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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Θέμα: «Παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διανομής ανακοινώσεων τύπου για τις 
ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.ΠΑΙ.Θ.), έτους 2020». 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

1.1 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», 

1.2 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, 

1.3 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», 

1.4 Του Ν. 4446/2016 (Φ.ΕΚ. 240Α/τ.Α΄/2016) «Πτωχευτικός κώδικας, διοικητική δικαιοσύνη, τέλη – 
παράβολα, οικιοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», 

1.5 του Ν.4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133Α΄/2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 

της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκηση, 

1.6 Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α΄) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», 

1.7 Του Π.Δ. 191/2008 «Ίδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – 

Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ)» (ΦΕΚ Α’ 251), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, 

1.8 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

1.9 Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων», 

1.10 του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 119 Α΄/2019, 

1.11 του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών   Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 121 Α΄/2019), 
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1.12 του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 

/Ενιαίων Διοικητικών  Τομέων Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 123 Α΄/2019 Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 31/Α’/2018). 

 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

2.1 Την αριθ. 1191/14-03-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 969/τ.Β΄) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147)», 

2.2 Την αριθ. 57654/23-5-2017 (Φ.Ε.Κ. 1781/τεύχος Β΄/2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

2.3 Την με αριθ. 2/45897/0026/14-06-2017 με θέμα «Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του Ν. 

4270/14» του Υπουργείου Οικονομικών, 

2.4 την αριθ. 1614/Υ1/2020 (ΦΕΚ 8 Β΄) Απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού»..., καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 

2.5 Την αριθ. 163628/Β5/30-11-2020 (ΑΔΑ:9ΟΖΠ46ΜΤΛΗ-Η3Α και ΑΔΑΜ:20REQ007742721) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 85452 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. 

 

3. Τα κάτωθι έγγραφα: 

3.1  Το αρ.πρωτ.: 10687/Υ1/21-10-2020 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

3.2 Το αριθ.: 150117/Β4/4-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007587053) Αίτημα δέσμευσης πίστωσης του 

Διατάκτη, 

3.3 Την αρ.πρωτ.: 164709/2-12-2020 πρόταση παροχής υπηρεσιών, αποτελούμενης από την 

οικονομική προσφορά και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, της εταιρείας «Αθηναϊκό 

Πρακτορείο  Ειδήσεων  - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.», 

3.4 Την ανάγκη δημοσίευσης των ανακοινώσεων, δηλώσεων, κλπ. του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, για το 

έτος 2020. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Την ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.» (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.), με έδρα στην Αθήνα, οδός Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Α.Φ.Μ.: 
998106073 και Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ Αθηνών, της παροχής ειδησεογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διανομής ανακοινώσεων τύπου, για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, για το έτος 2020. 

 Το συνολικό κόστος της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των δεκαπέντε 
χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών # 15.298,56 € # πλέον Φ.Π.Α. ή του 
ποσού των δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών  # 18.970,21€ #, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.  

Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει: 

1. Εσωτερικές Ειδήσεις 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει όλες τις εσωτερικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
άλλες ειδήσεις από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την ελληνική περιφέρεια, των τελευταίων 48 ωρών, με 
βάση τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και των 
ανταποκριτών και συνεργατών του Πρακτορείου σε Αλεξανδρούπολη, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, 
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Καβάλα, Κέρκυρα, Λαμία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ρέθυμνο, Ρόδο, Σάμο, Σέρρες, Τρίκαλα, Τρίπολη και 
Χανιά. 

Το ετήσιο κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €+ Φ.Π.Α., μείον έκπτωση 20% 
(600,00€) ήτοι 2.400,00€/ + Φ.Π.Α. ή 2.976,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

2. Διεθνές Δελτίο 

 Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά διεθνή γεγονότα, των τελευταίων 48 ωρών.  

Η υπηρεσία στηρίζεται στην άμεση συνεργασία του ΑΠΕ – ΜΠΕ με τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς 
οργανισμούς του πλανήτη, όπως το Reuters, το Γαλλικό Πρακτορείο AFP, το γερμανικό πρακτορείο DPA, το 
ρωσικό ITAR – TASS, το κινέζικο XINHUA και πολλά εθνικά πρακτορεία. Επίσης, η υπηρεσία στηρίζεται στο 
δίκτυο ανταποκριτών του ΑΠΕ – ΜΠΕ σε Άγκυρα, Αργυρόκαστρο, Βελιγράδι, Βερολίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, 
Κάιρο, Κωνσταντινούπολη, Λευκωσία, Λονδίνο, Μελβούρνη, Μόσχα, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, Παρίσι, 
Σκόπια, Ρώμη, Σόφια, Στρασβούργο και Τίρανα. 

Το ετήσιο κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €+ Φ.Π.Α., μείον έκπτωση 20% 
(600,00€) ήτοι 2.400,00€/+ Φ.Π.Α. ή 2.976,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

3. Φώτο - Ανακοινώσεις Τύπου 

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα να στέλνετε με e-mail, μέσω του δικτύου του ΑΠΕ – ΜΠΕ, 
όλες τις ανακοινώσεις τύπου, συνεντεύξεις, δηλώσεις κ.λπ. και φωτογραφικό υλικό, σε όλες τις 
εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας, περιφερειακές εφημερίδες, σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής & 
περιφερειακής εμβέλειας, στα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και σε όλα τα κυπριακά ΜΜΕ που είναι 
συνδρομητές του ΑΠΕ – ΜΠΕ. 

Παράλληλα όλες οι φωτο-ανακοινώσεις εντάσσονται στο ελεύθερο site του Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. 
(www.amna.gr ) για 48 ώρες.  

