
 

 

 

 

                 
 
 
 
 
                                                                                     Αθήνα: 15/07/2020 
                                                                                    Αρ. Πρωτ: Β 1771 

       Ταχ.Δ/νση: 

       Aν. Τσόχα 36, 115 21 

               Πληροφ: 

Τηλ : 210 6400560 

Fax : 210 6400585 

e-mail: apach@amna.gr 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(για τη σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ως δημοσιογράφου στην 

«ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ») 
 
 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑE» έχοντας υπόψη: 

 

1. Τα άρθρα 8 και 24 του  Π.Δ. 191/2008 Ίδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού 

Πρακτορείου Ειδήσεων − Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε (ΑΠΕ − ΜΠΕ Α.Ε.) 

όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία κωδικοποίησή του (12/07/2019 Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), 

Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1791269, και  αριθμό 3691/19 - 11/07/2019 απόφασή της 

Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής) . 

2. Την περίπτωση κθ’ της παρ. 1, του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει. 

 3. Τη με αριθμ. Ε/116/2018 κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του υπουργού Οικονομικών περί συγκρότησης του ΔΣ 

της «ΑΠΕ − ΜΠΕ Α.Ε.». 

4.Tην με αριθ. Ε/162 της 12/09/2019 (ΦΕΚ 727 της 12/09/2019) ΚΥΑ διορισμού του 

προέδρου και Γενικού Διευθυντή της ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ. 

5.Την από 24/6/2020  απόφαση  του Δ.Σ. της  «ΑΠΕ−ΜΠΕ Α.Ε.», που εγκρίνει την εισήγηση 

του Προέδρου ΔΣ – Γενικού Διευθυντή περί διενέργειας διαγωνισμού για την πρόσληψη δύο 

δημοσιογράφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ήτοι μίας (1) 
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δημοσιογραφικής θέσης ειδικότητας πολιτικού – κοινοβουλευτικού – οικονομικού ρεπορτάζ 

και μίας  (1) δημοσιογραφικής θέσης ειδικότητας διεθνούς – πολιτικού ρεπορτάζ, και παρέχει 

την εξουσιοδότηση στον ίδιο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες 

6.Tη διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για τις δαπάνες μισθοδοσίας των 

προσληφθησομένων.  

7.Το με αριθμό πρωτ.:  Β 1761/16.6.2020 πρωτογενές αίτημα για την πρόσληψη 

δημοσιογράφων του Προέδρου του Δ.Σ. και Γενικού Δ/ντή της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. 

8.Τη αριθμ. πρωτ. 342/29.6.2020 (ΑΔΑ: ΩΙ12ΘΩΗ-ΙΒ0) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης της 

ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.  

9.Την με αρ.πρωτ: Β 1768/10.07.2020 ανακοίνωση Πρόσκληση ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 

Β/2860/14.07.2020). 

10. Την με αρ.πρωτ: Β 1769/10.07.2020 (ΑΔΑ: Ω84ΦΘΩΗ-ΜΛ0) απόφαση του Προέδρου 

Δ.Σ & Γεν.Διευθυντή περί ορισμού μελών επιτροπής αξιολόγησης – αναπληρωματικών 

μελών και επιτροπής ενστάσεων 

11.Την ύπαρξη έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων δημοσιογράφων. 

12. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της «ΑΠΕ – ΜΠΕ Α.Ε.» και της επίτευξης του 

σκοπού της,  

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για την 

πρόσληψη 2 δημοσιογράφων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο 

αριθμός των δημοσιογράφων που θα προσληφθούν κατανέμεται σε ειδικότητες, όπως 
ορίζεται στους 1 και 2 πίνακες της παρούσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για 

τις υπόψη ειδικότητες, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω και να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την συνημμένη αίτηση (παράρτημα Ι), η οποία 

συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να την καταθέσουν στο 

Πρωτόκολλο της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ». 

Στο παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, 
περιλαμβάνεται το έντυπο της αίτησης που θα χρησιμοποιήσουν υποχρεωτικώς οι 
υποψήφιοι, καθώς και υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υπογραφεί από τους ενδιαφερομένους με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής τους. 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του 
υποψηφίου, αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων και ό,τι άλλο κρίνεται 
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σκόπιμο για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς απόδειξη των προσόντων τους, 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια – προσόντα στην παρούσα πρόσκληση. Η αίτηση 
και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα καθώς και η κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος απευθύνεται 
προς την «ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ» και θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη: 
ΑΙΤΗΣΗ κου/κας …………………………………………………….. στο πλαίσιο της με 
αριθμ.πρωτ. Β 1771 της 15/07/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για τη 
σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ως δημοσιογράφου στην «ΑΠΕ – ΜΠΕ 
ΑΕ» ).  

