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Πρόςκληςη Εκδήλωςησ  Ενδιαφζροντοσ  
για τισ θζςεισ δφο (2) μελών του Διοικητικοφ υμβουλίου τησ ΕΡΣ Α.Ε. 

 

Ο  Τπουργόσ  Ψηφιακήσ  Πολιτικήσ,  Σηλεπικοινωνιών  και  Ενημζρωςησ 

ζχοντασ υπόψθ: 

- τισ διατάξεισ του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Αϋ 169/2013), όπωσ  ιςχφει  μετά  τθν  
τροποποίθςι  του  από  το  Ν.  4324/2015  (ΦΕΚ  Αϋ 44/2015), ιδίωσ τισ διατάξεισ των 
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρκρου 9  του νόμου αυτοφ,  

- τισ διατάξεισ του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208/2016), ιδίωσ τισ διατάξεισ του εδαφίου γ’ 
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του Π.Δ. αυτοφ, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 19 του 
Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241/2016),  

απευκφνει: 

ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για τθν πλιρωςθ των κζςεων δφο (2) μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρείασ με τθν 
επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Σηλεόραςη Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΣ Α.Ε.)». 

Οι αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ ΕΡΣ Α.Ε. περιγράφονται ςτο άρκρο 9 του  Ν. 
4173/2013 (Α’ 169/2013), όπωσ ιςχφει. 

Προςόντα επιλογήσ 

Οι υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν τα κατωτζρω προςόντα: 



1. Να είναι υπικοοι κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
2. Να διακζτουν ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία ςυναφείσ προσ το ςκοπό και τισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ ΕΡΣ Α.Ε., ϊςτε να μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ του 
ςκοποφ τθσ. 

Κριτήρια αξιολόγηςησ 

Για τθν επιλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου κα λθφκοφν ιδιαίτερα υπόψθ τα εξισ: 

1. Η εμπειρία ςτον τομζα των ραδιοτθλεοπτικϊν, διαδικτυακϊν ι/και οπτικοακουςτικϊν 
υπθρεςιϊν ι/και εμπειρία ςε διοίκθςθ και οργάνωςθ δθμοςίων οργανιςμϊν ι/και 
επιχειριςεων, 

2. Οι ικανότθτεσ  ιδίωσ ςε κζματα διοίκθςθσ και διεφκυνςθσ, ςτοχοκεςίασ, οργάνωςθσ και 
αναδιοργάνωςθσ, καλλιζργειασ και μετάδοςθσ οράματοσ για τθ λειτουργία τθσ ΕΡΣ Α.Ε. 
και διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με ςκοπό τθν καλφτερθ αξιοποίθςι του, 

3. Η τεκμαιρόμενθ από τθν πείρα τουσ ικανότθτα εργαςίασ και λιψθσ ςθμαντικϊν 
αποφάςεων ευκφνθσ. 

Κωλφματα και αςυμβίβαςτα 

Η ιδιότθτα του μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ε.Ρ.Σ. Α.Ε. είναι αςυμβίβαςτθ: 

1. Με τθν ιδιότθτα του προμθκευτι ι του εν γζνει αντιςυμβαλλόμενου τθσ Ε.Ρ.Σ. Α.Ε. µε 
ςφμβαςθ ζργου ι παροχισ υπθρεςιϊν. 

2. Με τθ ςυμμετοχι µε οποιονδιποτε τρόπο ςε άλλθ εταιρεία ςχετικι µε τα Μζςα 
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. 

3. Με τθν ιδιότθτα του µζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε ςυνδικαλιςτικά ςωματεία 
και ενϊςεισ των εργαηομζνων τθσ Ε.Ρ.Σ. Α.Ε. και 

4. Με τθν ιδιότθτα του µζλουσ του Τπουργικοφ υμβουλίου, του Τφυπουργοφ, του 
Γενικοφ ι Ειδικοφ Γραμματζα Τπουργείου ι αυτοτελοφσ Γενικισ Γραμματείασ, του 
Βουλευτι, του Δθμάρχου, του Περιφερειάρχθ, του Αντιπεριφερειάρχθ, του 
περιφερειακοφ και δθμοτικοφ ςυμβοφλου, του πολιτικοφ διοικθτικοφ υπαλλιλου του 
κράτουσ ι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου µε ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου 
και ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου και του προςϊπου που κατζχει 
κζςθ ςε όργανο πολιτικοφ κόμματοσ. 

Αποκλείεται του διοριςμοφ πρόςωπο αν: 

1. ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα που 
ςυνεπάγεται κϊλυμα διοριςμοφ ςε κζςθ δθμοςίου υπαλλιλου ι ζκπτωςθ δθμοςίου 
υπαλλιλου, ςφμφωνα με τα άρκρα 5, 8, 9 και 149 του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων 
Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ., 

2. δεν προβεί ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ περί ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τα 
οριηόμενα ςτον  νόμο προ του διοριςμοφ του, 



3. ζχει πτωχεφςει, 
4. ζχει αποκλειςκεί ι παυκεί από αρμόδια αρχι από τθν άςκθςθ ενόσ επαγγζλματοσ ι 

του ζχει απαγορευκεί θ ανάλθψθ κζςθσ διευκυντοφ ι ςτελζχουσ οιουδιποτε δθμόςιου 
νομικοφ προςϊπου, λόγω ςοβαροφ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ. 

Θητεία 

Η κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι πενταετισ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ αποκλειςτικά ςτο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 
(Φραγκοφδθ 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλικζα Αττικισ) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ 08.00 π.μ. με 15.00 μ.μ., μζχρι και τθ Δευτζρα, 24 Ιουλίου 2017, 15:00 μ.μ. Μαηί με τθν 
αίτθςι του ο ενδιαφερόμενοσ ςυνυποβάλει α) υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία βεβαιϊνει ότι 
δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπο του κανζνα από τα κωλφματα και αςυμβίβαςτα διοριςμοφ που 
προαναφζρονται, β) βιογραφικό ςθμείωμα και γ) αντίγραφο δελτίου ταυτότθτασ. 

Σα ζντυπα αίτθςθσ και υπεφκυνθσ διλωςθσ είναι διακζςιμα ςτο διαδικτυακό τόπο 
www.opengov.gr.   

Τποψθφιότθτα που υποβάλλεται δεν εξετάηεται και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, εφ’ όςον 
δεν υποβλθκεί ςτο Γενικό Πρωτόκολλο του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν 
και Ενθμζρωςθσ κατά τα ανωτζρω, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που μαηί με τθν αίτθςθ του 
υποψθφίου δεν ςυνυποβλθκεί το ςφνολο των ανωτζρω εγγράφων. Επίςθσ, δεν εξετάηεται και 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ υποψθφιότθτα, εφ’ όςον ςτθν αίτθςθ ι το βιογραφικό δεν 
αναγράφονται ςτοιχεία τθλεφωνικισ ι και θλεκτρονικισ επικοινωνίασ με τον υποψιφιο. 

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

Ακινα, 20 Ιουλίου 2017 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
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