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  Αθήνα 29/7/2016 
                   Αρ. Πρωτ. Δ58 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 156 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 2η Ιουνίου  
2016 

  
Σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 7 του Π.Δ. 191/2008 και ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. ΑΠΕ-ΜΠΕ πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΠΕ – ΜΠΕ, την 2η Ιουνίου 2016 στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας, οδός Τσόχα 36, Αμπελόκηποι, Αθήνα. 
 
Παρόντες ήταν οι: 
Μιχάλης Ψύλος, Πρόεδρος 
και τα Μέλη: 
Δημήτρης Κουμπιάς 
Νικόλαος Λάγιος 
Θεόδωρος Τοσουνίδης 
Νικόλαος Λέανδρος 
Σοφία Αραβοπούλου 
  
Παρόντες ήταν και ο Νομικός Σύμβουλος ΑΠΕ-ΜΠΕ κ. Σωτήρης Ζιώγας και η Γραμματέας 
Δ.Σ. κα Αγγελική Παχούλα. 
 
Το Δ.Σ. κατόπιν των συζητήσεων και στις  τρεις συνεδριάσεις του  (16/05/2016, 
25/05/2016 και 02/06/2016), στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4339/2015, αφού έλαβε 
υπόψη του: 

α) το Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την ΕΡΤ ΑΕ 
ανώνυμης εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – 
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – 
Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας, - Σύσταση 
Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου 
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης  - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 
4070/2012 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4369/2016 και ισχύουν, 

β) τη με αριθμ. 5938/18.3.2016 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας Νικολάου 
Παππά «Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης των 
δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και των 
δημοσιογράφων και των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΕΡΤ ΑΕ και της ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ», 

γ) το με αριθμ .πρωτ. 106/27.4.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ελευθέριου Κρέτσου «Οδηγίες για την εφαρμογή της 
Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας με αριθμ. 5938/18.3.2016 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 
796/24.3.2016) σχετικά με τα κριτήρια για την χορήγηση άδειας παράλληλης 
απασχόλησης των  δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, καθώς και των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΕΡΤ 
ΑΕ και της ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ», 
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δ) τη με αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2854/04.05.2016 κλήση της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη με αριθμ. 1/2016 Προσωρινή Διαταγή (άρθρ. 
19 παρ. 7α του Ν. 2472/1997) του Προέδρου της παραπάνω Αρχής κ α ι 

ε) τις με αριθμ. πρωτ. Α892-Α893-Α894-Α895-Α896-Α897-Α898-Α899-Α900-Α901-
Α902-Α904-Α905-Α906-Α907-Α908-Α909-Α910-Α911-Α912-Α913-Α914-Α915-Α916-Α917-
Α918-Α919-Α920-Α922-Α923-Α924-Α925-Α926-Α927-Α928-Α929-Α930-Α931-Α932-Α933-
Α934-Α935-Α936-Α937-Α938-Α939-Α940-Α941-Α942-Α944-Α945-Α946-Α947-Α948-Α949-
Α950-Α951-Α952-Α953-Α957-Α958, όπως αυτές συνοδεύονται από τις υπεύθυνες 
δηλώσεις των ενδιαφερομένων, δυνάμει των οποίων ενημερώθηκε το Δ.Σ. της εταιρίας 
μας για την ή τις παράλληλες απασχολήσεις τους σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στους δημοσιογράφους: 
1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Π. ΓΚΟΥΤZΑΝΗ στην Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ομόφωνα ναι. 
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠ. ΛΙΟΝΑΚΗ στην Εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, ομόφωνα ναι. 
3. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΑΘ.  ΤΟΓΙΑ στην Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ομόφωνα ναι. 
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟ στην Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ομόφωνα ναι. 
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΘ. ΖΩΗ στην παράλληλη απασχόληση της επιλογής του. 
6. ΜΙΧΑΛΗΣ Β. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA T.V. , ομόφωνα ναι. 
7. ΑΝΤΩΝΗΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ στον ραδιοφωνικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ Δ. ΚΡΗΤΗΣ , 

ομόφωνα ναι. 
8. ΑΝΔΡΕΑ Μ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ στην ιστοσελίδα CNN GREECE πέντε ναι και ένα όχι. 
9. ΜΙΧΑΛΗ Ι. ΜΙΧΑΗΛ στην ιστοσελίδα PROTAGON, τέσσερα ναι και δύο όχι. 
10. ΣΩΤΗΡΙΟ Γ. ΣΙΔΕΡΗ στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ομόφωνα ναι. 
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ στην παράλληλη απασχόληση της επιλογής του, 

ομόφωνα ναι και επίσης ένα όχι στην επιλογή της μίας απασχόλησης στο CNN. 
12. ΦΩΤΕΙΝΗ Ι. ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ στον τηλεοπτικό σταθμό EURONEWS, ομόφωνα ναι. 
13. ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ. ΤΣΙΠΗΡΑ στον ραδιοφωνικό σταθμό D. WELLE, ομόφωνα ναι. 
14. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΗΤΣΟΣ στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ομόφωνα ναι. 
15. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΨΥΛΛΙΑΣ στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ T.V., ομόφωνα ναι. 
16. ΗΛΙΑΣ Μ. ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ στην παράλληλη απασχόληση της επιλογής του, ομόφωνα 