 
Η υποβολή των αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους 

θα γίνεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ» (οδός Τσόχα 

36 – Αθήνα 11521).Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 

30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις 
που έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα 

ημερομηνία. Η «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ» ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των 
αιτήσεων  που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.  

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, καθώς και συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Σε περίπτωση που οι τίτλοι 
σπουδών (πτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί στην 
αλλοδαπή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους τους, 
απλό αντίγραφο της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, ή 

ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας 
αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων, ή Πιστοποιητικό αναγνώρισής 
τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) περί ισοτιμίας, ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και 
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών στη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών 
τίτλων, επί ποινή απαραδέκτου. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα 

προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους, εφόσον αυτά αποκτήθηκαν στην 
αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

2. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα 

ανωτέρω, θα επιλεγεί ο υποψήφιος ανά ειδικότητα που θα συγκεντρώσει τα 

περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας 
πρόσκλησης. 
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3. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τους απαραίτητους όρους, προσόντα 

και λοιπές προϋποθέσεις πρόσκλησης, απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από 

την περαιτέρω διαδικασία.  

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους 
ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους για τον 
τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.   

5. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο 

αυτές καταστάσεις.  

6. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επίσης υπεύθυνη δήλωση 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, ότι έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.  

7. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών των δύο (2)δημοσιογράφων που θα 

προσληφθούν είναι η έδρα της ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. στην Αθήνα.  

8. Η αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και 
υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται 
από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για 

την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και της προσκόμισης των συνοδευτικών αυτής 
εγγράφων είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.  

9. Το ανώτατο όριο αναγνώρισης προϋπηρεσίας που θα ληφθεί υπόψη για την 
μισθολογική κατάταξη του επιτυχόντος ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) έτη, εφόσον 
αποδεικνύεται η απασχόληση ή παροχή υπηρεσίας του υποψηφίου, σε φορέα του 
δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου με βάση τη με 
αριθμ. 1177/24.4.2019 ΚΥΑ ΤΕΥΧΟΣ Β Αριθμός Φύλλου 1447 «Καθορισμός αποδοχών 
των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους 
φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει». 

 
10. Ως επαγγελματική εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που 

έχει αποκτηθεί δυνάμει σύμβασης εργασίας, ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου ή 
ανεξάρτητης υπηρεσίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε δημοσιογραφικό φορέα, με 
την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του 
αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της δημοσιογραφικής εμπειρίας λαμβάνονται 
υπόψη: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική 
διάρκεια ασφάλισης. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει 
η συγκεκριμένη δημοσιογραφική εμπειρία που απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής 
υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια της δημοσιογραφικής εμπειρίας. Τέλος σε 
περίπτωση που δεν προκύπτει από τα παραπάνω η συγκεκριμένη εμπειρία, βεβαίωση 
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επαγγελματικής εμπειρίας του νομίμου εκπροσώπου του/των δημοσιογραφικών 
φορέων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. Δημοσιογραφική εμπειρία που 
τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα απαιτούμενα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη. 

Επίσης η θητεία σε θέση ευθύνης (π.χ αρχισυντάκτης) προκύπτει με βεβαίωση του 
νομίμου εκπροσώπου του/των δημοσιογραφικών φορέων με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του. Τέτοια θητεία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει 
από το απαιτούμενο προσκομιζόμενο δικαιολογητικό, όπως αυτό ορίστηκε ανωτέρω, 
δεν θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη. 

 
11. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με υποψήφιο που θα επιλεγεί για πρόσληψη.   
 

12. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του 

πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας περί 
υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία 

ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την 
εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί. Στην περίπτωση ισοβαθμίας 
υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο υποψήφιος που έχει τα 

περισσότερα μόρια με βάση τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα και αν αυτά συμπίπτουν 
προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο της συνέντευξης. Αν 
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς 
μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η 

οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.  

