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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις εταιρικές καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση της εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1.Εντός της χρήσης 2017 επιδόθηκε στην εταιρεία Σημείωμα Διαπιστώσεων Φορολογικού
Ελέγχου της χρήσης 2014, από το οποίο προκύπτουν διαφορές φόρων και πρόστιμα
συνολικού ποσού 6,16 εκ ευρώ. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε αμφισβήτηση του συνόλου
των ευρημάτων του φορολογικού ελέγχου υποβάλλοντας γραπτά τις θέσεις της στο Κέντρο
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων. Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας, δεν είχαν
οριστικοποιηθεί από το αρμόδιο ελεγκτικό κέντρο τα αποτελέσματα του ελέγχου, και ως εκ
τούτου, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους
της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
2.Δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια
προκειμένου να επαληθεύσουμε, τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013,
συνολικού ποσού € 181,5 εκ., τα οποία η εταιρεία τα λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις
των παρόχων ενέργειας και την αρχή του δεδουλευμένου, καθώς και την επάρκεια της
σχηματισμένης πρόβλεψης ποσού € 35,3 εκ για την κάλυψη ζημιών, από τη μη είσπραξη
μέρους των απαιτήσεων του ανταποδοτικού τέλους συνολικού ποσού € 100,7 εκ.. Κατά
συνέπεια, διατηρούμε επιφύλαξη για το ανωτέρω ποσό των εσόδων από το ανταποδοτικό
τέλος του Ν.4173/2013, καθώς και για την επάρκεια της σχηματισμένης πρόβλεψης για την
κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος.
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Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το
να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει
τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις.
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές
οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για
την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη
είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.



Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν
για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται
σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία
να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το
κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές
και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης των Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία Ελληνική
Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 26/06/2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Χριστόπουλος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28481
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)»
επί των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την 4η
εταιρική χρήση 2017

Κύριε Μέτοχε,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης
εταιρικής χρήσεως της ΕΡΤ Α.Ε. που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, μετά της Ετήσιας
Έκθεσης Διαχείρισης, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, τα Δ.Π.Χ.Α, όπως
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ν.4173/2013, όπως αυτοί έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Ι. Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.

ΙΙ. Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ Α. Ε.) είναι δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Η ΕΡΤ ως δημόσια εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου και υπηρεσιών που
συμβάλλουν στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των Ελλήνων σε όλο τον
κόσμο. Παράγει προγράμματα ποιότητας και κύρους, τα οποία παρέχουν αμερόληπτη και
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σφαιρική ενημέρωση, διασφαλίζοντας την ελευθερία του λόγου και προάγοντας την ελληνική
ιστορία, τη γλώσσα, τον ελληνικό και διεθνή πολιτισμό.
Παρέχει υπηρεσίες τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου σε εθνικό, τοπικό και διεθνές
επίπεδο μέσα από:


πέντε (5) τηλεοπτικούς σταθμούς (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και ΕΡΤHD σε πανελλαδική
εμβέλεια, καθώς και δορυφορικά την EΡΤ World για τον απόδημο Ελληνισμό)



είκοσι επτά (27) ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκ των οποίων:
o

πέντε (5) στην Αθήνα (Πρώτο Πρόγραμμα, Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο
Πρόγραμμα, ΕΡΑσπορ, Kosmos),

o

δύο (2) στη Θεσσαλονίκη (9,58fm και 102fm),

o

Δεκαεννέα (19) στην Περιφέρεια (Β. Αιγαίο, Βόλος, Ζάκυνθος, Ηράκλειο,
Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Λάρισα,
Ορεστιάδα, Πάτρα, Πύργος, Ν. Αιγαίο, Σέρρες, Τρίπολη, Φλώρινα, Χανιά)

o


Η Φωνή της Ελλάδας στα βραχέα σε όλο τον κόσμο.

Τον ιστότοπο www.ert.gr
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ΙΙΙ. Όργανα Διοίκησης
ι. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΤΣΑΚΝΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

26.05.2015

ΥΟΔΔ 374/26.05.2015

03.10.2017

ΥΟΔΔ 30/27.01.2018

ΛΕΟΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

23.01.2018

ΥΟΔΔ 30/23.01.2018

-

-

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

26.05.2015

ΥΟΔΔ 374/26.05.2015

16.06.2017

ΥΟΔΔ 373/27.07.2017

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

27.07.2017

ΥΟΔΔ 373/27.07.2017

-

-

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

26.05.2015

ΥΟΔΔ 374/26.05.2015

27.09.2017

ΥΟΔΔ 472/27.09.2017

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

26.05.2015

ΥΟΔΔ 374/26.05.2015

14.07.2017

ΥΟΔΔ 391/08.08.2017

ΤΡΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

26.05.2015

ΥΟΔΔ 374/26.05.2015

14.07.2017

ΥΟΔΔ 391/08.08.2017

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

20.01.2017

ΥΟΔΔ 16/20.01.2017

-

-

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

08.08.2017

ΥΟΔΔ 391/08.08.2017

-

-

ΛΕΟΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

08.08.2017

ΥΟΔΔ 391/08.08.2017

11.01.2018

ΥΟΔΔ 30/23.01.2018

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

23.01.2018

ΥΟΔΔ 30/23.01.2018

-

-
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ιι. Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές και Διοικούσα Επιτροπή ΕΡΤ3 την περίοδο 1.1.2017-31.12.2017
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ/ΑΔΑ

ΗΜΕΡ. ΠΑΥΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ/ΑΔΑ

ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΜΣΟΥΤΖΟΧΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

17.06.2015

ΡΨΠ0465Θ1Ε-95Α

-

-

ΛΟΥΡΙΔΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05.11.2015

Β8ΤΧ465Θ1Ε-4ΡΚ

-

-

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

05.11.2015

Β8ΤΧ465Θ1Ε-4ΡΚ

-

-

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΕΣΩΝ

11.11.2015

6ΦΖΝ465Θ1Ε-9ΕΝ

-

-

ΣΑΖΛΟΓΛΟΥ

ΖΗΝΟΒΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

06.04.2016

66ΚΩ465Θ1Ε-ΨΥΠ

01.05.2017

Ω3Ω7465Θ1Ε-ΘΑ3

ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

25.10.2016

Ρ7ΣΤ465Θ1Ε-1ΗΝ

-

-

ΣΙΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

01.05.2017

Ω3Ω7465Θ1Ε-ΘΑ3

-

-

ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

31.08.2017

7Τ8Μ465Θ1Ε-73Α

-

-

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ

04.10.2017

6ΜΥΧ465Θ1Ε-Ψ4Ν

-

-

ΚΡΙΜΠΑΛΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

04.10.2017

6ΜΥΧ465Θ1Ε-Ψ4Ν

-

-

ΣΑΡΙΚΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΤ3

29.09.2017

7Ν5Ω465Θ1Ε-Δ0Χ

-

-
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V. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Σύμφωνα με την Α.Δ.Σ.133 θ.100 της 26.06.2017 τα υποκαταστήματα της Εταιρείας είναι τα
παρακάτω:
ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΟΛΗ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΔΡΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 463 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΡΗΓΙΛΛΗΣ 2 & ΜΟΥΡΟΥΖΗ 14-16

ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 51 ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΓΕΡΑΚΑΣ

ΑΘΗΝΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΛ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΒΟΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 & ΔΟΝΔΟΛΙΝΩΝ

ΒΟΛΟΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΟΔΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗ ΚΕΡΙΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 161

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ 14

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΑΚΗ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 154

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΘΕΣ.ΧΩΡΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 154

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ
ΙΟΚΑΣΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 10-11

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ, ΚΑΝΑΛΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΑΝΤΑ 19

ΚΟΖΑΝΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ΚΟΣΜΙΟΥ 6, ΜΑΡΩΝΕΙΑ

ΚΟΜΟΤΙΝΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε. ΒΟΣΤΑΝΗ 69

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 15

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΟΔΟΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ 1-ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΟΥ

ΠΑΤΡΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΩΝ 70

ΠΥΡΓΟΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΟΔΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΡΟΔΟΥ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΗΡΩΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & Α.ΣΟΥΤΣΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ
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V.Διάρθρωση Εταιρείας
Με την με αρ. 781/06.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός της εταιρείας (Γ.Κ.Π.) και με την με αρ. 1001/11.02.2016
απόφαση Δ.Σ. ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτής, στον οποίο έχει ενσωματωθεί το Οργανόγραμμα, με αποτέλεσμα την πλήρη λειτουργία της
εταιρείας με όλες τις δομές της καταργηθείσας ΕΡΤ-ΑΕ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Οι ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ κάλυψαν με εγκυρότητα , αμεσότητα και με το υψηλό κύρος
που

αρμόζει

στη

Δημόσια

Ραδιοτηλεόραση

πληθώρα

θεμάτων

της

καθημερινής

ειδησεογραφίας -προγραμματισμένης & έκτακτης- τόσο για τα δελτία ειδήσεων, όσο και για τις
ενημερωτικές εκπομπές, στην Αθήνα και στην Περιφέρεια.
Το σύνολο της δύναμης, δημοσιογράφοι και τεχνικό προσωπικό:


Κάλυψε έκτακτες εκπομπές επικαιρότητας και επίσημες επισκέψεις αρχηγών κρατών,
όπως οι επισκέψεις του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, του
Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, συνέδρια κομμάτων, τρομοκρατικά
χτυπήματα στην Ευρώπη κ.α.



Πραγματοποίησε τουλάχιστον 2.500 μαγνητοσκοπημένα ρεπορτάζ και περισσότερες
από 1.500 απευθείας συνδέσεις. Επιπρόσθετα, αρκετοί εξ αυτών δίνουν καθημερινά
και τηλεφωνικές ανταποκρίσεις στις εκπομπές του ραδιοφώνου στην Αθήνα, όσο και
σ’ εκείνες των Περιφερειακών Σταθμών. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή των
δημοσιογράφων μας των Περιφερειακών Σταθμών, ρεπορτάζ των οποίων κοσμούν
καθημερινά τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ.



Μεταδόθηκαν είτε απευθείας, είτε σε μαγνητοσκόπηση συνολικά 74 Ομιλίες και
Συνεντεύξεις Πολιτικών Αρχηγών.

Ενημερωτικές εκπομπές
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 στην ΕΡΤ 1 παρήχθησαν οι ενημερωτικές εκπομπές:
«ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ», «10 ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», «ΣΤΑΣΗ ΕΡΤ», «ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»,
«FOCUS», «ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», «ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ», «ΕΠΤΑ», «EUROPE»,
«ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ», «ROADS» «ΕΡΤreport»», «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», «10
ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και «ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ».
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Με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν πραγματοποιήθηκε ανανέωση σε εκπομπές και
πρόσωπα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία. Αναλυτικά, οι νέες εκπομπές
της σεζόν ήταν οι εξής:
«ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ», «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ», «ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ», «ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ»,
«ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» και «PASSWORD» ενώ συνεχίστηκαν οι εκπομπές «ΜΑΖΙ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», «ΠΑΜΕ ΑΛΛΙΩΣ», «FOCUS», «ΕΠΤΑ», «EUROPE», «ΕΡΤreport» και
«ROADS».
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην επιλογή προσώπων, ώστε με βεβαιωμένη γνώση και επάρκεια
να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά θέματα. Επιπλέον, δόθηκε και επιτεύχθηκε έμφαση στις
απευθείας συνδέσεις για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των τηλεθεατών. Η πολιτική
επικαιρότητα καλύφθηκε πλήρως προσφέροντας υλικό προς αξιοποίηση στα Δελτία Ειδήσεων,
ενώ η παρουσίαση των θέσεων όλων των κομμάτων και μέσω των εκπροσώπων τους
αποτέλεσε κύριο μέλημα της Διεύθυνσης ενημερωτικών εκπομπών. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε
και στη δημοσιογραφική έρευνα με την προβολή «φλεγόντων» θεμάτων που απασχόλησαν την
επικαιρότητα και προσεκτική παρουσίαση των θέσεων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών.
Τέλος, έγινε προσπάθεια ανάδειξης του τομέα του πολιτισμού με προβολή όλων των μορφών
και εκφάνσεών του.

Αθλητική ενημέρωση


Καλύφθηκαν αθλητικές διοργανώσεις (εγχώριες και διεθνείς) με κορυφαίες :το
Champions League, την Euroleague, το Ευρωμπάσκετ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Στίβου και τη Formula 1, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κολύμβησης,
Γυμναστικής, Πόλο, Πατινάζ, Σκοποβολής, Κωπηλασίας, καθώς επίσης και οι
περισσότερες εγχώριες διοργανώσεις, όπως οι διοργανώσεις του πρωταθλήματος της
Football League και του Στίβου (πανελλήνια πρωταθλήματα κλειστού και ανοιχτού), ο
Κλασσικός Μαραθώνιος της Αθήνας και ο Ημι-μαραθώνιος.
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Υπογράφηκαν συμφωνίες με τις ομοσπονδίες των «μη προβεβλημένων αθλημάτων»
(Βόλεϊ, Πόλο, Χάντμπολ) μεταδίδοντας - για πρώτη φορά με τέτοια συνέπεια και
μαζικότητα- τα αντίστοιχα εθνικά πρωταθλήματα και κύπελλα.



