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ΘΕΜΑ: Σροποποίηςη τησ υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ  
Ενδιαφζροντοσ για την κάλυψη τησ θζςησ του Προζδρου και Διευθφνοντοσ 
υμβοφλου του Διοικητικοφ υμβουλίου του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ 
δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και 
Επικοινωνίασ Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), αναφορικά με τη ςφνθεςη τησ τριμελοφσ 
επιτροπήσ αξιολόγηςησ των αιτήςεων των υποψηφίων. 

ΑΠΟΦΑΗ 
 

Ο Τπουργόσ Επικρατείασ 
 
Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 
 
α. του ν. 4339/2015 (Αϋ133/29-10-2015) «Αδειοδότθςθ παρόχων περιεχομζνου 
επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ – Ίδρυςθ 
ςυνδεδεμζνθσ με τθν Ε.Ρ.Σ Α.Ε ανϊνυμθσ εταιρίασ για τθν ανάπτυξθ δικτφου 
επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ – Ρφκμιςθ κεμάτων Εκνικισ Επιτροπισ 
Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (Ε.Ε.Σ.Σ) – Εκνικι Επικοινωνιακι Πολιτικι, 
Οργάνωςθ τθσ Επικοινωνιακισ Διπλωματίασ – φςταςθ Εκνικοφ Κζντρου 
Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ και Μθτρϊου Επιχειριςεων 
Ηλεκτρονικϊν Μζςων Ενθμζρωςθσ – Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 4070/2012 
(Αϋ82) και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 53 του Ν.4369/2016 
(Α’33) και ιςχφει και ιδίωσ των άρκρων 46, 47 και 48 του ν. 4339/2015, όπωσ 
ιςχφουν, 
 
β. του ν.3429/2005 (Αϋ134) «Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ και Οργανιςμοί (Δ.Ε.Κ.Ο), όπωσ 
τροποποιθκείσ ιςχφει  
 
γ. του ν. 3528/2004 (Αϋ26) «Κφρωςθ Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν 
Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ», όπωσ ιςχφει. 
 
 
δ. τθν υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ  Ενδιαφζροντοσ για 
τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία «Εκνικό 
Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), 
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ε. το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 
προχπολογιςμοφ. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 
Σροποποιοφμε τθν υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ  
Ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ του Προζδρου και Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου του Διοικθτικοφ υμβουλίου του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου 
με τθν επωνυμία «Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ Α.Ε» 
(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), αναφορικά με τθ ςφνκεςθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των 
αιτιςεων των υποψθφίων και ορίηουμε τον κ. Μιχάλη Μεϊμάρη του Γεωργίου, 
Κακθγθτι του Σμιματοσ Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ του 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με ΑΔΣ ΑΙ 637910, ςε αντικατάςταςθ του κ. Γεϊργιου 
Παπακωνςταντίνου του Αλεξίου-Αλεξάνδρου, λόγω παραίτθςθσ του τελευταίου. 

Ο κ. Μεϊμάρθσ  καταλαμβάνει τθ κζςθ του Προζδρου τθσ εν λόγω επιτροπισ και ςε 
περίπτωςθ κωλφματόσ του αναπλθρϊνεται από τον κ. Ιωάννη Πάγγο του 
Βαςιλείου, Προϊςτάμενο τθσ Δ/ςθσ Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ςτθ 
Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ με ΑΔΣ ΑΜ 001039.  
 
Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ  
Ενδιαφζροντοσ για τθν κάλυψθ τθσ κζςθσ του Προζδρου και Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου του Διοικθτικοφ υμβουλίου του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου 
με τθν επωνυμία «Εκνικό Κζντρο Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και Επικοινωνίασ Α.Ε» 
(Ε.Κ.Ο.Μ.Ε). 

Η παροφςα να αναρτθκεί ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ http://diavgeia.gov.gr  και 
www.opengov.gr . 
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