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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
(ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 
 
Η ΕΡΤ ΑΕ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει  
προτάσεις για παραχώρηση δικαιωμάτων (μίσθωση) επί ελληνικού και ξένου 
οπτικοακουστικού προγράμματος επί του οποίου έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης 
στις παρακάτω κατηγορίες: 
 
Α)  Ελληνικό Πρόγραμμα 

1. Ταινίες παλιού και νέου κιν/φου   

2. Ντοκιμαντέρ μικρού ή μεγάλου μήκους  καθώς και σειρές και αυτοτελή 

ντοκιμαντέρ ημίωρης/ ωριαίας διάρκειας 

3. Παιδικό πρόγραμμα 

Β) Ξένο Πρόγραμμα 

1. Ταινίες για μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή ζώνη)  

2. Ντοκιμαντέρ μικρού ή μεγάλου μήκους  και σειρές ντοκιμαντέρ ημίωρης και 

ωριαίας διάρκειας 

3. Σειρές συνεχείας εβδομαδιαίας και καθημερινής συχνότητας καθώς και μίνι 

σειρές 

4. Παιδικό πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 

επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

Γ) Προγράμματα αποκλειστικά για μετάδοση από τους ιστότοπους της ΕΡΤ ΑΕ 
(WEB TV) 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να 
περιέχουν όλα τα στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή (περίληψη υπόθεσης, 
συντελεστές, διάρκεια, έτος παραγωγής, βραβεία κλπ) καθώς και την προτεινόμενη 
τιμή μίσθωσης για μια ή περισσότερες μεταδόσεις στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό 
καθώς και για μετάδοση μέσω διαδικτύου.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά με e-
mail στο programtv@ert.gr έως την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015. Σε κάθε 



      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

           ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                                   

Κατεχάκη & Μεσογείων 136 Τ.Κ. 115 27 

 

περίπτωση οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής 
περιόδου.  

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό 
τόπο http://www.ert.gr/, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ert).  

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΕΝ διατίθεται σε έντυπη 
μορφή.  

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον 
ιστότοπο της ΕΡΤ ΑΕ.  
 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Λάμπης Ταγματάρχης 

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΤ Α.Ε. 