Η υπηρεσία περιλαμβάνει 120 Φώτο - ανακοινώσεις το χρόνο με ετήσιο κόστος 4.800 € + Φ.Π.Α μείον 
έκπτωση 20% (960,00€) ήτοι 3.840,00€/ το μήνα + Φ.Π.Α. ή 4.761,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

4. Φωτογραφίες  Ελλάδας 48 ωρών  

Η υπηρεσία περιλαμβάνει καθημερινά πολλές δεκάδες φωτογραφίες επικαιρότητας που αφορούν 
την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον 
αθλητισμό, την ψυχαγωγία, τη μόδα κλπ των τελευταίων 48 ωρών από την τρέχουσα επικαιρότητα στην 
ελληνική επικράτεια, αλλά και ελληνικού ενδιαφέροντος φωτο-ρεπορτάζ από ολόκληρο τον κόσμο.  

Παράγεται από τους επαγγελματίες φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ - ΜΠΕ και τους φωτορεπόρτερ - 
συνεργάτες του Πρακτορείου στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού, ειδικού ελληνικού 
ενδιαφέροντος.  

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει δικαίωμα λήψης 10 φωτογραφιών την ημέρα και το συνολικό ετήσιο κόστος της 
υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000€/+ Φ.Π.Α., μείον έκπτωση 20% (600,00€) ήτοι 2.400,00€+ 
Φ.Π.Α. ή 2.976,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

5. Φωτογραφίες  Διεθνείς 48 ωρών  

Η υπηρεσία περιλαμβάνει καθημερινά εκατοντάδες φωτογραφίες επικαιρότητας που αφορούν 
την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την υγεία, το περιβάλλον, τον τουρισμό, την 
ψυχαγωγία, τη μόδα κλπ. των τελευταίων 48 ωρών από ολόκληρο τον κόσμο.  

Η υπηρεσία παράγεται από το διεθνές φωτο-ειδησεογραφικό πρακτορείο EPA (European 
Pressphoto Agency) στο οποίο μέτοχοι είναι 10 ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων: το Ισπανικό EFE, το 
Ιταλικό ANSA, το Γερμανικό DPA, το Πολωνικό PAP, το Πορτογαλικό LUSA, το  Ολλανδικό ANP, το Ελβετικό 
Keystone, το Ουγγρικό ΜΤΙ, το  Αυστριακό APA και το Ελληνικό ΑΠΕ-ΜΠΕ (ANA-MPA). Εκτός από τους 
βασικούς του μετόχους, το EPA συνεργάζεται με επαγγελματίες φωτορεπόρτερ (STR) σε ολόκληρο τον 
κόσμο καλύπτοντας έτσι κάθε γωνιά της γης. 

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει δικαίωμα λήψης 10 φωτογραφιών την ημέρα. 

http://www.amna.gr/
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Το ετήσιο κόστος της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.640€/+ Φ.Π.Α., μείον έκπτωση 20% 
(528,00€) ήτοι 2.112,00€+ Φ.Π.Α. ή 2.618,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

6. Φωτογραφίες  Ελλάδας Αρχείου  

Πρόσβαση στο αρχείο φωτογραφιών ελληνικής επικαιρότητας του ΑΠΕ – ΜΠΕ, από το  1994 μέχρι 
σήμερα. Η αναζήτηση φωτογραφιών γίνεται από την συνδρομητική σελίδα του Πρακτορείου με τη 
βοήθεια μιας λειτουργικής και φιλικής μηχανής αναζήτησης με δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης 
από τον χρήστη - συνδρομητή.  

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.. έχει δικαίωμα λήψης 10 φωτογραφιών την ημέρα.  

Το ετήσιο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.341,60€/ + Φ.Π.Α., μείον έκπτωση 20% (268,32€) 
ήτοι 1.073,28€ + Φ.Π.Α. ή 1.330,87 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

7. Φωτογραφίες  Διεθνείς Αρχείου  

Πρόσβαση στο αρχείο φωτογραφιών διεθνούς επικαιρότητας του European Pressphoto Agency 
(EPA), του ευρωπαϊκού φωτογραφικού πρακτορείου. Η υπηρεσία περιλαμβάνει φωτογραφίες που 
αφορούν πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, το περιβάλλον, 
τον τουρισμό, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, την τεχνολογία κλπ. από ολόκληρο τον κόσμο. Η αναζήτηση 
φωτογραφιών γίνεται από την συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ με τη βοήθεια μιας λειτουργικής και 
φιλικής μηχανής αναζήτησης με δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης από τον χρήστη - συνδρομητή.                                       

Το ΥΠ.ΑΙ.Θ. έχει δικαίωμα λήψης 10 φωτογραφιών την ημέρα. 

Το ετήσιο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.341,60€/+ Φ.Π.Α, μείον έκπτωση 20% (268,32€) ήτοι 
1.073,28€ + Φ.Π.Α. ή 1.330,87 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 Οι ανωτέρω περιγραφόμενες υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε. από 1-
1-2020 έως και την 31-12-2020. 

Στη δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων 
σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2420906001  του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000 του προϋπολογισμού 
εξόδων του ΥΠ.ΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020, για την προμήθεια παροχής ειδησεογραφικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών διανομής ανακοινώσεων τύπου, για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η πληρωμή της εταιρείας θα γίνει άπαξ με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 
προσκόμιση του τιμολογίου, την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή και την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

  
 Η ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Αποδέκτης προς ενέργεια: 
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων 

Εσωτερική διανομή: 

 Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης 

Υλικού / Τμήμα Α΄  

 Γραφείο Υπουργού 
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