ναι. 
17. ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΛΤ. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ομόφωνα ναι. 
18. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΡΟΣΟΣ στην ιστοσελίδα EURO2DAY, πέντε ναι και ένα όχι. 
19. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, ομόφωνα ναι.  
20. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΓ. ΠΟΛΙΤΗ στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, τέσσερα ναι, ένα όχι και ένα 

παρών. 
21. ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΡΕΚΚΑΣ στην παράλληλη απασχόληση της επιλογής του,  ομόφωνα ναι 

και επίσης ένα όχι στην επιλογή της μίας απασχόλησης στο EURO2DAY. 
22. ΟΜΗΡΟΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ στην εφημερίδα ΑΓΟΡΑ, ομόφωνα ναι. 
23. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ στην εφημερίδα ΑΓΟΡΑ, ομόφωνα ναι. 
24. ΕΑΓΓΕΛΙΑ Θ. ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ομόφωνα ναι. 
25. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ομόφωνα 

ναι. 
26. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ι. ΔΟΜΝΑΚΗ στον ραδιοφωνικό σταθμό ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5, ομόφωνα 
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ναι. 
27. ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ εφημερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ομόφωνα ναι. 
28. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, ομόφωνα ναι. 
29. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛ. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ στην παράλληλη απασχόληση της επιλογής 

του, ομόφωνα ναι. 
30. ΜΑΡΙΑ Μ. ΑΡΩΝΗ στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ T.V., ομόφωνα ναι. 
31. ΜΑΡΙΑ Ν. ΓΚΙΑΤΗ στην εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ομόφωνα ναι. 
32. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ στην εφημερίδα ΣΤΗΝ ΣΕΝΤΡΑ, ομόφωνα ναι. 
33. ΓΙΩΡΓΟΣ Η. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ στην εφημερίδα SPORTDAY, ομόφωνα ναι. 
34. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤ. ΧΑΤΖΗΣ στο περιοδικό ΠΤΗΣΗ, ομόφωνα ναι. 
35. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ στην εφημερίδα ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 

ομόφωνα ναι. 
36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ομόφωνα ναι. 
37. ΚΩΣΤΑΣ ΑΡ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ στο περιοδικό της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ -   

AGRICOLA, ομόφωνα ναι. 
38. ΚΩΣΤΑΣ ΕΥ. ΜΑΡΔΑΣ στον τηλεοπτικό σταθμό BLUE SKY, ομόφωνα ναι. 
39. ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA T.V., ομόφωνα ναι. 
40. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ στην παράλληλη απασχόληση της επιλογής του, 

ομόφωνα ναι. 
41. ΑΣΗΜΙΝΑ Ι. ΣΤΕΦΑ στην ιστοσελίδα USAY,  πέντε ναι και ένα όχι. 
42. ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ, ομόφωνα ναι. 
43. ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΤΖΙΜΑ στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ομόφωνα ναι. 
44. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΡ. ΧΑΤΖΗΜΑΣΙΛΕΙΟΥ στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 

ομόφωνα ναι. 
45. ΑΝΤΩΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ στην εφημερίδα ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ, ομόφωνα ναι. 
46. ΙΑΚΩΒΟΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ στην ιστοσελίδα ENIKONOMIA, με πέντε ναι και ένα 

όχι. 
47. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΛΕΤΣΙΟ στην  ιστοσελίδα EURONEWS, πέντε ναι και ένα όχι. 
48. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΑΡΜΕΝΗΣ στον τηλεοπτικό σταθμό STAR CHANNEL, ομόφωνα ναι. 
49. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ομόφωνα ναι. 
50. ΗΛΙΑΣ Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ T.V., ομόφωνα 

ναι. 
51. ΜΑΡΙΝΑ –ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 

ομόφωνα ναι. 
52. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΒΙΚΕΤΟΣ στον ραδιοφωνικό σταθμό SUPER SPOR FM, ομόφωνα 

ναι.  
53. KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΣΗΣ στην εφημερίδα ARENA ομόφωνα ναι, 

στον ραδιοφωνικός σταθμό ARENA FM ομόφωνα όχι. 
 