Και αυτή τη χρονιά, η Διεύθυνση Αθλητικής Ενημέρωσης παρήγαγε(πέρα από το
πλήθος των «pregame» και «postgame» εκπομπών των μεγάλων διοργανώσεων και
πρωταθλημάτων) με απόλυτη επιτυχία την μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής
τηλεόρασης, την «Αθλητική Κυριακή», καθώς επίσης και τρεις ακόμη εσωτερικές
παραγωγές: Τις εκπομπές «ΣΠΟΡ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» και «SPORTSDOC», αλλά και το
AUTOMOTO ΕΡΤ. Η εκπομπή «SPORTSDOC» μάλιστα, που ήταν αφιερωμένη στον
Νίκο Γκάλη, βραβεύτηκε, ως η καλύτερη εκπομπή της χρονιάς από τον ΠΣΑΤ.

Επιπρόσθετα το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ (ΕΡΑ ΣΠΟΡ) ενίσχυσε την προσπάθεια να
μπουν στις συνήθειες των πολιτών τα Νέα Μέσα της εταιρείας (site, Web tv, Web radio, Hybrid
tv κ.τ.λ.). Στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο, η προσπάθεια έχει γίνει μέσω ενίσχυσης των
μεταδόσεων πολλές φορές αποκλειστικά από το Web αλλά και την προβολή των μεταδόσεών
τους με αναφορές στις εκπομπές και στα Δελτία Τύπου του Γραφείου Τύπου, με φροντίδα της
Αθλητικής Διεύθυνσης. Να σημειωθεί, ότι η Διεύθυνση Αθλητικής Ενημέρωσης είχε καθημερινή
παρουσία σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και τα οχήματα των Δελτίων Ειδήσεων σε ΕΡΤ1,
ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3.

Το Πρώτο Πρόγραμμα με συνεχή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, αλλά και παρουσία 24 ώρες
το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ζωντανό πρόγραμμα, έδωσε το παρόν στην κοινωνία και
τους ακροατές, σε κάθε άκρη της Ελλάδας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη δια του διαδικτύου
και της Φωνής της Ελλάδας.
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Κάλυψε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όπως και θέματα πολιτισμού και
αθλητισμού, μεταδίδοντας καθημερινά πάνω από 30 δελτία ειδήσεων, 3 ωριαίες Ράδιοεφημερίδες και μία επίσης, ωριαία Ράδιο-εφημερίδα το Σάββατο και την Κυριακή.



Το βασικό ειδησεογραφικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας επιχείρησε
καθημερινά να συνδυάσει την άμεση ενημέρωση με τον κοινωνικό ρόλο που έχει.
Κάλυψε τα γεγονότα που ακολούθησαν την φονική πλημμύρα στη Δυτική Αττική στα
μέσα Νοεμβρίου , «έστησε» ραδιοφωνικό στούντιο σε χώρο της περιφέρειας Δυτικής
Αττικής στην Ελευσίνα, δίπλα ακριβώς από το Κέντρο Συντονισμού, όπου για δύο
μέρες παρέχονταν πληροφορίες κυριολεκτικά μέσα από την πηγή των γεγονότων.



Το Πρώτο Πρόγραμμα αναμφίβολα βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία και για τον
λόγο αυτό εντάσσει στο πρόγραμμά του εκπομπές κοινωνικού χαρακτήρα με τη
βοήθεια του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού, του ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ,
της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος» και του Συλλόγου Συμπαραστάσεως
Κρατουμένων "Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ" .



Καλύφθηκαν

ειδικά αφιερώματα, «φάκελοι» ενημερωτικών εκπομπών και θέματα

έκτακτης επικαιρότητας που προέκυψαν το 2017 όπως, Παγκόσμια ημέρα Ραδιοφώνου
2017 ,Αφιέρωμα «Ποια Ευρώπη θέλουμε», αφιέρωμα «Επέτειος επαναλειτουργίας
ΕΡΤ», Γαλλικές εκλογές, Βρετανικές εκλογές, Γερμανικές εκλογές, επίσκεψη Γάλλου
Προέδρου Μακρόν, Ράδιο-μαραθώνιος UNICEF, Αφιέρωμα στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, αφιέρωμα «Μαύρη επέτειος του Απριλιανού Πραξικοπήματος», αφιέρωμα «60
Χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση», αφιέρωμα εκπομπή «Νίκος Μπελογιάννης», Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης 2017,Διεθνής Έκθεση Μπιενάλε, Διεθνής Διάσκεψη στη Ρόδο,
Εκπαιδευτικά προγράμματα EuropeDirect, Respectwords, αφιέρωμα στην Οδική
Ασφάλεια,


Θεματικές εβδομάδες Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων :Εθισμός και
εξαρτήσεις πρόληψη και αντιμετώπιση, Έμφυλες ταυτότητες, Διατροφή και ποιότητα
ζωής, Ραδιοφωνικό Ντοκιμαντέρ Αφύλακτη Διάβαση, Γεζιντί (Τιμητική Διάκριση),η
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Θηλιά ILMIK (Δημοσιογραφικό βραβείο Ιδρύματος Μπότση), αφιέρωμα στην
Γενοκτονία Ποντίων, στη Σφαγή στο Δίστομο, στη Μικρασιατική Καταστροφή, στους
πρόσφυγες του Αιγαίου, στο Μπλόκο της Κοκκινιάς, στο Ολοκαύτωμα των
Καλαβρύτων, στη γέφυρα του Γοργοποτάμου.


Καλύφθηκαν έκτακτα γεγονότα για το Σεισμό στη Μυτιλήνη, τις Πλημμύρες της Δυτικής
Αττικής, τις Πυρκαγιές του καλοκαιριού 2017, τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Λονδίνο,
Μάντσεστερ, Αυστρία, Ολλανδία, Μανχάταν.

Η ΕΡΑ ΣΠΟΡ είναι ο ραδιοφωνικός βραχίονας της Διεύθυνσης Αθλητικών Προγραμμάτων.


Κάλυψε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως: Final Four
Ευρωμπάσκετ στη Κωνσταντινούπολη , Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου από το
Λονδίνο, - Υγρό στίβο από τη Βουδαπέστη, Κύπελλο Συνομοσπονδιών Ποδοσφαίρου
από Ρωσία (από το στούντιο της ΕΡΑ), Ευρωμπάσκετ 2017 σε Φινλανδία και Τουρκία,Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωπηλασίας, Ποδοσφαιρικά παιχνίδια στην Ευρώπη:
Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Πανιωνίου , Ευρωπαϊκό Μπάσκετ Νέων
στην Κρήτη, Πανελλήνια πρωταθλήματα Στίβου και Υγρού Στίβου από την Πάτρα και
το ΟΑΚΑ, τα Βενιζέλεια από τα Χανιά και τα Παπαφλέσσεια από την Καλαμάτα, το 3Χ3
Μπάσκετ από τη Σύρο και τους αγώνες Beach Χάντμπολ από την Πάρο. Το τουρνουά
Ακρόπολις στο Μπάσκετ και το τουρνουά εθνικών ομάδων Μπάσκετ στην Πάτρα.
Εθνική ομάδα Ποδοσφαίρου Βοσνία-Ελλάδα, Ελλάδα-Εσθονία και Ελλάδα- Βέλγιο,
Κύπρος-Ελλάδα.



Αφιέρωσε ειδικές εκπομπές για τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων
ποδοσφαίρου Champions League, Europa League και Nations League όπως και για
το Ευρωμπάσκετ 2017 (τρίωρη καθημερινή εκπομπή).



Καθιέρωσε Αθλητικό Δελτίο Ειδήσεων κάθε ώρα από τις 08.00-24.00 και 22.00-06.00
για κάλυψη έκτακτων γεγονότων.
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Επιπρόσθετα στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης πραγματοποίησε:


Τρίωρη Ζωντανή εκπομπή από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων Ελπίδα σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Μ. Βαρδινογιάννη



Παραγωγή προγράμματος από εξωτερικούς χώρους π.χ. Ολυμπιακή Ακαδημία /
Ολυμπία όπου η ΕΡΑΣΠΟΡ ήταν χορηγός Επικοινωνίας στο δημοσιογραφικό Σχολείο
ΠΣΑΤ στις 7 και 8 Οκτώβρη (10.00-13.00). Έγιναν συνεντεύξεις με 25 ομιλητές,
καθηγητές, συμμετέχοντες, αθλητές, δημοσιογράφους, τον Γ.Γ. Επικοινωνίας κ. Κρέτσο
και τον Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Συναδινό.



Ζωντανή κάλυψη από το Μέγαρο Μουσικής της γιορτής των Κορυφαίων Αθλητών του
2017



Ζωντανή εκπομπή από εξωτερικούς χώρους, εκπομπών στην καλοκαιρινή περίοδο



Διοργάνωσε σεμινάριο κανονισμών ποδοσφαίρου από καθηγητές διαιτησίας. Το
πρώτο σκέλος έγινε τον Ιούλιο του 2017.

Οι Περιφερειακοί Σταθμοί συμμετείχαν πολλαπλώς στα κεντρικά προγράμματα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:


Καθημερινή μετάδοση πεντάλεπτου με τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της
περιφέρειας από το ΠΡΩΤΟ πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας.



Τις Παρασκευές 12:00 – 13:00 ένας Περιφερειακός Σταθμός κάθε φορά, αναλαμβάνει
την παραγωγή της εκπομπής «ΕΡΤ ΠΑΝΤΟΥ» την οποία αναμεταδίδουν ο102 Fm της
ΕΡΤ3 και η Φωνή της Ελλάδας, ενώ το απόγευμα 18:00 – 20:00 ένας άλλος Σταθμός
παράγει εκπομπή που αναμεταδίδεται από το Πρώτο Πρόγραμμα και τους υπόλοιπους
Περιφερειακούς σε εθνικό δίκτυο.
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Στην Πρωινή ενημέρωση του ΠΡΩΤΟΥ είναι ενταγμένο και μεταδίδεται καθημερινά ένα
3λεπτο δελτίο με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια, το οποίο επιμελείται και
εκφωνεί, ένας διαφορετικός κάθε εβδομάδα συντάκτης.



Συνεχείς είναι οι ανταποκρίσεις που δίνουν στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ, αλλά και οι περισσότερες
από τις μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων στην περιφέρεια, καλύπτονται από
δημοσιογράφους των Περιφερειακών Σταθμών.



Καθημερινά ενημερώνει ο κάθε Περιφερειακός Σταθμός την Ιστοσελίδα της ΕΡΤ με τις
κυριότερες τοπικές ειδήσεις.

Η Φωνή της Ελλάδας κάλυψε όλα τα σημαντικά γεγονότα από το χώρο της πολιτικής, της
επιστήμης, του πολιτισμού.


Συνεργάστηκε με το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα για την παραγωγή θεματικών
εκπομπών με θέμα τη ζωή και το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη καθώς επίσης και άλλων
Τρικαλινών δημιουργών και καλλιτεχνών



Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών



Συνεργάστηκε

με ηθοποιούς παρουσιάζοντας «Τα παραμύθια της Φωνής της

Ελλάδας» στο πλαίσιο της προσπάθειας μας, για τη διάσωση της ελληνικής γλώσσας.


Διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Αροθυμώ και τραγωδώ για τη γυναίκα του Πόντου»
στις 8 Μαρτίου (Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας) παρουσία κοινού .Για πρώτη φορά,
90 χρόνια μετά τη βίαιη εκδίωξη της γυναίκας του Πόντου από τα πατρογονικά εδάφη,
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη αποκλειστικά στην Ελληνίδα Πόντια
γυναίκα. Ιστορικές αναφορές σπάνιες φωτογραφίες, συνεντεύξεις, τραγούδια και χοροί
από τους Ποντιακούς συλλόγους. Η εκδήλωση μεταδόθηκε απευθείας από τη «Φωνή
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της Ελλάδας», τους ελληνόφωνους ποντιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο
τον κόσμο, καθώς και από το Δεύτερο Πρόγραμμα, τους Περιφερειακούς Σταθμούς
της ΕΡΤ, την ERTWorld, διαδικτυακά και μαγνητοσκοπήθηκε από την ΕΡΤ2.


Συμμετείχε τον

Ιούλιο του 2017 στο Παγκόσμιο Αντάμωμα Θεσσαλών που

πραγματοποιήθηκε στα
παραβρέθηκαν

στο

Τρίκαλα. Εκπρόσωποι συλλόγων και Ομοσπονδιών

συνέδριο.

Ομιλήτρια

ήταν

η

Γιάννα

Τριανταφύλλη

αντιπροσωπεύοντας τη «Φωνή της Ελλάδας».


Παρακολούθησε και συμμετείχε στα Κοινοβουλευτικά δρώμενα της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, μετέδωσε απευθείας συνεδριάσεις της
που έκρινε ότι ενδυναμώνουν τις σχέσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των
Ομογενειακών Οργανώσεων του Ελληνισμού της διασποράς.



Κάλυψε δημοσιογραφικά το Φεστιβάλ Δράμας καθώς και τα σημαντικότερα Φεστιβάλ
της Ελλάδας και όλα τα ελληνόφωνα Φεστιβάλ του Κόσμου.



Κάλυψε δημοσιογραφικά με εκπομπές και αφιερώματα τις εκδηλώσεις για την
28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία,



Αφιέρωσε

ειδικές

εκπομπές

για

την

Παγκόσμια

Ημέρα

Ελληνοφωνίας

με στόχο την προώθηση της Ελληνικής γλώσσας.


