από νπνηαδήπνηε αηηία.
2. Σν ππνςήθην κέινο, εθηόο από ηελ αίηεζή ηνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζ. 5 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ, όηη
ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ησλ εδαθ. α΄ κέρξη ζη΄ ηεο πξνεγνύκελεο

παξαγξάθνπ, πξέπεη αθόκε λα ππνβάιιεη:
α. Βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ πληάμεσο Πξνζσπηθνύ Ηκεξεζίσλ Δθεκεξίδσλ
Αζελώλ – Θεζζαινλίθεο (Σ..Π.Δ.Α.Θ.) ή ηνπ αληίζηνηρνπ αζθαιηζηηθνύ
θνξέα εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ ή Ρ/Σ ζηαζκώλ από ηελ νπνία λα θαίλεηαη ν
ρξόλνο πνπ εξγάζζεθε ν ππνςήθηνο σο ζπληάθηεο θαη νη θξαηήζεηο πνπ ηνπ
έγηλαλ θαη νη απνδνρέο πνπ ειάκβαλε.
β. Υσξηζηέο βεβαηώζεηο ηξηώλ κειώλ ηεο Έλσζεο, από ηηο νπνίεο λα
πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη ζαλ θύξην θαη απνθιεηζηηθό επάγγεικα ηε
δεκνζηνγξαθία, ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ θάλεη, ην ύςνο ηνπ κηζζνύ ηνπ, ην
ήζνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Οη βεβαηώζεηο απηέο
ζηέιινληαη θαη’ επζείαλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη κέζα ζε θιεηζηνύο
θαθέινπο.
γ. Βεβαίσζε ηνπ ππεπζύλνπ εηδήζεσλ – ελεκέξσζεο ηνπ Ρ/Σ κέζνπ, κέινπο
ηεο Δ..Η.Δ.Μ.-Θ., από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη σο
θύξην επάγγεικα ηε δεκνζηνγξαθία, ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ θάλεη θαη ην
ύςνο ηνπ κηζζνύ ηνπ. Η βεβαίσζε απηή ζα δίλεηαη κόλν γηα ηνλ εξγαδόκελν
ζηα Ρ/Σ κέζα θαη ζα είλαη κία εθ ησλ ηξηώλ (3) ηεο πξνεγνύκελεο παξ. 2β.
δ. Αλάινγε, κε ηηο παξαπάλσ, βεβαίσζε, ηνπ εξγαζηαθνύ εθπξνζώπνπ ηνπ
ρώξνπ όπνπ εξγάδεηαη. Καη απηή ε βεβαίσζε ζηέιλεηαη θαη’ επζείαλ ζην Γ..
ζε θιεηζηό θάθειν. Βεβαίσζε εξγαζηαθνύ εθπξνζώπνπ ή κέινπο πνπ
πεξηέρεη αλαιεζή ζηνηρεία σο πξνο ηελ ηδηόηεηα θαη ην πνηόλ ηνπ ππνςεθίνπ,
εθηόο ηνπ ύςνπο ησλ απνδνρώλ, ζεσξείηαη πεηζαξρηθό παξάπησκα ην νπνίν
ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο πξνζσξηλήο δηαγξαθήο από 3 έσο 12 κήλεο.
δ. Τπεύζπλε δήισζε, όηη δελ είλαη αζθαιηζκέλνο νπνηνπδήπνηε Σακείνπ,
πιελ ηνπ αλαθεξόκελνπ ζηελ αίηεζή ηνπ, θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθαιίζεσο
από νπνηαδήπνηε αηηία.
3. Γελ γίλνληαη κέιε ηεο Δλώζεσο θαη όζα είλαη δηαγξάθνληαη κε απόθαζε
ηνπ Γ.., ηα ππνςήθηα κέιε πνπ ηάρζεθαλ κε ην κέξνο ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ
εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ ή Ρ/Σ ζηαζκώλ ή γεληθά κε ην κέξνο ησλ εξγνδνηώλ
ηνπο ή αληηζηξαηεύζεθαλ ηηο επαγγεικαηηθέο επηδηώμεηο θαη ηνπο ζθνπνύο ηεο
Δλώζεσο θαη ησλ κειώλ ηεο, αθόκε θαη αλ έρνπλ όια ηα νπζηαζηηθά θαη
ηππηθά πξνζόληα γηα λα εγγξαθνύλ.
