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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΠΗΤ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου 
(ΕΣΠΗΤ) καλεί όσους δηµοσιογράφους, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 
και εργάζονται σε περιοδικά, µη ηµερήσιες εφηµερίδες και περιοδικές εκποµπές, σε 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, καθώς και πύλες ενηµέρωσης), µε 
σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, να υποβάλουν τα παρακάτω 
σχετικά δικαιολογητικά στη Γραµµατεία της Ένωσης (Βαλαωρίτου 9, 6ος όροφος, ώρες 
λειτουργίας 9.00 π.µ.- 17.00 µ.µ.), µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2012, προκειµένου να γίνουν 
µέλη της Ένωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 ου Καταστατικού της ΕΣΠΗΤ: 
 

τ

• Αίτηση Εγγραφής (στοιχεία του υποψηφίου και περιγραφή αντικειµένου 
µ

ητας, (έγχρωµες κατά προτίµηση) 
Κοινότητας). 

ν Αθηνών. 
ε 

 

ης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόµιµης 

ση από ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισµό, όπου θα 

ύς αλλά και στους 
ε ά κύριο 

οχών 

λωση (Ν. 1599/1986, άρθρο 8) του υποψηφίου (είτε εργάζεται ως 

ς στις οικείες 

 ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε Ταµείου Κύριας ή Επικουρικής 

 στο ∆ηµόσιο» 
ατικές οργανώσεις ή σωµατεία, 

 

δη οσιογραφικής εργασίας). 
• 4 φωτογραφίες ταυτότ
• Πιστοποιητικό γέννησης (εγγραφής στα µητρώα ∆ήµου ή 
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από την Εισαγγελία Πρωτοδικώ
• Επικυρωµένο απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (µ
βεβαίωση της ισοτιµίας, αν είναι από το εξωτερικό), ή επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή
τίτλος µεταπτυχιακών σπουδών. 
• Πιστοποιητικό εκπλήρωσ
απαλλαγής. 
• Βεβαίω
αναφέρεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης ως συντάκτη. 
• Βεβαίωση του εργοδότη (αφορά στους µισθωτο
αµ ιβόµενους µε ∆.Π.Υ) ή υπεύθυνη δήλωση — Ν. 1599/1986, άρθρο 8 (κατ
λόγο αφορά στους αµειβόµενους µε ∆.Π.Υ., σε περίπτωση άρνησης εκ µέρους του 
εργοδότη τους, χορήγησης σχετικής βεβαίωσης), όπου θα πρέπει να αναφέρεται 
αναλυτικά το είδος της εργασίας και το ύψος των µηνιαίων ή κατ’ αποκοπή αποδ
του ως συντάκτη. 
• Υπεύθυνη ∆ή
µισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας) όπου θα αναφέρει τα παρακάτω: 
1. «Το 60% των συνολικών αποδοχών µου από µισθούς ή αµοιβές προέρχεται από 
δηµοσιογραφική εργασία, αποδοχές, που δεν είναι κατώτερες από τις προβλεπόµενε
Αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας-Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας ή την ισχύουσα ΣΣΕ µεταξύ της ΕΣΠΗΤ και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων 
Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ)». 
2. «∆εν είµαι συνταξιούχος του
Ασφάλισης, από οποιαδήποτε αιτία» 
3. «∆εν παρέχω εξαρτηµένη εργασία υπαλλήλου
4. «∆εν είµαι µέλος σε άλλη ή άλλες δηµοσιογραφικές επαγγελµ
που οι επιδιώξεις και τα συµφέροντά τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συµφέροντα 
της ΕΣΠΗΤ» 

 
 
 



Φωτοτυπία της ταυτότητας του εντύπου στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος, όπου αναφέρεται το 

ο Πιστοποιητικό Γέννησης (στους περισσότερους δήµους), το απόσπασµα Ποινικού Μητρώου 

ιευκρίνιση: 
ί εγγραφή ως δόκιµο µέλος, πρέπει να έχει υπηρεσία ενός (1) χρόνου

όνοµα και η επαγγελµατική του ιδιότητα. 
 
Τ
και το Πιστοποιητικό της Στρατολογίας, µπορείτε να τα παραγγείλετε τηλεφωνικά στην 
τηλεφωνική υπηρεσία των ΚΕΠ (1500). 
 
∆
1. Όποιος ζητε
ασφάλιση ενός χρόνου ως συντάκτης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. Eφόσον ζητεί 
να εγγραφεί ως τακτικό µέλος να έχει υπηρεσία δύο (2) ετών, χωρίς διακοπή, εκτός αν 
στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή δεν υπολογίζεται, και ανάλογη ασφάλιση ως συντάκτης σ
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισµό. Πρέπει και το υποψήφιο δόκιµο και το υποψή
τακτικό µέλος να εργάζονται και να είναι ασφαλισµένα σε έναν από τους παραπάνω 
ασφαλιστικούς φορείς κατά το χρόνο που υποβάλλεται και κατά το χρόνο που εξετάζ
αίτησή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
2. Συντάκτες που αµείβονται µε δελτίο παρο
την προϋπόθεση να έχουν συµπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχούς δηµοσιογραφικής 
απασχόλησης και τακτικά εάν έχουν συµπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς δηµοσι
απασχόλησης και οι δηµοσιογραφικές αµοιβές τους αντιπροσωπεύουν το 60% του συνολικού 
ετήσιου εισοδήµατός τους. Επίσης, εγγράφονται ως δόκιµα µέλη συντάκτες που αµείβονται µε
δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια διακεκοµµένης 
δηµοσιογραφικής απασχόλησης εντός της τελευταίας τριετίας, και τακτικά µέλη α
τρία (3) χρόνια διακεκοµµένης δηµοσιογραφικής απασχόλησης εντός της τελευταίας τετρα
και στις δύο περιπτώσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Επίσης, οφείλουν να 
προσκοµίζουν βεβαίωση από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισµό που 
ασφαλισµένοι, από την οποία προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους, ως συντακτών, καθώς
ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν, το δε ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί επιπλέον να λάβει 
υπόψη του για την εγγραφή τους, ως µέλη, κάθε αποδεικτικό µέσο που κρίνει σκόπιµο. 

, καθώς και 

Ο Πρόεδρος  

Θέµης Κ. Μπερεδήµας

το 
φιο 

εται η 

χής υπηρεσιών εγγράφονται ως δόκιµα µέλη, µε 

ογραφικής 

 

ν έχουν 
ετίας 

είναι 
 και οι 

Για το ∆.Σ. της ΕΣΠΗΤ 

                                                 Ο Γεν. Γραµµατέας 

                                                            Θανάσης Αλατάς 
 

 
 

 