Αφιέρωσε ειδικές εκπομπές για την

Ελληνική Κοινότητα Νάπολης, το Κέντρο

Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας, την Ελληνική Κοινότητα Δανίας, το Κέντρο Ελληνικής
Λογοτεχνίας και Ποίησης «Κωστής Παλαμάς» Σίδνεϋ, την Ελλάδα στην τουριστική
αγορά της Σουηδίας, τα ελληνικά κρασιά στον κόσμο , τους Έλληνες ναυτικούς στις
θάλασσες και τους ωκεανούς του Κόσμου, την Άλωση της Πόλης, τον Νίκος Γκάτσο,
την Κοινότητα του Λονδίνου , την Κοινότητα του Τορόντο ,τις Κοινότητες Αλεξάνδρειας
– Καΐρου ,τον Κωνσταντίνο Καβάφη , την Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ, το
Θεατρικό Σύλλογος Ζυρίχης , την Παγκόσμια ημέρα Ποίησης

με έμφαση στους

ομογενείς Ποιητές, την Πρωτομαγιά κ.α.
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Το Δεύτερο πρόγραμμα:


Διοργάνωσε οκτώ (8) ζωντανές συναυλίες παρουσία κοινού με ελεύθερη είσοδο, στο
Studio C με ταυτόχρονη απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση.



Αφιέρωσε εκπομπές για ένα χρόνο (Φεβρουάριος 2017-Φεβρουάριος 2018) στον
Κάρολο Κουν με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατό του και τις δράσεις
του Θεάτρου Τέχνης .



Μετάδωσε στις 06.01.2017

ηχογραφημένη συναυλία από το Πνευματικό Κέντρο

Δήμου Ιωαννίνων με θέμα ”Από τους δασκάλους της Παραδοσιακής Μουσικής στο
Berklee ,ο Χρήστος Ζώτος συναντά τον Βασίλη Κώστα».


Σε συνεργασία με το «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» 12 σημαντικές
προσωπικότητες του πολιτισμού επέλεξαν κείμενα από το έργο του Εντουάρντο
Γκαλεάνο "Οι μέρες αφηγούνται " που παρουσιάστηκαν από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου
2017 και κάθε Δευτέρα επί 12 εβδομάδες. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την
αιγίδα της Πρεσβείας της Ουρουγουάης.



Συνεργάστηκε με το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος ΚΕ.Μ.Ε. Το (ΚΕ.Μ.Ε.) απέκτησε
ωριαία εβδομαδιαία εκπομπή από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος κάθε
Παρασκευή 19:00-20:00, με τίτλο: «Έγκλημα στα ερτζιανά». Η εκπομπή προσεγγίζει
από εγκληματολογική σκοπιά γνωστά τραγούδια Ελλήνων δημιουργών στα οποία
αναπαρίσταται το εγκληματικό φαινόμενο και αναδεικνύει μια νέα διάστασή τους.



Συμμετείχε

στο project ‘’Music caravan’’ της EBU με το τραγούδι ‘’Αμάραντος’’

(Amarandos),μια διασκευή παραδοσιακού τραγουδιού από τον Νικόλα Γκίνη. Οι
συμμετοχές ήταν χαρακτηριστικές για κάθε χώρα για ένα κοινό πρόγραμμα που
παρουσιάστηκε από όλες τις συμμετέχουσες ραδιοφωνίες τις EBU.
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Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν τα εξής:


Για τα 65α γενέθλια του ΔΕΥΤΕΡΟΥ Προγράμματος γράφτηκαν δύο νέα τραγούδια:
«Αυτά που σου αφιέρωσα στο Δεύτερο», του Κώστα Φασουλά και ο Παντελή
Θαλασσινού και «Στο Δεύτερο μαζί» του Δημήτρη Καρρά.



Προβολή και κάλυψη για το Πασχαλινό BAZAR στο Σύνταγμα για το Χαμόγελο του
Παιδιού.



Αποκλειστική παρουσίαση του τραγουδιού «Με το αίμα», από το δίσκο «Η Μπέττυ
Χαρλαύτη στον κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη», με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής
της ΕΡΤ, η παρουσίαση του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 25.10.2017 στο
Ραδιομέγαρο.

Το Τρίτο πρόγραμμα:


Συνέχισε με επιτυχία τον κύκλο Τρίτη και 3, με δεκάδες Έλληνες και ξένους σολίστ,
αλλά και τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ να φιλοξενούνται στα στούντιο του Α΄ Ορόφου
του Ραδιομεγάρου, κάθε Τρίτη, σε 33 μοναδικές συναυλίες με κοινό που μεταδόθηκαν
απευθείας, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά.



Πραγματοποίησε με επιτυχία τη συνεργασία Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ και
Φεστιβάλ Αθηνών με 4 συναυλίες-παραστάσεις (Ξωτικά και Νεράιδες στο Μπαρόκ,
Τζαζ Χ 2, Το Αθηναϊκό τραγούδι των δεκαετιών του ‘50 και του ’60) που σχεδίασαν,
οργάνωσαν και παρουσίασαν παραγωγοί του Τρίτου και οι οποίες φιλοξενήθηκαν στην
Πειραιώς 260 καθώς και ένα θεατρικό έργο (ραδιοφωνική ηχογράφηση) στο Στούντιο
C του Ραδιομεγάρου τον Ιούνιο του 2017.
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Ενίσχυσε το υπάρχον πρόγραμμα με νέες τακτικές εκπομπές, όπως οι: «Όσο υπάρχει
θέατρο»,

με

παρουσίαση

θεατρικών

έργων

που

παίζονται

και

ανάγνωση

αποσπασμάτων τους από καλεσμένους ηθοποιούς, «Carte Postale» αφιερωμένη
στους μεταφραστές, «Μια Πατρίδα έξω από το παράθυρό μου» με Έλληνες που
διαπρέπουν σε Τέχνες και Επιστήμες στο εξωτερικό, «Μουσικές του καιρού μας» με
σύγχρονους δημιουργούς, «10 λεπτά ακόμα» με ανάγνωση παραμυθιών στα παιδιά
ακροατές, κλπ.


Συνεργάστηκε με την Εθνική Λυρική Σκηνή για τη δημιουργία της εκπομπής «Όλος ο
κόσμος μια …Λυρική Σκηνή» με θεματολογία γύρω από την όπερα.



Μετέδωσε ειδικά αφιερώματα, όπως ο μήνας Νίκου Καζαντζάκη (15 Οκτωβρίου – 22
Νοεμβρίου), το αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας (40 χρόνια από τον θάνατο της μεγάλης
ντίβας) με 30 ωριαίες εκπομπές, αφιέρωμα με 25 εκπομπές «Maestrissimo» στον
σπουδαίο Ιταλό μαέστρο Arturo Toscanini για τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τη
γέννησή του, συμμετείχε στο διεθνές αφιέρωμα Claudio Monteverdi με δεκάδες
εκπομπών αφιερωμένων στον σημαντικό Ιταλό πρωτοπόρο συνθέτη,



Μετέδωσε ειδική εκπομπή για τη μεγάλη διεθνή έκθεση «Documenta-14 Μαθαίνοντας
από την Αθήνα», καθ΄ όλη τη διάρκεια της μεγάλης έκθεσης στην Αθήνα.



Αξιοποίησε μεγάλο αριθμό συναυλιών των μεγάλων μουσικών Φεστιβάλ της Ευρώπης
που μεταδίδονται μέσω EBU (με κορυφαίους ερμηνευτές και ποικιλία προγραμμάτων
και ωρών μετάδοσης, από πρωινές ως αργά το βράδυ), στις οποίες περιλαμβάνονται
και

ειδικά

αφιερώματα

σε

απευθείας

μετάδοση

(από

το

ειδικό

ημερήσιο

Χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα μέχρι την τελευταία νύχτα του Φεστιβάλ Proms του
Λονδίνου και τις μεταδόσεις από το Φεστιβάλ Μπαϊρόιτ με όπερες του R. Wagner).


Πραγματοποιήθηκαν ηχογραφήσεις Ελλήνων και ξένων σολίστ για το Τρίτο, οι οποίες
χρησιμοποιούνται ήδη σε αποκλειστικότητα από τις εκπομπές μας. Δεκάδες Έλληνες
μουσικοί και συγκροτήματα της τζαζ παίζουν/ηχογραφούνται στο Στούντιο Ε και
παρουσιάζονται στην εκπομπή «Jazz in the city» κάθε Δευτέρα.
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Το ραδιόφωνο του Kosmos:


Συμμετείχε στην Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου (13.02.2017) με ζωντανή μετάδοση
του προγράμματος από τον χώρο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, συνεντεύξεις με
του επιμελητές και προσφορά δωρεάν ξεναγήσεων στην έκθεση για τους ακροατές
του.



Συμμετείχε στη μεγάλη έκθεση «Η Ελλάδα τη Δεκαετία του ‘80» με μουσικό πρόγραμμα
από τους παραγωγούς (11 & 12 Μαρτίου).



Διοργάνωσε δύο συναυλίες του «Kosmos Goes Live» με ελεύθερη είσοδο για τους
ακροατές με τη συμμετοχή σχημάτων της σύγχρονης ελληνικής σκηνής



.Παρουσίασε και συμμετείχε στο «17ο Athens Jazz Festival» με ζωντανή αναμετάδοση
της συναυλίας της ελληνικής συμμετοχής (24.05.2017)



Διοργάνωσε εκδήλωση για την Ημέρα του AIDS (01.12.2017), σε συνεργασία με το
ΚΕΕΛΠΝΟ και τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, με ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση του
προγράμματος επί 8 ώρες, από το σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι.



Ανέπτυξε

τη

ζώνη

«Kosmos

Lab»

κάθε

Σάββατο

22:00-00:00

με

μουσικούς/DJ/παραγωγούς της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής από την Ελλάδα αλλά
και το εξωτερικό να παίζουν ένα δίωρο mix set αποκλειστικά για το Kosmos.


Συνεχίστηκε η σταθερή συνεργασία με την EBU με τη μετάδοση μιας επιλεγμένης
συναυλίας κάθε δεύτερη Κυριακή (στις 22:00)
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος τη χρήση 2017 πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις
που παρουσιάζονται ανά Διεύθυνση και Τμήμα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Το Τμήμα Εσωτερικής Παραγωγής πραγματοποίησε:


Μαγνητοσκόπηση 34 συναυλιών (χορηγικών-Μουσικών Συνόλων)



Μαγνητοσκόπηση 3 θεατρικών παραστάσεων



Ζωντανή μετάδοση εκδήλωσης «Καρναβάλι Πάτρας 2017»



Ζωντανή μετάδοση Τ/Ο μαραθωνίου UNICEF



Ζωντανή μετάδοση (50) Θείων Λειτουργιών



Ζωντανή μετάδοση-μαγνητοσκόπηση 16 συναυλιών SUMMERTIME



Ζωντανή μετάδοση εκπομπών (2) Eurovision



Μαγνητοσκόπηση 97 επεισοδίων εκπομπών (εσωτερικών-μικτών)



Μαγνητοσκόπηση σειράς ντοκιμαντέρ 12 επεισοδίων



Μετάδοση 93 επεισοδίων καθημερινής ζωντανής εκπομπής «ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ»

Το Τμήμα Ελληνικού Προγράμματος κάλυψε 2.519 ώρες προγράμματος. Αναλυτικά:
1. Αρχείο
Στην ΕΡΤ1 μεταδόθηκε πρόγραμμα αρχείου:


Σειρές μυθοπλασίας: ΕΡΤ1 110 ώρες, ΕΡΤ2 320 ώρες



Αρχείο προγράμματος:ΕΡΤ1 325 ώρες,ΕΡΤ2 370 ώρες
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2. Ζώνη Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου και microfilm


Μίσθωση 41 ταινιών μεγάλου μήκους



Καλύφθηκε πρόγραμμα 200 ωρών.(80 ώρες στην ΕΡΤ1 και 120 ώρες στην ΕΡΤ2)



50 ώρες από το microfilm στην ΕΡΤ2

3. Παλαιός Ελληνικός Κινηματογράφος


Μίσθωση 172 ταινιών



Καλύφθηκε πρόγραμμα 500 ωρών στην ΕΡΤ2

4. Αναθέσεις


ΕΡΤ1: 13 εκπομπές/370 επεισόδια 137 ώρες πρώτη προβολή



ΕΡΤ2: 20 εκπομπές/214 επεισόδια 140ώρες πρώτη προβολή



Επαναλήψεις αναθέσεων: 24 εκπομπές/464 επεισόδια 270 ώρες προγράμματος

5. Ντοκιμαντέρ


33 μισθώσεις και 36 πρώτες προβολές



ΕΡΤ1: 38 ώρες προγράμματος



ΕΡΤ2: 59 ώρες προγράμματος

Το Τμήμα Προβολής δημιούργησε τουλάχιστον 1.500 προωθητικά videos και αντίστοιχο αριθμό
πρωτοτύπων κειμένων και εκφωνήσεων. Επίσης για τον ίδιο σκοπό δημιουργήθηκαν:


Πλήρη πακέτα γραφικών για τα δελτία της ΕΡΤ 1



Πλήρη πακέτα γραφικών promo-trailer για ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3



Πλήρη πακέτα γραφικών 42 εκπομπών



40 Trailer-spots



40 spots για Μουσικά Σύνολα



65 Γραφικά για intros, pack-shots, fillers κλπ..
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Το Τμήμα Ξένου Προγράμματος κάλυψε 4.290 ώρες προγράμματος. Αναλυτικά:

ΩΡΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ (1/1 - 31/12/17)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
Α/Α

1

ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

2

ΞΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
(ΣΕΙΡΕΣ & ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ)

3

ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

4

ΕΡΤ1

ΕΡΤ2

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

524 ώρες
(349 ώρες απόγευμα 175 ώρες βράδυ)

1.022 ώρες
(402 ώρες μεσημέρι 525 απόγευμα95 βράδυ)

1.546 ώρες

552 ώρες
(339 ώρες μεσημέρι 213 ώρες βράδυ)

734 ώρες
(468 ώρες πρωί 117 μεσημέρι 55 απόγευμα 94 βράδυ)

1.286 ώρες

63 τίτλοι (126 ώρες)

194 τίτλοι (388 ώρες)

257 τίτλοι
(514 ώρες)

…….

