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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΕ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Δ/νση: Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
Τ.Κ.: 101 63 Αθήνα
Πληρ.: Σ. Λάτσου
Τηλ.: 210 9098360, 8380
Email: epopteia@mindigital.gr
Φαξ: 210 9098 433 ή 213-1318433

Θέμα: Προκήρυξη - Πρόσκληση για εκ νέου υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικού Διευθυντή της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
I.Τις διατάξεις:
1. Tου ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α'
133) και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου αυτού,
2. των άρθρων 3 και 19 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
(ΦΕΚ Α’ 314) όπως ισχύουν,
3. του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112)
4. του π.δ. 191/2008 «Ίδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων –
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ΑΕ (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄251), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και, ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 9 αυτού,
5. του άρθρου 5 του π.δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄119),
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6. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄121),
7. του άρθρου 1 της αρ. Υ18/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Στυλιανό Πέτσα» (ΦΕΚ Β΄3008),
II. Την από 9-7-2019 παραίτηση του κ. Μ. Ψύλλου από τη θέση του ως Προέδρου και Γενικού
Διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
ΙΙΙ. Την υπ’ αριθμ. 113/19-08-2019 Προκήρυξη-Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για την
πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικού Διευθυντή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.) (ΑΔΑ: Ψ71ΟΟΞΘ6-ΠΕΕ).
ΙV. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικού Διευθυντή της
ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΕ (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.).
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου – Γενικού Διευθυντή περιγράφονται
στο άρθρο 9 του π.δ. 191/2008 (ΦΕΚ Α΄251). Η θητεία του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου - Γενικού Διευθυντή είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
Αιτήσεις για επιλογή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικού Διευθυντή
δύνανται να υποβάλλουν: Δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δεκαετή διευθυντική
εμπειρία σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού
τομέα της ημεδαπής ή άλλου ισοτίμου τίτλου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν εργασθεί σε
διευθυντική θέση Μ.Μ.Ε. ή εταιρειών με παρεμφερή δραστηριότητα, τουλάχιστον πέντε (5) έτη
και γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.
Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα τα οποία
αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 69 και 70 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α/133/7.8.2019).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα νόμιμα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή στο πρόσωπό τους των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την επιλογή τους, αποκλειστικά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής
Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα
Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00 π.μ. με 15.00 μ.μ., μέχρι και την Πέμπτη 05
Σεπτεμβρίου 2019, 15:00 μ.μ. Μαζί με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος συνυποβάλει α)
βιογραφικό σημείωμα, β) αντίγραφο τίτλου σπουδών και γ) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
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Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν
υποβληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά
τα ανωτέρω, καθώς και στην περίπτωση που μαζί με την αίτηση του υποψηφίου δεν
συνυποβληθεί το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων. Επίσης, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη υποψηφιότητα, εφ’ όσον στην αίτηση ή το βιογραφικό δεν αναγράφονται στοιχεία
τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο.
Το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας
των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους
http://diavgeia.gov.gr και www.opengov.gr .
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
 Γραφείο Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