 
 
 
 

Στους παραπάνω δημοσιογράφους χορηγείται άδεια ΜΙΑΣ παράλληλης 
απασχόλησης καθότι η παράλληλη-λες απασχολήσεις τους δεν σχετίζεται-ονται ως προς 
το αντικείμενό της-τους με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους στο πρακτορείο και 
δεν παρεμποδίζει-ουν (η εκτέλεση μιας εξ’ αυτών) την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας 
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τους και έτι περαιτέρω δεν αφορά-ουν ανταγωνιστικό μέσο, απολύτως ιδίου τύπου, του 
ιδιωτικού φορέα.- Επίσης χορηγείται άδεια για μία και μόνο παράλληλη απασχόληση 
καθότι περαιτέρω της μίας παράλληλης απασχόλησης, αφενός το δ.σ εκτιμά και πιστεύει 
ότι θα παρεμπόδιζε την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους και αφετέρου το 
απαγορεύει η με αριθμ. 5938/18.3.2016 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας Νικολάου 
Παππά «Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης των 
δημοσιογράφων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και των 
δημοσιογράφων και των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΕΡΤ ΑΕ και της ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ».-   

Όλοι οι παραπάνω δημοσιογράφοι οφείλουν εντός επτά ημερών από τη λήψη 
αντιγράφου αποσπάσματος της παρούσας (είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με 
επιστολή, είτε με τηλεφωνική ενημέρωσή τους για ανάρτηση αποσπάσματος της 
παρούσας στη διαύγεια), να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε πρωτότυπο στο τμήμα 
προσωπικού της εταιρίας μας, με την οποία θα δηλώνουν: α) τη ΜΙΑ παράλληλη 
απασχόλησή τους που θα διατηρήσουν σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, β) ότι οφείλουν να έχουν σε προτεραιότητα το 
έργο και την εργασία τους στην ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ και να αποστέλλουν πρώτα στο 
πρακτορείο τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ τους και κατόπιν στον ιδιωτικό φορέα που 
εργάζονται ή συνεργάζονται, ώστε να μην παρεμποδίζει την εργασία και το έργο τους η 
παράλληλη απασχόλησή τους και γ) ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν πάραυτα αίτηση 
για χορήγηση άδειας για παράλληλη απασχόληση, εφόσον αλλάξει η εργασιακή τους 
κατάσταση, σε σχέση με την απασχόλησή τους σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, άλλως θα καταγγέλλεται αμέσως η 
σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. 
 
Β) Τη ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ στους δημοσιογράφους: 

1. Λουκά  Μαστή, ομόφωνα όχι. 
2. Χρήστο Ζιώτη, ομόφωνα όχι. 
 

Στους παραπάνω δημοσιογράφους ΔΕΝ χορηγείται άδεια παράλληλης 
απασχόλησης καθότι η παράλληλη απασχόλησή τους, σύμφωνα με την υποβληθείσα 
υπεύθυνη δήλωσή τους, παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους.-  

Όλοι οι παραπάνω δημοσιογράφοι οφείλουν εντός επτά ημερών από τη λήψη 
αντιγράφου αποσπάσματος της παρούσας να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε 
πρωτότυπο στο τμήμα προσωπικού της εταιρίας μας, με την οποία θα δηλώνουν: α) ότι 
εκτός της εργασιακής τους σχέσης με το πρακτορείο ΔΕΝ έχουν παράλληλη απασχόληση 
σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, 
άλλως θα καταγγέλλεται η σύμβασή τους με το πρακτορείο, χωρίς δικαίωμα 
αποζημίωσης και β) ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν πάραυτα αίτηση για χορήγηση 
άδειας για παράλληλη απασχόληση, εφόσον αλλάξει η εργασιακή τους κατάσταση, 
άλλως θα καταγγέλλεται αμέσως η σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. 

 
 
Γ) ΤΗ ΜΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ των δημοσιογράφων: 

1. Δημήτριου Μανιατάκου 
2. Βασίλειου Λωλίδη 
3. Νικόλαου Φραγκόπουλο 
4. Νικόλαου Πέλπα 
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5. Αλεξίας Τζιώνη 
6. Κωνσταντίνου Βρούλη 
 

Δεν εξετάστηκαν οι αιτήσεις των παραπάνω δημοσιογράφων, καθότι η αίτησή τους για 
παράλληλη απασχόληση ΔΕΝ εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 
– Ίδρυση συνδεδεμένης με την ΕΡΤ ΑΕ ανώνυμης εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου 
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, 
Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας, - Σύσταση Εθνικού Κέντρου 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης  - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
53 του Ν. 4369/2016 και ισχύουν.-  Για τους τέσσερις πρώτους εξ αυτών  εξουσιοδοτείται 
ο Πρόεδρος – Γενικός Δ/ντης να ενημερώσει τους φορείς στους οποίους απασχολούνται 
για το γεγονός της απασχόλησής τους στην ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ είτε με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση έργου, για τις δικές τους ενέργειες.- Για 
τους δύο τελευταίους να ζητηθεί να υποβάλλουν  Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν 
παράλληλη απασχόληση σε ΜΜΕ του ιδιωτικού τομέα.  
 
 
 
 
 
Aκριβές αντίγραφο από τα τηρούμενα Πρακτικά του Δ.Σ. 
 

 
 
 

Μιχάλης Ψύλος 
 
 
 

Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε. 
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