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ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

Προσωπικά στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο       

Διεύθυνση       

Τηλέφωνο/Fax       

Κινητό τηλέφωνο       

e-mail       

Επικοινωνία έκτακτης ανάγκης 
(Ονοματεπώνυμο/Κινητό τηλ.) 

      

Ιδιότητα 

 Δημοσιογράφος (έντυπος Τύπος) 
 

 

 Δημοσιογράφος (ηλεκτρονικός Τύπος) 
 

Φωτογράφος 
 

Βιντεολήπτης 
 

Άλλο:       

Εργασιακή σχέση 

Εξαρτημένη εργασία  
 

Freelancer  

Στοιχεία Μέσου/Πρακτορείου 

Τίτλος       

Διεύθυνση       

Τηλέφωνο/Fax       

Site       

Σύντομη περιγραφή       

Διευθυντής 
(αθλητικό τμήμα) 

 

Τηλέφωνο  

e-mail  

 

 

http://www.omae-epa.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 

Περιγραφή δημοσιογραφικής απασχόλησης  

Δραστηριότητα στο 
χώρο των αγώνων 
Αυτοκινήτου / Karting 

      

Σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων για το 
2021-2022 

      

 

 

Η συμπληρωμένη Αίτηση Διαπίστευσης πρέπει να αποσταλεί στο παρακάτω e-mail,  
και να συνοδεύεται απαραιτήτως από μια φωτογραφία ταυτότητας/διαβατηρίου  

σε μορφή αρχείου εικόνας jpg:  
pressoffice@omae-epa.gr 

 

 Η ΟΜΑΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή και από οποιονδήποτε συμπληρώσει 
και αποστείλει την παρούσα Αίτηση Διαπίστευσης, στοιχεία που αποδεικνύουν την 
επαγγελματική του ενασχόληση με τους αγώνες Αυτοκινήτου / Karting. 
 

 Για να διαπιστευτείτε ως δημοσιογράφοι και να παραστείτε σε οποιονδήποτε αγώνα 
Αυτοκινήτου / Karting, πρέπει απαραιτήτως να έχετε στην κατοχή σας την δημοσιογραφική 
ταυτότητα της ΟΜΑΕ. Κανένα αθλητικό σωματείο δεν δικαιούται να διαπιστεύει αυτοβούλως 
δημοσιογράφους για τις διοργανώσεις του, εάν πρωτίστως αυτοί δεν έχουν διαπιστευτεί στο γρ. 
Τύπου στην ΟΜΑΕ.  

 

 Για λόγους σχετικούς με την ασφάλεια, παρακαλούνται όλα τα μέλη των 
δημοσιογραφικών ενώσεων (ΕΣΗΕΑ, ΠΣΑΤ, ΕΣΠΤ, ΕΦΕ κ.λπ.) να διαπιστευτούν και από 
την ΟΜΑΕ, και να φέρουν μαζί τους τη δημοσιογραφική ταυτότητα της ΟΜΑΕ στους 
αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 

 Η παραλαβή των δημοσιογραφικών ταυτοτήτων της ΟΜΑΕ θα γίνεται από γραφεία της ΟΜΑΕ 
στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ): Λ. Σπύρου Λούη 1, ΤΚ 15123, Μαρούσι, 
Ποδηλατοδρόμιο (‘Α Επίπεδο - Είσοδος Ε’ από Λ. Σπύρου Λούη). 

 
 

Με την υποβολή του συμπληρωμένου εντύπου της Αίτησης Διαπίστευσης, επιβεβαιώνω ότι έχω 

συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, αποδέχομαι τους κανόνες διαπίστευσης, τους κανόνες 

ασφαλείας των ΜΜΕ και τους υγειονομικούς κανόνες Covid19, και δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες 

οι πληροφορίες σε αυτό το έντυπο είναι αληθείς. 
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