62 τίτλοι (88 ώρες)

62 τίτλοι
(88 ώρες)

819 ώρες

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

ΞΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

5

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

…….

819 ώρες
(645 ώρες πρωί 174 ώρες μεσημέρι)

6

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ/
ΠΡΟΑΓΟΡΕΣ (ντοκιμαντέρ)

…….

28 ώρες

28 ώρες

7

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

3 ώρες

6 ώρες

9 ώρες

1.205

3.085

4.290 ώρες

Σύνολο

Το Τμήμα Σύνθεσης και Ροής πραγματοποίησε αναλυτικά:


164 μεταδόσεις εκδηλώσεων, ομιλιών ,δραστηριοτήτων πολιτικών κόμματων καθώς
και έκτακτων γεγονότων



55 διεθνείς και ελληνικές αθλητικές διοργανώσεις



9.650 προβολές χορηγικών σποτ

βάσει των συμφωνιών

της εταιρείας με τους

επιχορηγούμενους


Διαχείριση /προγραμματισμό 1500 τρέιλερ του προγράμματος των ΕΡΤ1-ΕΡΤ2



Διαχείριση /προγραμματισμό 370 σποτ κοινωνικού χαρακτήρα



450 προβολές σποτ στα πλαίσια χρηματοδότησης κινηματογραφικών παραγωγών.
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Μετάδοση τηλεοπτικών σποτ με στόχο την προβολή δραστηριοτήτων της εταιρείας
όπως του σποτ της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, του σποτ για τις υπηρεσίες της Υβριδικής
Τηλεόρασης , των συναυλιών των Μουσικών συνόλων της ΕΡΤ κλπ.



Μεταδόσεις αμοιβαίας διαφήμισης (εφημερίδες ,περιοδικά κλπ.)



Συλλογή όλων των στοιχείων του προγράμματος για τον σχεδιασμό και τη σύνθεση του
μηνιαίου-εβδομαδιαίου-ημερήσιου προγράμματος



Διαμόρφωση του εβδομαδιαίου προγράμματος βάσει των έκτακτων πολιτικώνειδησεογραφικών μεταδόσεων καθώς και των αθλητικών γεγονότων και τήρηση της
ορθής μετάδοσης επεισοδίων-,υποχρεώσεων της εταιρείας.



Συλλογή και έλεγχο όλου του προς προβολή προγράμματος ( αριθμός επεισοδίου
,διάρκεια κλπ.)



Τήρηση

στατιστικών

στοιχείων

τηλεοπτικού

προγράμματος

ΕΡΤ1-ΕΡΤ2(είδος

προγράμματος ,χώρα προέλευσης , είδος επεξεργασίας κτλ.)


Καταγραφή των προγραμμάτων για χρήση και απόδοση πνευματικών δικαιωμάτων.
Δρομολόγηση για την προβολή του εκάστοτε προγράμματος μέσω web (ΕλλάδαΕξωτερικό ή κανένα από τα δυο)



Συνεννοήσεις με τους συντελεστές εκπομπών για θέματα που αφορούν στη μετάδοση
του προγράμματος



Σχεδιασμός προγράμματος και δρομολόγηση για το περιεχόμενο και μετάδοση της
ΕΡΤHD

Το Τμήμα Γλωσσικής Υποστήριξης επεξεργάστηκε και επιμελήθηκε:


Έξι ξένες σειρές 74 επεισόδια Χ 50’ μετάφραση αγγλικά-ελληνικά



75 ταινίες μετάφραση αγγλικά-ελληνικά



69 ντοκιμαντέρ



2 παιδικές σειρές μεταγλώττιση



Προσαρμογή υποτίτλων σε 5 επεισόδια της σειράς Roads
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6 ντοκιμαντέρ, αντίστροφη μετάφραση ελληνικά-αγγλικά



Σε εβδομαδιαία βάση μετάφραση και υποτιτλισμό για την εκπομπή Europe



Καθημερινά το δελτίο στο web



Καθημερινά μετάφραση στα αγγλικά δελτίου για την Φωνή της Ελλάδας

Η ΕRT World μετέδωσε μία σειρά από τηλεοπτικές εκπομπές τόσο ενημερωτικού όσο και
ψυχαγωγικού περιεχομένου παραγωγής ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3. Οι εν λόγω εκπομπές, μαζί με
τα δελτία ειδήσεων και τις απευθείας συνδέσεις με σκοπό την κάλυψη γεγονότων μείζονος
σημασίας, συνθέτουν το πρόγραμμα του δορυφορικού καναλιού κατά την διάρκεια των τριών
πρώτων μηνών επαναλειτουργίας του. Η επιλογή των τηλεοπτικών εκπομπών και ο
καταμερισμός τους στο πρόγραμμα γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα της ελληνικής ομογένειας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ


20 «SummERTime – Καλοκαίρι στην Αγία Παρασκευή» .Περισσότερες από 38
ώρες ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ,από το web στο www.ert.gr,και
ραδιοφωνικής μετάδοσης από το Δεύτερο Πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας για
όλο τον κόσμο.



Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η ΕΡΤ σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διοργάνωσαν τα «Μικρά Σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας και
Επικοινωνίας», τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 110 εργαζόμενοι της
ΕΡΤ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια, κυρίως συνάδελφοι που σχετίζονται με
τον εκπεμπόμενο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό λόγο (δημοσιογράφοι, συντάκτες,
αρχισυντάκτες, παρουσιαστές, παραγωγοί εκπομπών ραδιοφώνου). Μία σειρά
κορυφαίων Πανεπιστημιακών από όλα τα ΑΕΙ της χώρας δίδαξαν στο Σεμινάριο σε
Αθήνα (οκτώ μαθήματα τρίωρης διάρκειας) και Θεσσαλονίκη ενώ οι εργαζόμενοι της
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ΕΡΤ στην Περιφέρεια είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα Σεμινάρια μέσω live
streaming/μετάδοση από το web της ΕΡΤ.


Συνεργασία και συμμετοχή στη διοργάνωση των εκδηλώσεων «12 Οκτωβρίου 1944. Η
Αθήνα Ελεύθερη». Συμμετοχή της ΕΡΤ και το 2017 στην ομάδα των συν-διοργανωτών
των εκδηλώσεων «12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Η Αθήνα Ελεύθερη», μαζί με το Ίδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων, την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Αθηναίων και τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στο Λεκανοπέδιο
Αττικής στο διάστημα 1 - 31 Οκτωβρίου 2017.



Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και σε σύμπραξη με την Περιφέρεια
Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηρακλείου) «ανέβηκε»
σε πρώτη εκτέλεση η Όπερα – ντοκουμέντο «Μίνως», από την Εθνική Συμφωνική
Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ μέσα στο Ανάκτορο της Κνωσού, με απευθείας
τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Η σημασία του εγχειρήματος αφορά και στο
γεγονός ότι ο Αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού άνοιξε για πρώτη φορά για μια τέτοιου
μεγέθους εκδήλωση.



Για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συντάχθηκε Κώδικας Δεοντολογίας για την
αντιμετώπιση της «Ρητορικής του μίσους» από τα ΜΜΕ, με την Ελληνική Ραδιοφωνία
να πρωτοπορεί συμπράττοντας στον εν λόγω πρόγραμμα με έξι Ραδιόφωνα ισάριθμων
Ευρωπαϊκών χωρών υπό την εποπτεία του International Press Institute της Αυστρίας,
ο οποίος θα υιοθετηθεί από την Ε.Ε. Συμμετέχουν οι Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία,
Σλοβενία, Ουγγαρία.



Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου (13 Φεβρουαρίου 2017). Δίωρη ζωντανή εκπομπή στο
Δεύτερο πρόγραμμα, παρουσία κοινού, με τον Σταμάτη Κραουνάκη στο μικρόφωνο και
στο πιάνο. Ολοήμερη ζωντανή εκπομπή (επτά ώρες) στο Kosmos από το «Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης». Το Ρ/Φ πρόσφερε στους ακροατές του, που επισκέφθηκαν εκείνη
την ημέρα το μουσείο, δύο δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία
5.000 χρόνια πριν».
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Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21/3/2017): Συν-διοργάνωση της Ημέρας με την Εταιρεία
Ελλήνων Συγγραφέων. Διαμόρφωση όλων των προγραμμάτων (συνεντεύξεις,
ανάγνωση ποιημάτων, μελοποιημένη ποίηση κλπ) σε συνεργασία με την Εταιρεία. Συνδιοργάνωση στην Παλαιά Βουλή εκδήλωσης σε συνεργασία και με τα Ελληνικά
Ταχυδρομεία, με παρουσίαση της ανθολογίας του ποιητή Ηλία Γκρή: «Ο ταχυδρόμος
φέρνει γράμματα, ποιήματα» και απευθείας μετάδοσή της από το Τρίτο Πρόγραμμα



Μάρτιος 2017: Εβδομαδιαίο αφιέρωμα στη Δόμνα Σαμίου με αφορμή τη συμπλήρωση
πέντε χρόνων από το θάνατό της. Ειδικές εκπομπές, εκπομπές αρχείου και ζωντανή
συναυλία, παρουσία κοινού με τον «Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής & τη
χορωδία Δόμνα Σαμίου» (9/3/17).



UNICEF: Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη UNICEF έγινε στις 6/4/2017
Ραδιομαραθώνιος με τη συμμετοχή και των έξι (6) Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΤ 3

Η δύναμη της ΕΡΤ3 είναι η σχέση της με την ελληνική περιφέρεια. Κύριο χαρακτηριστικό της,
όπως καταγράφεται τόσο στη δομή της όσο και στη συνείδηση του κοινού, είναι η
αποκεντρωμένη λειτουργία της, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που σκοπό έχει «την ποιοτική
ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία της κοινωνίας με επίκεντρο την ελληνική περιφέρεια
και τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών, τους ανθρώπους της υπαίθρου, της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής, του επιχειρείν, της οικολογίας, του τουρισμού, του πολιτισμού, της
εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιστημών, του ερασιτεχνικού αθλητισμού και των αθλητικών
σωματείων της περιφέρειας, τη νεολαία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις μειονότητες,
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σπάζοντας την στερεότυπη τηλεοπτική εικόνα. Αυτό το χαρακτηριστικό προσεγγίστηκε μέσα
από το τηλεοπτικό πρόγραμμά και από τις δύο (2) ραδιοφωνικές συχνότητές της ΕΡΤ3.
Πιο συγκεκριμένα το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Οι εσωτερικές παραγωγές κάλυψαν κατά μέσο όρο ετησίως το 35% πρωτογενώς και
το 5% με επαναλήψεις στη διάρκεια του ωφέλιμου χρόνου 08.00 το πρωί – 01.00 το
βράδυ με θέματα της Περιφέρειας, των Βαλκανίων και του Απόδημου Ελληνισμού.



Καλύφθηκαν σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, όπως τα Φεστιβάλ Κινηματογράφου &
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, η Διεθνής
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με καθημερινά αφιερώματα, καθώς και οι Δρόμοι του
Κουδουνιού με ένα ημίωρο «factual».



Οι εξωτερικές παραγωγές επίσης με έμφαση στην περιφέρεια (ανάμεσα τους το
μοναδικό πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης για άτομα με αναπηρία) κάλυψαν το
7% πρωτογενώς και το 21% με επαναλήψεις.



Οι μισθώσεις ελληνικού και ξένου προγράμματος (ταινίες, ντοκιμαντέρ, σειρές
μυθοπλασίας, συναυλίες κλασσικής μουσικής και παραστάσεις μπαλέτου και λυρικού
θεάτρου) κάλυψαν το 30% του προγράμματος.



Το αρχείο κάλυψε το 2% του προγράμματος (κυρίως με εορταστικά και επετειακά
προγράμματα).

Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 102FM και 9.58FM (πολιτιστικό ραδιόφωνο):


Καλύπτεται κατά περίπου 17ώρες ημερησίως με ζωντανό πρόγραμμα και 7 με
ηχογραφημένο



Κάθε Τρίτη η εκπομπή με τα νέα της κλασσικής μουσικής μεταδίδεται ταυτόχρονα και
από το ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της ΕΡΤ Α.Ε.



Κάθε Παρασκευή για μία ώρα μεταδίδεται πρόγραμμα από τους Περιφερειακούς
Ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε.
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Κάθε Σαββατοκύριακο, σε συνεργασία με την ΕΡΑ ΣΠΟΡ, παράγεται 7ωρο
ραδιοφωνικό πρόγραμμα με ζωντανές μεταδόσεις αγώνων, ρεπορτάζ και συνδέσεις.

Το ενημερωτικό πρόγραμμα στοχεύει απευθείας τον παλμό της ελληνικής περιφέρειας:


Δύο δελτία ειδήσεων ημερησίως. Δύο φορές τον μήνα, το δελτίο ειδήσεων των 19:00
μετατρέπεται σε αμιγώς περιφερειακό δελτίο και μετακινείται στην ελληνική περιφέρεια.



Ζωντανή μετάδοση καθημερινών εκπομπών από την περιφέρεια. Οι εκπομπές
«Καθημερινά κι απλά» και «Επικοινωνία», δύο φορές το μήνα η κάθε μία εκπέμπεται
από επιλεγμένα σημεία ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.



Εβδομαδιαίες εκπομπές εσωτερικής αλλά και εξωτερικής παραγωγής παρουσιάζουν
θέματα από ολόκληρη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.