13. Δεδομένου ότι η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπει συνέντευξη εάν ο 

υποψήφιος δεν προσέλθει στη συνέντευξη, αυτός απορρίπτεται και δεν μπορεί να 

αξιολογείται περαιτέρω από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ενημέρωση προς τους 
υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της 
συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους 
υποψηφίους, στο email που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην Αίτηση που 

θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά 

και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους). Η ημερομηνία και ώρα της 
συνέντευξης καθορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι υποχρεωτική 

για τους υποψηφίους και δεν δύναται να μεταβληθεί.  

14. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς ανά ειδικότητα υποψήφιος δεν προσέλθει για 

την υπογραφή της σύμβασής του εντός της προθεσμίας που θα ορίσει και 
γνωστοποιήσει η ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε., ή παραιτηθεί εντός 2(δύο) ετών, η «ΑΠΕ – ΜΠΕ Α.Ε.» 

μπορεί να προβεί στη σύναψη σύμβασης με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.  
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15. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς ανά ειδικότητα υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς 
τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, 

δύναται να καταγγελθεί η σύμβασή του εντός των δύο (2) πρώτων ετών, η ΑΠΕ- ΜΠΕ 

Α.Ε. δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.  

16. Η πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 

28 παρ. 2 & 3 (του Π.Δ. 50/2001) όπως ισχύει. Όσον αφορά τους τίτλους 
γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων των 
αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης 
μετάφρασής τους στην ελληνική, εφόσον είναι ξενόγλωσσα. 

17. Η υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με 
πλήρη αποδοχή των όρων αυτής για τη συμμετοχή του υποψήφιου στη διαδικασία 

επιλογής. 
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Κ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ   

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ: ΑΘΗΝΑ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1) ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ 

2) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

3) ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ 
4) 10ΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

5) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

6) ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ Η 

ΕΤΕΡΗ Η ΑΓΓΛΙΚΗ Ή Η ΓΑΛΛΙΚΗ 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

2) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ 

ΘΕΣΗ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
 

 

 

1) ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ 

2) 10ΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

70 ΜΟΡΙΑ 

 

70 ΜΟΡΙΑ 

3) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

50 ΜΟΡΙΑ 

4) ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ (ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή 

ΓΑΛΛΙΚΑ) 

40 ΜΟΡΙΑ + 30 ΜΟΡΙΑ Ή + 30 ΜΟΡΙΑ = 

70 ΜΟΡΙΑ 

5) ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΡΙΤΗΣ 

ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

6) ΕΜΠΕΡΙΑ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΕΤΗ 

 

20 ΜΟΡΙΑ 

 

20 Μ0ΡΙΑ 

7) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 100 ΜΟΡΙΑ 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 400 ΜΟΡΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΙΕΘΝΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΕΤΤΘΩΗ-51Ν



 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ: ΑΘΗΝΑ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1) ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ 

2) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

3)  ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

4) 10ΕΤΗΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

5)  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

6) ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΕΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
 

 

 

1 ) ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

2) 10ΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

70 ΜΟΡΙΑ 

 

 

70 ΜΟΡΙΑ 

3) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 50 ΜΟΡΙΑ 

4) ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 40 ΜΟΡΙΑ 

5) ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΕΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

10 ΜΟΡΙΑ 

6) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 100 ΜΟΡΙΑ 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 340 ΜΟΡΙΑ 

ΑΔΑ: 6ΕΤΤΘΩΗ-51Ν



 

 

 

 

 

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης 
που έχει οριστεί με τη με αριθμ. Πρωτ. Β 1769/10.07.2020 (ΑΔΑ:Ω84ΦΘΩΗ-ΜΛ0), 

απόφαση του Γενικού Δντη – Προέδρου του ΔΣ της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ». 

2. H Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί 
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης από το πρωτόκολλο της εταιρείας και 
προβαίνει στην αξιολόγησή τους.  

3. Η Επιτροπή απορρίπτει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς 
και αυτές  που δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη 

συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.  

4. Η Επιτροπή στη συνέχεια μοριοδοτεί τους υποψηφίους με βάση τα 

προσκομισθέντα έγγραφά τους, δηλαδή τα έγγραφα απασχόλησης, επαγγελματικής 
εμπειρίας, τους τίτλους σπουδών, βασικούς και μεταπτυχιακούς κλπ, τη γνώση ξένων 
γλωσσών, θέση ευθύνης, σύμφωνα με τους ως άνω πίνακες και εν συνεχεία καλεί σε 
συνέντευξη, με τυχαία σειρά, τους υποψηφίους που έχουν καταταγεί.  