4. Σν δόθηκν κέινο κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο από ηελ εγγξαθή ηνπ,
πξνάγεηαη ζε ηαθηηθό, εθόζνλ πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζ. 7 θαη δελ
ζπληξέρεη απαγόξεπζε από ηηο αλαθεξόκελεο ζην άξζ. 9 κε απόθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Σν δόθηκν κέινο έρεη κόλν όζα δηθαηώκαηα ξεηά ζην
παξόλ θαηαζηαηηθό νξίδνληαη. Δάλ δε πξναρζεί κπνξεί λα πξνζθύγεη ζηνλ
Μηθηό πκβνύιην.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ γίλεηαη δεθηή πξνϋπεξεζία ζπληάθηε κε αζθάιηζε ζην ΙΚΑ,
θαζώο απηή πεξηιήθζεθε ζην θαηαζηαηηθό (άξζξν 6 παξ. 1 ζη') γηα ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο ηεο ΔΡΣ ΑΔ πνπ απαζρνινύληαλ κε ςεπδεπίγξαθεο ζπκβάζεηο
έξγνπ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ
Για ηην
σποβολή
αίηηζης εγγραθής πρέπει ο σπουήθιος
να
ζσγκενηρώνει ηις προϋποθέζεις ηφν άρθρφν 5 και 6 ηοσ Καηαζηαηικού ηης
Ένφζης.
ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ
Αιηήζεις γίνονηαι δεκηές κάθε τρόνο από 1 Νοεμβρίοσ-31 Δεκεμβρίοσ.
Μεηά ηην παρέλεσζη ηοσ διμήνοσ δεν γίνονηαι δεκηές αιηήζεις ή δικαιολογηηικά.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Λεμηαξρηθή πξάμε γελλήζεσο ή πηζηνπνηεηηθό Γήκνπ απ΄ όπνπ λα θαίλεηαη ε
ρξνλνινγία γέλλεζεο.
2. Πιήξεο Αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ (Σύπνπ Α).
3. Τπεύζπλε δήισζε:
α) Γηεύζπλζεο κνλίκνπ θαηνηθίαο ηνπ ππνςεθίνπ.
β) Όηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη κέινο άιιεο επαγγεικαηηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο
νξγάλσζεο.
γ) Όηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη ζπληαμηνύρνο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνύ Σακείνπ
Κύξηαο ή Δπηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη από νπνηαδήπνηε αηηία.
4. Σίηιν ζπνπδώλ (Απνιπηήξην Λπθείνπ ή Πηπρίν Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο),
επηθπξσκέλν.
5. Βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα (καδί κε ηε βεβαίσζε ν ππνςήθηνο θαηαζέηεη
θαη θσηναληίγξαθν ηεο θαξηέιαο αζθαιηζκέλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ αζθαιηζηηθνύ
θνξέα) από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε ηδηόηεηά ηνπ σο ζπληάθηε, ν ρξόλνο
εξγαζίαο ηνπ (πξνϋπεξεζία) θαη νη κεληαίεο απνδνρέο.
6. Βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε πνπ λα πηζηνπνηεί ηα παξαπάλσ.
7. Υσξηζηέο βεβαηώζεηο ηξηώλ (3) ηαθηηθώλ κειώλ ηεο Έλσζεο από ηηο νπνίεο λα
πξνθύπηεη όηη ν ππνςήθηνο έρεη ζαλ απνθιεηζηηθό επάγγεικα ηελ δεκνζηνγξαθία,
ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ θάλεη, ην ύςνο ηνπ κηζζνύ ηνπ, ην ήζνο θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά.
Αλ ν ππνςήθηνο εξγάδεηαη ζε Ρ/Σ Μέζν, ηόηε ε κία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο
βεβαηώζεηο ζα είλαη ηνπ Τπεπζύλνπ Δηδήζεσλ - Δλεκέξσζεο ηνπ Ρ/Σ Μέζνπ,
εθόζνλ o Τπεύζπλνο είλαη ηαθηηθό κέινο ηεο ΔΗΔΜ-Θ.
8. Αλαιόγνπ πεξηερνκέλνπ βεβαίσζε ηνπ εξγαζηαθνύ εθπξνζώπνπ.
9. Αίηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.

