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ΠΡΟΣΟΧΗ: (α) Συμπληρώστε και τις 2 σελίδες, (β) τυπώστε τις, (γ) σφραγίστε και υπογράψτε σε όλα τα σχετικά σημεία, (δ) σκανάρετε σε
μορφή pdf ή jpg (με ανάλυση τουλάχιστον ίση με 150dpi) και στείλτε την αίτηση με email στη διεύθυνση mathra@enirs.gr με συνημμένα όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά της σελίδας 3, 'Η στείλτε το πρωτότυπο μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (σε απλά Φωτοαντίγραφα) με courier.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 του Ν. 1599/1986)
Ο υπογράφων αιτούμαι την εγγραφή μου ως τακτικού μέλους του επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία Ένωση Ιδιοκτητών
Ραδιοσταθμών Μακεδονίας - Θράκης (εφεξής "το Σωματείο"), έχοντας λάβει γνώση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης, που αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, και Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
1)

Όλα τα στοιχεία που δηλώνω διά της παρούσης είναι αληθή και ακριβή.

2)

Όλα τα πιστοποιητικά που επισυνάπτονται στην παρούσα είναι ακριβή φωτοτυπικά αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που
βρίσκονται στην κατοχή μου, τα οποία και υπόσχομαι να επιδείξω αμελλητί, εφόσον μου ζητηθεί από το Σωματείο.

3)

Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα στοιχεία που δηλώνω ανωτέρω, θα ενημερώσω εντός ενός (1) μηνός το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου, και ιδίως σε περίπτωση που η αλλαγή συνεπάγεται σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο την απώλεια
του δικαιώματος παραμονής μου ως μέλους, σε αντίθετη περίπτωση θα ευθύνομαι αποκλειστικά για κάθε τυχόν συνέπεια από την
παράλειψη αυτή.

4)

Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα κατά της ζωής, της ιδιοκτησίας, της υπηρεσίας ή του πολιτεύματος ούτε για
πλημμεληματική ή κακουργηματική παράβαση της νομοθεσίας περί φυλετικών και λοιπών διακρίσεων και δε συντρέχει στο
πρόσωπό μου κανένας άλλος λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

5)

Μετά την αποδοχή της παρούσης Αίτησης εγγραφής στο Σωματείο, δε θα ανήκω σε περισσότερες από δυο (2) πρωτοβάθμιες
επαγγελματικές οργανώσεις.

6)

Αναθέτω στο Σωματείο την εκπροσώπησή μου: (α) σε κάθε διαπραγμάτευση με τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης
Πνευματικών Δικαιωμάτων, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Υπουργείο Πολιτισμού ή εκάστοτε αρμόδιο για τη
ρύθμιση της αγοράς των Πνευματικών Δικαιωμάτων, (β) στις εργατικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και Διαφορές, (γ) ενώπιον των
υπερκείμενων οργανώσεων του κλάδου, διακλαδικών και λοιπών επαγγελματικών εν γένει Επιμελητηρίων και Ενώσεων, συναφών και
λοιπών εν γένει επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων κάθε βαθμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (δ) ενώπιον των
εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών Αρχών αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας της αγοράς των ηλεκτρονικών και ψηφιακών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των συναφών με αυτήν δραστηριοτήτων (ΕΣΡ, ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ κλπ), και (ε) ενώπιον κάθε άλλης
Αρχής, προσώπου ή φορέα ενώπιον του οποίου το Σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί τα μέλη του σύμφωνα με το Καταστατικό.

7)

Έλαβα γνώση ότι το Σωματείο θα τηρήσει ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο προσωπικών δεδομένων για όλα τα μέλη του και συμφωνώ
με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς του, σύμφωνα με το νόμο.
Υπογραφή μέλους:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (Μον. ΕΠΕ/ΙΚΕ)
Διά της παρούσης βεβαιώνω ότι το υποβαλλόμενο καταστατικό
της εταιρίας είναι το ισχύον και ότι την εταιρία δεσμεύουν με
την υπογραφή τους τα ακόλουθα πρόσωπα:
Διαχειριστής:
Διαχειριστής:

Ημερομηνία:
Σφραγίδα:

Υπογραφή:
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ
(άρθρο 8 του Καταστατικού)

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Βεβαίωση έναρξης (ΔΟΥ) για τη συναφή δραστηριότητα
Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας
Προσοχή: Μόνο για τους Ρ/Σ που εκπέμπουν στα ερτζιανά
Απόδειξη εκχώρησης ονόματος χώρου EETT/ICANN
Προσοχή: Μόνο για αποκλειστικώς διαδικτυακή μετάδοση
Αντίγραφο λογαριασμού εταιρίας κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ/ΟΤΕ/
ΔΕΥΑ κλπ) ή Τράπεζας από το οποίο να αποδεικνύεται η
δηλούμενη διεύθυνση της έδρας

Αντίγραφο
του
πλέον
πρόσφατου
και
πλήρως
κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει την
ημέρα υποβολής της αίτησης.
Προσοχή: Μόνο για Μονοπρόσωπη ΕΠΕ / ΙΚΕ
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ: Πιστοποιητικό μεταβολών έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου.
ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ: Βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. ή πρόσφατο Φ.Ε.Κ. από
την οποία να προκύπτουν τα δικαιώματα υπογραφής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η παρούσα Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αφορά μόνο τα μέλη που ασκούν τη δραστηριότητα της εκμετάλλευσης ραδιοφωνικού
σταθμού μέσω ατομικής επιχείρησης ή Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.. Σε περίπτωση που ασκείτε τη δραστηριότητα μέσω Ο.Ε., Ε.Ε.,
πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ή μέσω Α.Ε., παρακαλούμε ζητήστε την αντίστοιχη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
Δικαίωμα εγγραφής έχει, κατ΄ αρχήν, ο ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, ή ο Διαχειριστής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. (πολυπρόσωπων ή
μονοπρόσωπων), ή ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., εφόσον η επιχείρηση: (α) ασκεί τη δραστηριότητα «Υπηρεσίες
Ραδιοφωνικού Σταθμού» (ΚΑΔ/2008 59.20.2. και όλοι οι κάτω του τριτοβάθμιου, ή ΚΑΔ/2008 60.01. και όλοι οι κάτω του δευτεροβαθμίου)
και λειτουργεί νόμιμα, ή (β) ασκεί τη δραστηριότητα «Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου» μέσω του διαδικτύου ή με άλλα
ηλεκτρονικά μέσα (ΚΑΔ/2008 63.11.2. και όλοι οι κάτω του τριτοβάθμιου), είτε μεταδίδει πρωτότυπο πρόγραμμα είτε αναμεταδίδει
πρόγραμμα παραγωγής τρίτων (λ.χ. ραδιοσταθμών αναλογικού σήματος).
Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και πολυπρόσωπες Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. δικαίωμα εγγραφής έχει και ένας ακόμη Διαχειριστής ή εταίρος (συνολικά έως 2 μέλη),
υπό τον όρο ότι ο δεύτερος Διαχειριστής ή ο εταίρος δεν ασκεί άλλη κύρια δραστηριότητα.
Για τις Α.Ε. δικαίωμα εγγραφής έχουν, εκτός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και δυο ακόμη μέλη του Δ.Σ.
(συνολικά έως 3 μέλη), υπό τον όρο ότι τα μέλη αυτά δεν ασκούν άλλη κύρια δραστηριότητα.
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