Οι αθλητικές μεταδόσεις έχουν αυξηθεί στο φετινό τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ
Α.Ε., αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι των υποχρεώσεων της εταιρίας για την
κάλυψη αθλητικών γεγονότων.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων τη χρονιά του 2017 ανέπτυξε καινοτόμες εφαρμογές και
διέθεσε στους Έλληνες πολίτες πρωτοπόρες υπηρεσίες, οι οποίες για πρώτη φορά
παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα και πρώτα από την ΕΡΤ.
Αναλυτικά:
1. Καινοτομία και Νέες Υπηρεσίες


Έδωσε έμφαση σε καινοτόμες υπηρεσίες αναπτύσσοντας υπηρεσίες υβριδικής
τηλεόρασης, οι οποίες προσφέρθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και διαρκώς
εμπλουτίζονται με νέες υβριδικές εφαρμογές.
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Επικαιροποίησε τις εφαρμογές (για iOS, android, web portal), ώστε να είναι
προσβάσιμες και πιο φιλικές στους χρήστες, φέρνοντας πιο κοντά τους πολίτες στην
ενημέρωση και την ψυχαγωγία.



Ανέπτυξε και προχώρησε σε βελτιστοποίηση των διαδικασιών τεχνικής υποστήριξης
των πολιτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.



Συμμετείχε σε ευρωπαϊκά συνέδρια, στα οποία παρουσίασε τις καινοτόμες τεχνολογικές
υπηρεσίες όπως EBU flow, HbbTV Forum κλπ.

2. Νέες υπηρεσίες, ανάπτυξης δικτύου και επενδύσεις


Αναβάθμισε τον ψηφιακό αποθηκευτικό χώρο (storage) κατά 120ΤΒ χωρητικότητα και
προμηθεύτηκε νέους δικτυακούς μεταγωγείς (switches) υψηλών ταχυτήτων 10G.



Εγκατέστησε

συσκευές

επεξεργασίας

και

επανακωδικοποίησης

πολυμεσικού

περιεχομένου (Video Transcoder) για την αμεσότητα παραγωγής νέου ψηφιακού
οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες διαμοιρασμού του στις διαδικτυακές
πλατφόρμες.


Αναβάθμισε την υπάρχουσα υποδομή με την αγορά ενός νέου κωδικοποιητή βίντεο
(video encoder) για τη διάθεση επιπλέον όγκου κατά απαίτησης βίντεο (VoD) και
ζωντανού προγράμματος (Live streaming) μέσω του διαδικτύου.



Εγκατέστησε νέους διαμοιραστές φόρτου (Load Balancers) με δυνατότητα Web
Application Firewall για τον διαμοιρασμό και το φιλτράρισμα του φόρτου των
εισερχομένων αιτημάτων προς τους Web Servers



Προχώρησε στην εγκατάσταση ρομποτικής βιβλιοθήκης 8 θέσεων LTO-7 καθώς και
στην διαχείριση της από ειδικό πρόγραμμα (Acronis software) για τη δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας οπτικοακουστικού υλικού παραγόμενου της Γ.Δ. αλλά και
αρκετών υπηρεσιακών μονάδων της ΕΡΤ.



Ολοκλήρωσε την 1η φάση αναβάθμισης του MAM (Media Asset Management) της
Διεύθυνσης Αρχείου της ΕΡΤ.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι επιδόσεις και δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας για το 2017 αναλύονται
παρακάτω ανά Διεύθυνση:

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύων
Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύων επικεντρώθηκαν στους
κατωτέρω αναφερόμενους άξονες:


Μετατροπή 125 αναλογικών αναμεταδοτών σε ψηφιακούς για την ποιοτική και
ποσοτική βελτίωση του εκπεμπόμενου τηλεοπτικού σήματος. Ο αριθμός των εκ
μετατροπής αναμεταδοτών είναι 393 σε ολόκληρη την χώρα. Παράλληλα, έγινε
μετατροπή έξη (6) αναλογικών πομπών μεγάλης ισχύος σε ψηφιακούς.



Επαναλειτουργία ικανού αριθμού αναλογικών αναμεταδοτών, αυξάνοντας το σύνολο
των λειτουργούντων πομπών & αναμεταδοτών στους 980.



Έναρξη πιλοτικής εκπομπής επίγειου ψηφιακού Ραδιοφώνου (TDAB+) από το ΚΕ
Υμηττού.



Από τα κατά τόπους τεχνικά κλιμάκια αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς ογδόντα τρεις
βλάβες σε σημεία εκπομπής τηλεοπτικών ψηφιακών πομπών, διακόσιες εξήντα τρεις
βλάβες σε σημεία εκπομπής πομπών FM, τριακόσιες εβδομήντα τρεις βλάβες σε
αναμεταδότες, είτε αναλογικής είτε ψηφιακής εκπομπής. Εντοπίστηκαν, καταγράφηκαν
και σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπίστηκαν εκατό πενήντα ένα προβλήματα κεραιοσυστημάτων

στην

ελληνική

επικράτεια.

Παράλληλα,

πραγματοποιήθηκαν

εγκαταστάσεις ενοποιημένων δεκτών – αποκωδικευτών και δορυφορικών κατόπτρων
σε ΚΕ για την διανομή της επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής της ΕΡΤ ΑΕ, με
παράλληλο προγραμματισμό, εγκατάσταση και συντήρηση των μονάδων RDS για τους
πομπούς FM.


Επισκευή με απόλυτη επιτυχία των κεραιών Μεσαίων της ΕΡΤ Κέρκυρας, ενώ
παράλληλα διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία των πομπών Μεσαίων
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Κομοτηνής, Χανίων, Κέρκυρας, Αγίου Στεφάνου και Τριπόλεως, καθώς και των 2
πομπών Βραχέων της Αυλίδας.


Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
έναρξη λειτουργίας της ERT World στον Καναδά, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον
Ιούνιο του 2017.



Διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των κεφαλικών άκρων της
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (πρώτη και δεύτερη πολυπλεξία), καθώς και
διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των κεφαλικών άκρων της
Δορυφορικής ERT World για Ευρώπη και Καναδά.



Επιτυχής συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πολυμέσων για την λειτουργία των
υπηρεσιών Υβριδικής τηλεόρασης.



Έλεγχος δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού προμήθειας κεφαλικού Άκρου της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.



Παροχή καθοριστικής τεχνικής βοήθειας στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά για την αξιολόγηση, παραλαβή των αναμεταδοτών στον νέο
Δορυφόρο HellasSat 3, καθώς και ολοκλήρωση τεχνικών προδιαγραφών για
υπηρεσίες ανοδικής ζεύξης προς αυτόν.



Διενέργεια με απόλυτη επιτυχία των μεταδόσεων των θεμάτων των πανελλαδικών
εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Διεύθυνση Τεχνικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού
Τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Τεχνικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνολογίας, για το έτος 2017, περιλαμβάνουν:


Την κατάρτιση ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος (2018 – 2020)

για την

τηλεόραση και το ραδιόφωνο με άξονες την μετάβαση των τεχνικών υποδομών
παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας σε υψηλή ευκρίνεια και την εισαγωγή σύγχρονων
ροών εργασίας σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον.
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Τη σύνταξη προδιαγραφών, μελετών σκοπιμότητας και τεχνικών περιγραφών για την
υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του έτους 2017 και την προετοιμασία του
επερχόμενου τριετούς προγράμματος.



Το διαρκή συντονισμό του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της ΕΡΤ ως προς τη
διαχείριση των αιτημάτων, τη δέσμευση του προϋπολογισμού και την προετοιμασία
αναφορών για την ενημέρωση και τον έλεγχο των διαδικασιών.



Το διαρκή συντονισμό των λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνολογίας ως προς τη διαχείριση των αιτημάτων, τη δέσμευση του προϋπολογισμού
και την προετοιμασία αναφορών για την ενημέρωση και τον έλεγχο των διαδικασιών.



Τη στελέχωση των επιτροπών διαγωνισμών για τις διαδικασίες αξιολόγησης και
παραλαβής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.



Την επιμόρφωση του τεχνικού προσωπικού της ΕΡΤ σε τεχνολογικά θέματα όπως η
εκπαίδευση εικονοληπτών, ο συντονισμός πιστοποίησης χειριστών Drone και η
προετοιμασία εργαστηρίου επιμόρφωσης της ΕΡΤ στο πλαίσιο συνεργασίας με την
EBU.



Την εκπροσώπηση της EPT σε διεθνείς, την ενεργή συμμετοχή στην διεθνή τεχνική
επιτροπή

της EBU για την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού στρατηγικού προγράμματος

τεχνολογίας και καινοτομίας των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, την συμμετοχή σε
διεθνείς επιτροπές για την προετοιμασία σεμιναρίων για τις τηλεοπτικές τεχνολογίες

και

την άσκηση καθηκόντων σε θεσμικούς ρόλους της EBU.

Διεύθυνση Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης
Οι κύριες δραστηριότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης
κατά το 2017 ήταν οι εξής:


Συντήρηση των εγκαταστάσεων, ανακατασκευή των στούντιο και ιδιαίτερα των δύο της
οδού Κατεχάκη, όπου έγινε πλήρης ανά-καλωδίωση.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή του νέου κεντρικού ελέγχου στις
εγκαταστάσεις της Κατεχάκη.



Ανακατασκευή και τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος απεικόνισης στο στούντιο 3.



Ανανέωση του τρόπου παρουσίασης των ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών
(στούντιο, σκηνικά, γραφικά κ.λπ.).



Ασύρματη σύνδεση με κινητές συσκευές σε όλα στούντιο της ΕΡΤ.



Συντήρηση και ανά-καλωδίωση των αυτοκινήτων (OB VAN) με ταυτόχρονη ενίσχυση
των συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS). Επίσης επεκτάθηκε και λειτούργησε
με μεγάλη επιτυχία και μεγάλη εξοικονόμηση κόστους η ασύρματη μετάδοση μέσω
δικτύων κινητής τηλεφωνίας.



Συμμετοχή

στη μελέτη και τη σύνταξη προδιαγραφών για την ανανέωση του

εξοπλισμού και την πορεία προς την υψηλή ευκρίνεια.

Διεύθυνση Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας


Εγκατάσταση τόσο στις κεντρικές υπηρεσίες όσο και σε όλους τους περιφερειακούς
σταθμούς, συσκευές IP Codecs, για την ανταλλαγή και την από κοινού παραγωγή
ραδιοφωνικού προγράμματος.



Επίσης πέραν των δύο οργανωμένων τηλεοπτικών περιφερειακών κλιμακίων Πάτρας
και Ηρακλείου Κρήτης, εξοπλίστηκαν με τηλεοπτικές κάμερες και στέλνουν τηλεοπτικό
υλικό 5 ακόμα περιφερειακοί σταθμοί (Αιγαίου, Κομοτηνής, Καβάλας, Κέρκυρας,
Ιωαννίνων) και ένα παράρτημα (Σάμου).

Διεύθυνση Πληροφορικής
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και κατά το έτος 2017 παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης και
ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΡΤ, με γνώμονα τη διατήρηση και βελτίωση
των εταιρικών λειτουργιών σε υψηλό επίπεδο και την κάλυψη νέων αναγκών.


Οριστική μετάβαση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της ΕΡΤ σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
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Αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών σε αποθηκευτικά μέσα και εξυπηρετητές, η
προμήθεια φορητών συσκευών και Η/Υ.



Αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός διαχείρισης των ευρυζωνικών διασυνδέσεων της ΕΡΤ,
ενώ ολοκληρώθηκαν τεύχη προδιαγραφών και διακηρύξεις για έργα αναβάθμισης
κεντρικών υποδομών δικτύου και τηλεφωνίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια,
προμήθειας συστημάτων καθώς και έργο αναβάθμισης της « Private Cloud» υποδομής
της ΕΡΤ.



Αναβάθμιση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος Ειδήσεων σε πλήρες web
περιβάλλον, ενώ πραγματοποιήθηκαν επεκτάσεις στα συστήματα Διαχείρισης Μέσων
και Χορηγιών, τα οποία έχουν αναπτυχθεί με ιδία μέσα.



Υλοποιήθηκαν επεκτάσεις στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης διοικητικών και
οικονομικών υπηρεσιών.



Ενισχύθηκε η χρήση των Cloud υπηρεσιών Office 365 μέσω προμήθειας νέων αδειών
χρήσης και ανάπτυξης εφαρμογών σε Share Point.



Ολοκληρώθηκε η διακήρυξη προμήθειας νέου ERP καθώς και του έργου Ηλεκτρονικής
Διακίνησης Εγγράφων.



Σημαντικό έργο αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας FEP (File Exchange
Platform) της EBU, που εκσυγχρόνισε τη διαδικασία αποστολής και λήψης
περιεχόμενου με άλλα μέλη της EBU.