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων 
συντάσσει το πρακτικό αξιολόγησης με τους ακόλουθους πίνακες: α) Πίνακας κατάταξης 
επιτυχόντων που περιλαμβάνει τον προβλεπόμενο αριθμό προσληπτέων, β) Πίνακας 
κατάταξης επιλαχόντων (αναπληρωματικών) και γ) Πίνακας αποκλειόμενων 
υποψηφίων από τη διαδικασία αξιολόγησης με ρητή αναφορά του λόγου αποκλεισμού 

τους και ακολούθως αποστέλλει το σχετικό πρακτικό προς έγκρισή του στο Γενικό Δντη 

– Πρόεδρο ΔΣ της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ» και δημοσίευση του στην ιστοσελίδα της.  

 

Δ. YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από 

την ανάρτηση της Απόφασης του Γενικού Δντη – Προέδρου ΔΣ της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ» 

περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στο διαδικτυακό τόπο της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ». 

Η ένσταση ασκείται ενώπιον του ΔΣ της «ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ». Ενστάσεις που 

υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας απορρίπτονται ως 
εκπρόθεσμες, ανεξαρτήτως του λόγου που οδήγησε στην εκπρόθεσμη υποβολή. Η 

ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της 

ΑΔΑ: 6ΕΤΤΘΩΗ-51Ν



 

 

 

 

Επιτροπής Αξιολόγησης. Η ένσταση γίνεται με αποστολή της με συστημένη επιστολή 

στην ακόλουθη διεύθυνση: Aν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα Πληροφ: Τηλ : 210 6400560, 

Fax: 210 6400585, e-mail: apach@amna.gr. Για την προθεσμία τυχόν ενστάσεων, 
ισχύει ότι και για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων. 

 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της «ΑΠΕ – ΜΠΕ 

ΑΕ» και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ – Γενικός Διευθυντής 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ 

Ευτύχιος Παλλήκαρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α. ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣ: 

Την ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ 

Τσόχα 36 Αθήνα, ΤΚ 11521 

 

 
 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την 
υποψηφιότητά μου για τη θέση 

δημοσιογράφου με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου για την ειδικότητα: 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Ή/ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ –

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 

ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑ :    

Όνομα Πατέρα:  

Τόπος Γεννήσεως:  

Ημερ/νία Γεννήσεως: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 

Οδός:                          Αριθμός: 
Πόλη:                                      Τ.Κ….. 

 

 

Τηλ.:  
Κινητό:  

E-mail:  

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

Τίτλος Πτυχίου/Διπλώματος: 

……………………. 

…………………………………………

……………. 

 

Τμήμα…………………………………

……………… 

 

Σχολή: 

………………………………………………

… 

 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4) 

 

5) 

6) 

ΑΔΑ: 6ΕΤΤΘΩΗ-51Ν



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πανεπιστήμιο: 

………………………………………… 

Δήλωση συναίνεσης συλλογής και 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω 

ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων μου, όπως 
αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση 

και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν 
δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους 
σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 

………………….. πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και 
της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής 
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site της εταιρείας και 
στο ΦΕΚ.- 

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

 

……………………………… 

(Υπογραφή) 

Ξένη 

Γλώσσα…………………………………….

… 

 

 

 

 

 

Τίτλος Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος:………………………………

……. 

…………………………………………

………… 

Τμήμα…………………………………

……………… 

 

Σχολή: 

………………………………………………

… 

 

Πανεπιστήμιο: 

………………………………………… 

ΑΔΑ: 6ΕΤΤΘΩΗ-51Ν



 

 

 

 

 

Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Πρέπει να συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 απευθυνόμενη 

προς την Εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.», όπου και ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει – βεβαιώνει 
τα κάτωθι:   

 

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
α) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή 

ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 
γενετήσιας ζωής.  β) Δεν είμαι υπόδικος που έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α) ανωτέρω, και δεν έχω υπάρξει υπόδικος με 
τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα 

έχει παραγραφεί. γ) Δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά μου δικαιώματα και για όσο 

χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. ε) Δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού 

Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως 
ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 

Εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση».   
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