Τέλος εκκίνησαν οι διαδικασίες έτσι ώστε τόσο οι υπηρεσίες όσο και οι υποδομές
Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΡΤ, να είναι σε θέση να πληρούν τα όσα αναφέρονται στις
κοινοτικές οδηγίες GDPR & NIS που αφορούν στην προστασία προσωπικών δεδομένων και
στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων αντίστοιχα.
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Δ.Ο.ΗΜ.Ε.
Η δραστηριότητα της Διεύθυνσης Δομικών & Η/Μ

Έργων κατά το έτος 2017

προσανατολίστηκε:


στην μελέτη και δημοπράτηση έργων που αφορούν τη συντήρηση των κτιρίων τόσο
στην περιφέρεια όσο και σε κεντρικό επίπεδο



στη συντήρηση και επίβλεψη λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
της εταιρείας και



στη σύνταξη προδιαγραφών και αιτημάτων παραγγελίας για προμήθεια υλικών και
μηχανημάτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, Μελετήθηκαν ,δημοπρατήθηκαν και εκτελέστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία Ν.4421/2016 τα παρακάτω έργα:


«Επισκευή-συντήρηση ΕΡΤ Αιγαίου»



«Συντήρηση Κ.Ε. & ΕΡΤ Κέρκυρας»



«Συντήρηση Κ.Ε. & ΕΡΤ Ρόδου»



« Συντήρηση Κ.Ε. Καλαμάτας»



«Συντήρηση Ραδιομεγάρου & εγκαταστάσεων Λ. Μεσογείων 136»



«Έλεγχος στατικής επάρκειας για χρήση γυμναστηρίου»

Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν σε λειτουργία τα παρακάτω έργα:


Συντήρηση Κ.Ε. Λέσβου



Συντήρηση Κ.Ε. Χορτιάτη



Μετεγκατάσταση στούντιο Τηλεόρασης Ηρακλείου



Μετεγκατάσταση Ρ.Σ. Πάτρας

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ξεκίνησε η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:


Συντήρηση Κτηρίων ΕΡΤ 3 (ολοκληρώθηκε)
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Συντήρηση ΕΡΤ Κομοτηνής (υπό εξέλιξη)



Συντήρηση Κ.Ε. Αυλίδας (υπό εξέλιξη)



Συντήρηση Αποθήκης Μπογιατίου (υπό εξέλιξη)



Συντήρηση ΕΡΤ Βόλου (υπό εξέλιξη)



Αντικεραυνική προστασία της ΕΡΤ Πάτρας(υπό εξέλιξη)



Αντικατάσταση ανελκυστήρων Ραδιομεγάρου(υπό εξέλιξη)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαχείρισης των λειτουργικών δαπανών της χρήσης 2017
πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για μικρά έργα βελτίωσης και συντήρησης, για προμήθειες
υλικών και υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων
της

εταιρείας. Το μεγαλύτερο μέρος της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων της εταιρείας καθώς και τροποποιήσεις –επεκτάσεις των Η/Μ εγκαταστάσεων
πραγματοποιήθηκαν από το τεχνικό προσωπικό της ΔΔΟΗΜΕ.
Καταρτίστηκαν

κατάλογοι για κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις
των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016( διαδικασία απευθείας ανάθεσης) οι οποίες
υποβλήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο βασικός υποστηρικτικός
πυλώνας για την επίτευξη των Εταιρικών στόχων και την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των
ανειλημμένων δράσεων της Εταιρείας. Σε αυτά τα πλαίσια τη χρήση 2017 ήταν δεσμευμένη
στην επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και ανταποκρίθηκε με επιτυχία
στους στόχους που είχαν τεθεί.
Η επίτευξη των Εταιρικών στόχων ήταν αποτέλεσμα μιας καθημερινής εργώδους προσπάθειας
των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης που υποστήριξαν και υποστηρίζουν την παροχή των
προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΡΤ- Α.Ε. και διασφαλίζουν την απόλυτη διαφάνεια, όχι μόνο
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στη λογιστική – δημοσιονομική της διάσταση, αλλά ως καθημερινή πρακτική σε όλες τις δράσεις
της Εταιρείας.

Τη χρήση 2017 μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης :


Ανέπτυξαν την μηχανογραφημένη εφαρμογή του

Μητρώου Δεσμεύσεων σε

συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής.


Ανέπτυξαν

περαιτέρω ,σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, το

πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρόνου
σύνταξης των οικονομικών αναφορών.


Διαχειρίστηκαν 896 αιτήματα προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.



Ολοκλήρωσαν τη καταχώρηση των στοιχείων των υπαλλήλων (ατομικά και τυπικά
προσόντα) στη σχετική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.



Ξεκίνησαν τον έλεγχο γνησιότητας πτυχίων και λοιπών δικαιολογητικών του
προσωπικού. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε και απεστάλησαν τα σχετικά ερωτήματα
στους αρμόδιους φορείς. Η διαδικασία απαντήσεων από τους φορείς είναι σε εξέλιξη.



Ξεκίνησαν τη ταξινόμηση-οργάνωση των ατομικών φακέλων όλου του προσωπικού η
οποία θα ολοκληρωθεί μετά τη περάτωση των ελέγχων γνησιότητας τίτλων σπουδών.
και δικαιολογητικών. Παράλληλα εξελίσσεται και το έργο της ψηφιοποίησης τους σε
ηλεκτρονική μορφή.



Ολοκλήρωσαν τη σύνταξη των αναλυτικών πινάκων που προβλέπει η ΚΥΑ
920/12.04.2017 .



Προετοίμασαν τις τροποποιήσεις του γενικού κανονισμού Προσωπικού και του
Οργανογράμματος.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ (Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα Σύγχρονης
Μουσικής και Χορωδία) ανοίγονται στην κοινωνία μέσα από μία σειρά δράσεων, τέχνης και
πολιτισμού.
Το έργο τους δεν είναι μόνο πολιτιστικό, αλλά εκπαιδευτικό και κοινωφελές δίνοντας την
δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις όλοι οι Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από την
οικονομική τους κατάσταση, έχοντας συμβολικές τιμές εισιτηρίων αλλά προσφέροντας επίσης
και τη δυνατότητα για δωρεάν είσοδο σε ανέργους.
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 και τα τρία σύνολα πραγματοποίησαν συνολικά γύρω στις
80 παραγωγές. – συναυλίες, ηχογραφήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές μεταδόσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπαραγωγές με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Εθνική
Λυρική Σκηνή, το Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα


Επισκέφτηκε την Ογκολογική Μονάδα «Μαριάννα Βαρδινογιάννη »



Έλαβε μέρος στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Aids, με συμμετοχή μελών της σε
εκδηλώσεις στο σταθμό μετρό «Μοναστηράκι».



συνεργασία με Πρεσβεία ης Φιλανδίας με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων της
ανεξαρτησίας της Φιλανδίας.



Συνεργάστηκε με το 2ο φεστιβάλ κιθάρας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.



Συνεργάστηκε με Δήμους ( Χολαργού, Σπάρτης, Ρεθύμνου, Χανίων, Ηρακλείου ).



Συνεργάστηκε με το Αρχαιολογικό Μουσείο και συγκεκριμένα στα εγκαίνια της
Έκθεσης “Αδριανός και Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο”.
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Συνέβαλε σημαντικά στην εξάπλωση της Ελληνικής Μουσικής, παρουσιάζοντας και
ηχογραφώντας έργα Ελλήνων συνθετών. Έκανε πολλές ηχογραφήσεις για το τρίτο
πρόγραμμα και απευθείας μεταδόσεις.



Πραγματοποίησε σημαντικές παραγωγές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με sold out
συναυλίες, όπως η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία και η Πασχαλινή.



Πραγματοποίησε το «Συμφωνικό Ροκ», μία παραγωγή που έχει παρουσιαστεί 4 φορές
σημειώνοντας κάθε φορά μεγάλη επιτυχία, μία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,
δύο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και μία στο Κέντρο Πολιτισμού ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, τα έσοδα της οποίας δόθηκαν στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας Αττικής.



Συνεργάστηκε με δημοφιλείς καλλιτέχνες, τον πιανίστα Κυπριανό Κατσαρή, τον
Φλαουτίστα Mario Caroli, τον μαέστρο Αλέξανδρο Μυράτ.



Συμμετείχε στα εγκαίνια του ΚΠΙΣΝ και της Εθνικής Λυρικής στις 25 Φεβρουαρίου του
2017. Συμμετείχε όμως και σε άλλες σημαντικές παραγωγές της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, όπως στον Προμηθέα Δεσμώτη και στη Ρετρομάνια – ημέρα αφιέρωμα στο
«Ρετρό».

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής
Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ έδωσε πολλές και σημαντικές συναυλίες με μεγάλη
επιτυχία.


Συνεργάστηκε με Δήμους μετά από προτάσεις που δέχτηκε όπως: με το Δήμο
Χαλανδρίου συμμετέχοντας στο Φεστιβάλ Ρεματιάς, με το Δήμο Λαυρεωτικής, με το
Δήμο Γέρακα κ.α.



Συμμετείχε σε συναυλίες του ΚΠΙΣΝ, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών.



Διοργάνωσε συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά καθώς και στο Θέατρο Παλλάς
με τη συμμετοχή του Al Di Meola.
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Έλαβε μέρος στη διοργάνωση της ΕΡΤ και του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τίτλο
«Summertime».



Οι ηχογραφήσεις της μεταδόθηκαν από το Ραδιόφωνο της ΕΡΤ.



Συμμετείχε στη συμπαραγωγή της ΕΡΤ και της ερμηνεύτριας Μπέττυς Χαρλαύτη για τη
δημιουργία cd με τραγούδια Μίκη Θεοδωράκη.



Συνεργάστηκε με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες.

Χορωδία


Παρουσίασε σύγχρονη χορωδιακή μουσική στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και
γιόρτασε τα 40 χρόνια από την ίδρυση της με μία μεγάλη Επετειακή Συναυλία στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην οποία ανταποκρίθηκε το κοινό με μεγάλη συμμετοχή.



Συμμετείχε σε παραγωγές του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του Διημέρου
για την Ανθρώπινη Φωνή και του Αφιερώματος στη Μαρία Κάλλας



Συμμετείχε

στη «Συμφωνία από τον Τρίτο Κόσμο» του Χοακίν Ορεγιάνα Μεχία

πρωτοποριακού συνθέτη από τη Γουατεμάλα που παρουσιάστηκε σε

παγκόσμια

πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.


Συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές της ΕΡΤ μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα , στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε sold out συναυλίες, όπως η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία
και η Πασχαλινή, το Συμφωνικό Ροκ και ο Εορτασμός για την Απελευθέρωση της
Αθήνας.



Συνεργάστηκε με την Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ημέρες
Λατρευτικής Μουσικής με θέμα τα «Ανθρώπινα και Θεία Πάθη και στην όπερα
Λαστιχένιο Φέρετρο του Αργύρη Κουνάδη, τα οποία επίσης είχαν μεγάλη ανταπόκριση
από το κοινό. Επίσης συνεργάστηκε με Δήμους και Περιφέρειες (Κορίνθου, Μήλου,
Κρήτης, Λάρισας ) και με το Φεστιβάλ του Μεγάρου Γκύζη στη Σαντορίνη.
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ΑΡΧΕΙΟ
Τμήμα Διαχείρισης Αρχείων -Μουσείου
Το Τμήμα Διαχείρισης Αρχείων είναι το ένα εκ των δύο τμημάτων της Διεύθυνσης Αρχείου.
Τροφοδοτεί με υλικό το Πρόγραμμα Τηλεόρασης των τριών καναλιών της ΕΡΤ και παρέχει
ραδιοφωνικό

υλικό

για

τις

ανάγκες

της

ΕΡΑ

(ειδικότερα

του

Τρίτου

Προγράμματος).Επιπρόσθετα παρέχει αρχειακό υλικό σε κάθε νέα παραγωγή (εσωτερική ή
ανάθεση) ή συμπαραγωγή της ΕΡΤ.
Το 2017, το Τμήμα Διαχείρισης Αρχείων ανταποκρίθηκε σε 1.015 αιτήματα για παραχώρηση
αρχειακού υλικού από δημόσιους φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς και σωματεία, αθλητικές
ομοσπονδίες-συλλόγους, δημοτικές αρχές κ.α.
Επιπρόσθετα συνέβαλε στην υλοποίηση των κάτωθι διαδικασιών διαχείρισης αρχειακού
υλικού:


Διακίνησε για τις ανάγκες της ενημέρωσης, του τηλεοπτικού προγράμματος και των
εκπομπών της ΕΡΤ, κατά προσέγγιση, 10.200 προγράμματα.



Διακίνησε για τις ανάγκες του ραδιοφωνικού προγράμματος, των Μουσικών Συνόλων
και των εκπομπών της ΕΡΤ, κατά προσέγγιση, 7.867 cd’s, ταινίες ραδιοφώνου,
δίσκους βινυλίου.



Διακίνησε για τις ανάγκες μεταγραφής-ψηφιοποίησης αιτημάτων εσωτερικών και
εξωτερικών χρηστών 834 τηλεοπτικά και 359 αντίστοιχα ραδιοφωνικά προγράμματα.



Προέβη στην αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση ειδησεογραφικού υλικού εγχώριας και
διεθνούς επικαιρότητας με 5.987 εγγραφές σε 452 κασέτες, διάρκειας 904 ωρών
επιλογής υλικού από 1500 ώρες περίπου. Προέβη στη αρχειοθέτηση και εισαγωγή
1853 προγραμμάτων στο σύστημα Αberon.



Προέβη στη αρχειοθέτηση 368 κεντρικών δελτίων σε κασέτες διάρκειας 368 ωρών.



Προέβη στην ψηφιακή αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση κοινοβουλευτικού έργου με 181
εγγραφές διάρκειας 765 ωρών.
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Παρέλαβε, εισήγαγε και αρχειοθέτησε 3.071 περίπου ενημερωτικές εκπομπές,
εκπομπές εσωτερικής παραγωγής, προγράμματα μεικτών παραγωγών, προγράμματα
συμπαραγωγών, ελληνικά και ξένα μισθωμένα προγράμματα για τις ανάγκες και των
τριών καναλιών της εταιρείας και εν συνεχεία προώθησε, όπου ήταν απαραίτητο, για
εσωτερικό υποτιτλισμό προγράμματα διάρκειας 136 ωρών, για εξωτερικό υποτιτλισμό
προγράμματα διάρκειας 350 ωρών και για μεταγλώττιση προγράμματα διάρκειας 97
ωρών. Στη συνέχεια το σύνολο του υλικού προωθήθηκε για τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο
και τέλος παραδόθηκαν και στο τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων τα αντίστοιχα δελτία
εισαγωγής-παραλαβής των κατάλληλων προς προβολή προγραμμάτων.



Παρέλαβε όλα τα σχετικά έγγραφα και το υλικό βάση των συμβάσεων ανάθεσης
εκπομπών κυριότητας ΕΡΤ σε τρίτους και εισήγαγε 360 προγράμματα.



Παρέλαβε και εισήγαγε 764 νέα cd’s και lp’s στο αρχείο του ραδιοφώνου από δωρεές
ιδιωτών και δισκογραφικών εταιριών καθώς και 44 νέα cd’s κατόπιν αγοράς από την
υποδιεύθυνση του Γ’ Προγράμματος της ΕΡΤ.



Εισήγαγε και ολοκλήρωσε την τεκμηρίωση 1.835 μαγνητοταινιών και cd’s
ραδιοφωνικού αρχείου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.



Στη δικαιοδοσία του τμήματος υπάγεται και η Βιβλιοθήκη της ΕΡΤ, όπου κατά το έτος
2017 ολοκληρώθηκε η δημιουργία περίπου 5.500 βιβλιογραφικών εγγραφών με
μετάπτωση

δεδομένων

στο

ολοκληρωμένο

λογισμικό

αυτοματισμού

βιβλιοθηκών Koha, μέσω του οποίου δίνεται πλέον η δυνατότητα αναζήτησης στον
ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης από όλους τους χρήστες εντός του δικτύου του
Ραδιομεγάρου.


Ολοκληρώθηκε

η

καταγραφή

ραδιοφωνικών

σταθμών

του

Αθηνών,

περιοδικού
Θεσ/νίκης

«Εβδομαδιαίον
και

Βόλου»

πρόγραμμα
με

δημιουργία 83 βιβλιογραφικών εγγραφών ανά τεύχος και τη καταγραφή 7

τη
τόμων

δεμένων τευχών και 42 άδετων. Επίσης, προχώρησε στην καταγραφή 45 τόμων με
δεμένα τεύχη και 622 άδετα του περιοδικού «Ραδιοπρόγραμμα» με τη δημιουργία
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845 βιβλιογραφικών εγγραφών ανά τεύχος και του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση» με
τη δημιουργία 2.250 βιβλιογραφικών εγγραφών ανά τεύχος από την καταγραφή 250
τόμων με δεμένα τεύχη και 700 άδετα.


Η Βιβλιοθήκη εξυπηρέτησε εσωτερικούς χρήστες με δανεισμό 256 τίτλων και για
έρευνα αρκετούς εξωτερικούς χρήστες.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Τμήμα Διαχείρισης Αρχείων εξυπηρετεί καθημερινά
αιτήματα εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών όπως δημοσιογράφων, παραγωγών,
σκηνοθετών, ερευνητών, ιστορικών κ.α. Επίσης, είναι συνεχής η έρευνα για ανεύρεση
αρχειακού υλικού που πλαισιώνει εσωτερικές παραγωγές και εμπλουτίζει με προτάσεις το
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Τμήμα Αποκατάστασης ,Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης


Αποκατάσταση και Ψηφιοποίηση 225 τηλεοπτικών παραγωγών από παλαιά βίντεο
formats.



Αποκατάσταση και Ψηφιοποίηση 3190 μαγνητοταινιών από το αρχείο της
Ραδιοφωνίας, 400 κασετών ήχου και 436 cd’s ηχογραφήσεων των Μουσικών Συνόλων.



Ψηφιακή αποθήκευση/καταγραφή σε mp3 3600 ωρών ραδιοφωνικού προγράμματος.



Ψηφιοποίηση και ταξινόμηση ~ 900 φωτογραφιών από τις πρωτότυπες εκτυπώσεις της
Συλλογής Πέτρου Πουλίδη (1920 – 1944) και 400 φωτογραφιών από τη Συλλογή
Αριστοτέλη Σαρρηκώστα (1965 – 1990).



Φωτογραφική κάλυψη όλων σχεδόν των συναυλιών των Μουσικών Συνόλων καθώς
και των εσωτερικών & μικτών τηλεοπτικών παραγωγών της ΕΡΤ, ταξινόμηση και
αποθήκευση του φωτογραφικού υλικού.



Ψηφιοποίηση

420

τευχών

του

περιοδικού

ΡΑΔΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

και

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ χρονικής περιόδου 1966 – 1984.
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Μεταγραφή σε ψηφιακά αρχεία αποσπασμάτων τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού &
φωτογραφικού αρχείου για τις ανάγκες όλων των παραγωγών της ΕΡΤ Α.Ε., τις
ανάγκες του Ραδιοτηλεοπτικού Προγράμματος & και τις ανάγκες της

Υβριδικής

Τηλεόρασης.


Έρευνα, περισυλλογή, καταλογογράφηση & φύλαξη τεχνολογικού εξοπλισμού
μουσειακής αξίας, από διάφορα κτήρια της ΕΡΤ και της Περιφέρειας (όπως, 3
μαγνητόφωνα από τον Περιφερειακό Σταθμό Ρόδου).



Διαμόρφωση μικρών μουσειακών θεματικών εκθετηρίων στην κεντρική είσοδο και την
είσοδο του κτηρίου Γ΄ του Ραδιομεγάρου, με μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας του
Ραδιοφώνου και της Τηλεόρασης και ανάλογο φωτογραφικό υλικό.



Ανάρτηση 153 θεματικών αφιερωμάτων σε ιστορικές επετείους και προσωπικότητες
των γραμμάτων και των τεχνών, στον ειδικό χώρο προβολής του Αρχείου, banner, στην
κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr.



Από τον Φεβρουάριο του 2017 το Αρχείο της ΕΡΤ κάνει την παρουσία του στα social
media με κύρια τροφοδότηση τα θεματικά αφιερώματα του banner του Αρχείου



Συνεργασία με το Αρχείο του ΡΙΚ σε μηνιαία βάση, για την ανταλλαγή επιλεγμένων
θεματικών οπτικοακουστικών αρχείων, με σκοπό την ανάδειξη της κοινής ιστορίας και
του πολιτισμού της Ελλάδας και της Κύπρου. Προς το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί
ειδικός θεματικός χώρος (banner) στην ιστοσελίδα του Αρχείου της ΕΡΤ και του ΡΙΚ
αντίστοιχα, με τον τίτλο ΑΡΧΕΙΑ ΕΡΤ – ΡΙΚ, όπου προβάλλονται οπτικοακουστικά
τεκμήρια από το αρχείο του κάθε φορέα, με τα αντίστοιχα μετά-δεδομένα.



Συμμετοχή στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα

«Η

αξιοποίηση των ψηφιακών αρχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία», 23.03 2017 με
ομιλίες και παρουσίαση του ψηφιακού Αρχείου της ΕΡΤ και της θεματικής ιστοσελίδας
Η ΕΡΤ ΠΑΕΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. Διοργάνωση του Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και
Εκδόσεων του Ι.Ε.Π., με τη συμμετοχή της

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
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Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) και της Διεύθυνσης
Αρχείου της ΕΡΤ.


Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα: «Η μεταφορά του θεατρικού έργου στην τηλεόραση.
Η περίπτωση του Θεάτρου της Δευτέρας», στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας. με ομιλίες και παρουσίαση οπτικοακουστικού αρχείου από το ¨Θέατρο
της Δευτέρας¨. Συν-διοργάνωση του Αρχείου της ΕΡΤ και του Εργαστηρίου Ιστορίας
της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.



Συμμετοχή στην οργάνωση ημερίδας και έκθεσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων, «Εκ γυναικός… πηγάζει τα κρείττω»
διαδρομές στις αρχειακές πηγές με έκθεση αρχειακού υλικού, ομιλίες και προβολή
οπτικοακουστικού υλικού και συν-διοργανωτές φορείς τα Γ.Α.Κ., τον Δήμο ΦιλοθέηςΨυχικού και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, της Τράπεζας της Ελλάδος,
της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και της ΕΡΤ.



Συμμετοχή στην έκθεση και στις εκδηλώσεις του 46ου Φεστιβάλ Βιβλίου του
Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου στο Ζάππειο, με τη δημιουργία τετράφυλλου εντύπου για
την προσφορά της ΕΡΤ στο βιβλίο, τη μουσική και τον κινηματογράφο, το στήσιμο και
τη λειτουργία περιπτέρου ΕΡΤ Α.Ε. και τη δωρεάν διάθεση στους επισκέπτες DVDs &
CDs θεατρικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών θεατρικών έργων και τηλεοπτικών
σειρών, από το απόθεμα της Ραδιοτηλεόρασης.

Συμμετοχή στην 3η Έκθεση και στις εκδηλώσεις για την Απελευθέρωση της Αθήνας (Free
Athens ‘44) στο πρώην ΕΑΤ ΕΣΑ στο Πάρκο Ελευθερίας, με φωτογραφικό αρχείο και
παρουσίαση – ομιλία του αρχειακού υλικού της ΕΡΤ από την Κατοχή & την Αντίσταση. Συνδιοργανωτές το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, τα Γ.Α.Κ., ο Δήμος Αθηναίων, η περιφέρεια
Αττικής και η ΕΡΤ και συμμετέχοντες το Μουσείο Μπενάκη και τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής
Ιστορίας (Α.Σ.Κ.Ι.) & Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο – ΜΙΕΤ.
Επιλογή και δημιουργία θεματικών πακέτων DVDs & CDs θεατρικών τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών

θεατρικών

έργων

και

τηλεοπτικών

σειρών

(από

το

απόθεμα

της
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Ραδιοτηλεόρασης), για τη δωρεάν διάθεση στο κοινό των συναυλιών του SummERT, καθώς
και για την αποστολή-παράδοση στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνας, δια μέσου του Δεύτερου
προγράμματος της ΕΡΑ και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)

Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας
Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ κατά το 2017 υλοποίησε τις δράσεις προβολής
και επικοινωνίας της εταιρείας .Αναλυτικά οι δράσεις του κάθε Τμήματος της Διεύθυνσης έχουν
ως ακολούθως:

Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας
Τα πεπραγμένα του Τμήματος για το 2017 έχουν ως εξής
Ξεναγήσεις
Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας της εταιρείας, οργάνωσε ολοκληρωμένο πρόγραμμα
εκπαιδευτικών επισκέψεων υπό τον γενικό τίτλο «Η ΕΡΤ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών. Σχεδόν 120 εκπαιδευτικά ιδρύματα
όλων των βαθμίδων και περισσότεροι από 5.000 μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μαζί με
εκπαιδευτικούς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δομή και τη λειτουργία του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, μέσα από στοχευμένα προγράμματα ξεναγήσεων,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε σχολείου ή σχολής.
Χορηγίες Επικοινωνίας


Εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν στο Πλαίσιο Επικοινωνιακής Χορηγικής Πολιτικής
περισσότερες από 1.400 χορηγίες επικοινωνίας, από τις οποίες οι 33 στο πλαίσιο
ετήσιων

συμβάσεων.

Υποστηρίχθηκαν

παραστάσεις, κοινωνικές – πολιτιστικές
εκδηλώσεις,

επικοινωνιακά

φεστιβάλ,

θεατρικές

δράσεις, εικαστικές εκθέσεις, αθλητικές

κινηματογραφικές ταινίες, συνέδρια και συναυλίες. Μέσω αυτών των

χορηγιών εξασφαλίστηκαν περισσότερες από 100 ώρες τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
προγράμματος (συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις) οι δημιουργικοί συντελεστές
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των οποίων παραχώρησαν ανταποδοτικά στην ΕΡΤ τα δικαιώματα μαγνητοσκόπησης
και ηχογράφησης.


Συνεχίστηκαν οι συμβατικές σχέσεις με πολυάριθμους πολιτιστικούς Οργανισμούς.



Στο πλαίσιο της παροχής διαφημιστικού χρόνου στους επιχορηγούμενους, εγκρίθηκε
η μετάδοση 24.150 τηλεοπτικών μηνυμάτων από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2, καθώς και
28.389 ραδιοφωνικών μηνυμάτων από τους σταθμούς της ΕΡΤ στην Αττική.

Γραφείο Τύπου
Το Γραφείο Τύπου της Εταιρείας έφερε εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προβολή
του περιεχομένου και των δράσεων της ΕΡΤ στον έντυπο, ηλεκτρονικό και διαδικτυακό Τύπο.
Μέσα από συντονισμένες ενέργειες του δημοσιογραφικού προσωπικού του Τμήματος,
εδραιώθηκε και επεκτάθηκε η επαφή της ΕΡΤ όχι μόνο με τους συντάκτες εφημερίδων και
περιοδικών, αλλά και των μεγάλων ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου ιστοτόπων
σε όλη την Ελλάδα.


Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων, ετέθη σε λειτουργία η - ανοικτή
για το κοινό - διαδικτυακή πλατφόρμα press.ert.gr. Μέσω αυτής οι συντάκτες
ενημερώνονται για το υλικό που διανέμει το γραφείο Τύπου με ειδοποιήσεις και
πλοηγούνται

σε

ένα

ενοποιημένο

ψηφιακό

περιβάλλον,

που

αποτελεί

και

ολοκληρωμένο αποθετήριο-αρχείο, στο οποίο αναρτάται κατηγοριοποιημένο το
περιεχόμενο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην εν λόγω πλατφόρμα έγιναν περισσότερες
από 1.900 αναρτήσεις μέσα στο 2017.


Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων, δημιουργήθηκαν λογαριασμοί της
Εταιρείας στα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης.



Ενεργοποιήθηκε η νέα πλατφόρμα για την ενημέρωση των στελεχών σχετικά με την
παρουσία - σχολιασμό της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,συμπληρωματικά
προς την παραδοσιακή αποδελτίωση Σε καθημερινή βάση αποστέλλονται αναφορές
για τα «trends» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Διεθνείς Σχέσεις

Το τμήμα υλοποίησε τη παραγωγή για την Ελληνική συμμετοχή στο Διαγωνισμό Τραγουδιού
της Eurovision .Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν τα κάτωθι:


Διερευνητικές

επαφές

με

καλλιτέχνες

και

συγκροτήματα

για

την

ανάθεση

εκπροσώπησης της ΕΡΤ στον Διαγωνισμό ή τη συμμετοχή τους σε διαδικασία
ελληνικού τελικού.


Εξεύρεση χορηγών για την κάλυψη των δαπανών της Ελληνικής Αποστολής



Κατάρτιση αναλυτικού προϋπολογισμού και συνεχή προσπάθεια για συμπίεση των
δαπανών.



Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων το διαδικτυακό
περιβάλλον ( ιστότοπος, λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Επιπροσθέτως, το τμήμα ανέλαβε το σύνολο των διαδικασιών για την προβολή των
συμμετοχών μας στα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά Μέσα του εξωτερικού, οργανώνοντας
προωθητικές κινήσεις στα κοινά χωρών, από τις οποίες η Ελλάδα στόχευε στην απόσπαση
ψήφων.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το τμήμα :


Μερίμνησε για την εσωτερική διάχυση πληροφόρησης σχετικά με σημαντικές
πρωτοβουλίες, ενδιαφέρουσες υπηρεσίες και εκδηλώσεις, χρηστικά εργαλεία,
ευκαιρίες χρηματοδότησης, επιχειρησιακή πληροφόρηση



Μερίμνησε για τη συμμετοχή της ΕΡΤ σε σημαντικούς διεθνείς εορτασμούς στους
οποίους συμπράττει η ΕBU.



Υποστήριξε την διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή της ΕΡΤ στην URTI και το
COPEAM.
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Υποστήριξε τη προετοιμασία και προβολή της συμμετοχής της ΕΡΤ σε διεθνείς
συμπαραγωγές. Πραγματοποίησε διερευνητικές επαφές σχετικά με τη συμμετοχή μας
σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ υψηλού κύρους.

Τμήμα ΚΕΕΠ – Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου
Η ΕΡΤ συγκρότησε σύμφωνα με τον νόμο 4324/2015 τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου
στόχος των οποίων είναι η συμμετοχή πολιτών, θεσμικών και κοινωνικών συλλογικοτήτων στην
αξιολόγηση των υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά
και της λειτουργίας της. Τα ΣΚΕ μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις
τους επί του περιεχομένου του προγράμματος, κάνουν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία
της

δημόσιας

ραδιοτηλεόρασης

και

ελέγχουν

την

τήρηση

των

προβλεπόμενων

προγραμματικών υποχρεώσεων της ΕΡΤ ΑΕ. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά
ακροατές, τηλεθεατές και χρήστες διαδικτύου αλλά και θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες
που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της ΕΡΤ ΑΕ. Τα πορίσματα του διάλογου της
κοινωνίας των πολιτών με την ΕΡΤ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα polites.ert.gr.
Μέχρι στιγμής:


Έχουν πραγματοποιηθεί 25 Ολομέλειες του ΣΚΕ Αττικής με μέσο όρο συμμετοχής τα
30 μέλη, το 80% των μελών έχουν συμμετάσχει το λιγότερο σε δύο Ολομέλειες, ενώ
έχει εκλεγεί πενταμελές προεδρείο.



Έχουν αφιερωθεί από τους πολίτες μέλη (55) του ΣΚΕ και τους κοινωνικούς φορείς και
θεσμούς (55) πάνω από 100 ώρες σε Ολομέλειες και 400 ώρες σε συναντήσεις των
επτά Επιτροπών.



Μέλη και επιτροπές του ΣΚΕ έχουν απευθύνει πάνω από 100 αιτήματα απαντήσεων
και διευκρινήσεων προς την ΕΡΤ. Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί από το ΚΕΕΠ προς τις
αντίστοιχες διευθύνσεις και τμήματα και οι οποίες στην πλειονότητά τους έχουν ήδη
απαντηθεί προς περαιτέρω διάλογο.
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Παράλληλα με την εύρυθμη λειτουργία των ΣΚΕ, το ΚΕΕΠ έχει αναλάβει και τις εξής
αρμοδιότητες:


Διαχείριση κλήσεων που αφορούν στα Γραφεία Διευθύνοντος Συμβούλου και
Προέδρου, προτάσεων κοινωνικών φορέων, φόρμες/ερωτηματολόγια καταγραφής
τηλεφωνικών κλήσεων και διαχείριση μηνυμάτων κοινού.



Αποστολή αναφοράς επικοινωνίας με το κοινό προς Δ.Σ., Πρόεδρο, Γενικές
Διευθύνσεις και ΣΚΕ Αττικής σε εβδομαδιαία βάση.



Ανανέωση της διαδικτυακής παρουσίας του Τμήματος (ιστοσελίδα, φόρουμ, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης).



Αποστολή ενημερώσεων/επειγόντων αιτημάτων προς αρμόδια Τμήματα της ΕΡΤ.



Δημιουργία εβδομαδιαίου Ενημερωτικού Δελτίου προς τα μέλη του ΣΚΕ Αττικής με
τίτλο «ΕΡΤ Εντός» με στόχο τη συστηματική -εκ των έσω- ενημέρωσή τους για
ενδιαφέρουσες δράσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη 31.08.2017 αποφάσισε την επανέκδοση του
περιοδικού Ραδιοτηλεόραση. Πιλοτικά κυκλοφόρησε ένα επετειακό τεύχος με την ευκαιρία της
επετείου της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς

ενώ την Παρασκευή

29.12.2017 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος σε φυσική μορφή, και διατέθηκε ως Free press,και
σε ψηφιακή μορφή αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Εταιρείας.
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Εσωτερικός Έλεγχος
Η Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.01.2015,σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ν.3429/2005 άρθρο 4 παρ.4,όρισε ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή με
έμμισθη εντολή τον Θεοδώρου Ειρηναίο του Γεωργίου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής μεταξύ
άλλων παρέχει στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και το Γενικό
Λογιστήριο του κράτους και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το ελεγκτικό και εποπτικό
τους έργο.
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VI. Συνοπτική Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης Της Εταιρείας
1. Ανάλυση Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
Ο κύκλος εργασιών για τη εταιρική χρήση που έκλεισε την 31.12.2017 ανήλθε στο ποσό των
€ 190.821 χιλ. έναντι ποσού € 190.302 χιλ. για τη προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας
αύξηση 0,27%. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 877 χιλ. έναντι ποσού € 518
χιλ. τη προηγούμενη χρήση κυρίως από έσοδα παρεπομένων εργασιών και έσοδα από μη
χρησιμοποιημένες προβλέψεις .
Το σύνολο των δαπανών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθε στο ποσό των
€ 125.393 χιλ έναντι ποσού € 120.879 χιλ. για τη προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των δαπανών
ποσού € 4.514 χιλ. ευρώ προήλθε κυρίως από την αύξηση των αποσβέσεων των αύλων
παγίων( ιδίων παραγωγών, δικαιωμάτων προγράμματος και λοιπών αύλων παγίων).
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε € 4.910 χιλ. για τη κλειόμενη χρήση έναντι ποσού
€ 4.465 χιλ. για τη προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω του υψηλού επιτοκίου που απολαμβάνει
η Εταιρεία στα χρηματικά διαθέσιμα που διατηρεί στη Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα συναφή
με αυτά έξοδα ανήλθαν σε € 274 χιλ. έναντι του ποσού των € 295 χιλ. ευρώ της προηγούμενης
χρήσης κυρίως λόγω της δαπάνης τόκων που προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη για το
κόστος εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε € 70.940 χιλ., ενώ
μετά από φόρους ανήλθαν στα € 61.814 χιλ. έναντι € 74.111 χιλ και € 64.153 χιλ. αντίστοιχα
για τη προηγούμενη χρήση.
Στα Λοιπά συνολικά έσοδα έχουμε αναλογιστικά κέρδη ποσού € 169 χιλ. έναντι αναλογιστικών
κερδών ποσού € 359 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της
κλειόμενης χρήσης ανέρχονται σε € 61.983 χιλ. έναντι ποσού € 64.512 χιλ. της προηγούμενης
χρήσης.
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2. Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε τη 31.12.2017 σε € 407.999 χιλ. έναντι ποσού
€ 406.873 χιλ. τη 31.12.2016, αναλυόμενα σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
€ 150.633 χιλ. και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία € 257.366 χιλ. έναντι € 148.786 χιλ.
και € 258.087 χιλ. αντίστοιχα για τη προηγούμενη χρήση.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται τη 31.12.2017 σε € 15.490 χιλ. έναντι € 15.396
χιλ. τη 31.12.2016 , ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε € 51.103 χιλ. έναντι ποσού € 90.474 χιλ. τη
31.12.2016.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2017 διαμορφώνεται σε € 341.406
χιλ. έναντι € 301.003 χιλ. τη 31.12.2016.

3. Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών ροών
Οι Λειτουργικές ταμειακές Ροές της Εταιρείας ανήλθαν σε € 88.159 χιλ.(2016 € 95.126 χιλ.),
μειούμενες κατά € 31.891 χιλ. (2016 μειούμενες κατά € 22.178 χιλ.) για επενδυτικές
δραστηριότητες και μειούμενες κατά € 61.474 χιλ. (2016 € 0 χιλ.) για χρηματοδοτικές
δραστηριότητες, διαμορφώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας σε € 179.619 χιλ. την
31.12.2017 έναντι ποσού € 184.825 χιλ. τη 31.12.2016.
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4. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρίας
την κλειόμενη εταιρική χρήση, είναι:

01.01.201731.12.2017

01.01.201631.12.2016

Α.ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επενδύσεις (σε χιλ.ευρώ)

36.310

26.176

Μεταβολή %

38,71%

119,23%

Κύκλος εργασιών (σε χιλ.ευρώ)

190.821

190.302

Μεταβολή %

0,27%

4,05%

Β.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οικονομικό αποτέλεσμα (σε χιλ.ευρώ)
Μεταβολή %

61.983

64.512

-3,92%

62,55%

Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων %

18,16%

21,43%

Καθαρό περιθώριο κέρδους %

34,84%

36,94%

-

-

16,32%

26,02%

503,62%

285,26%

57.230

55.343

2.256

2.274

29,99%

29,08%

Γ.ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ακαθάριστος δανεισμός (σε χιλ.ευρώ)
Υποχρεώσεις προς σύνολο Παθητικού %
Δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
Δ.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(σε χιλ.ευρώ)
Απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης
Δαπάνη μισθοδοσίας προς Κύκλο εργασιών %

5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας
εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες
σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται
κατωτέρω:
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(α) Κίνδυνος της αγοράς:
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι κυρίως
σε Ευρώ (€) .
(ii) Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω της μη επένδυσης της σε
οντότητες.
Βασική πηγή εσόδου είναι το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται από τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας
(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία διαθέτει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα από αυτά
επηρεάζεται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Επειδή το εισόδημα αυτό αποτελεί μικρό μέρος
των συνολικών της εσόδων οι λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς
ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία επίσης δεν χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.
(β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων από τα
έσοδα διαφημίσεων και το ανταποδοτικό τέλος λόγω της γενικότερης ύφεσης της χώρας και της
έλλειψης ρευστότητας.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών και η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους από τους
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθείται διαρκώς από την αρμόδια διεύθυνση.
(γ) Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εισπράξεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που
μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας χωρίς να καταφεύγει στην λύση
των τραπεζικών πιστώσεων.
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6. Περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία στα πλαίσια του σκοπού της, ως Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός φορέας ,προβάλλει
αδιάλειπτα μέσα από τις συχνότητες της περιβαλλοντικές δράσεις σε όλη την Ελλάδα.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία τη κλειόμενη χρήση υπήρξε χορηγός επικοινωνίας για τη δράσεις


Let's Do It Greece" (δράση καθαρισμού σημείων της Ελλάδας).



Συνέδριο με θέμα τις Επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία των παιδιών και των εφήβων
και το κοινωνικό κόστος τους.
7. Εργασιακά θέματα

Τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας ,πέραν των μισθολογικών θεμάτων που ρυθμίζονται με
νομοθετικές

διατάξεις,

ρυθμίζονται

από

τον

Γενικό

Κανονισμό

Προσωπικού

ΑΔΣ

781/06.11.2015 (Πρακτικό 77, θ.4ο: .
8. Προβλεπόμενη Εξέλιξη της Εταιρείας
Δε προβλέπεται σημαντική μεταβολή των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη χρήση
2018 σε σύγκριση με τη κλειόμενη χρήση. Ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της Εταιρείας για
τη χρήση 2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β173 (26.01.2018). Επιπρόσθετα η Εταιρεία έχει
υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής
Στρατηγικής για τα έτη 2019-2022.
9. Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης
Για τη κλειόμενη χρήση δεν επενδύθηκαν κονδύλια στο Τομέα έρευνας και ανάπτυξης
10. Απόκτηση ιδίων Μετοχών
Δεν υφίσταται .
11. Διάθεση Κερδών
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης ανήλθαν σε €61.983 χιλ. Σχηματίστηκε αποθεματικό
κινηματογραφικής επένδυσης ύψους €2.862 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Ν.3905/2010. Για τα εναπομείναντα κέρδη, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του
άρθρου 30 του Ν.2579/1998(ΦΕΚ 31Α), προτείνεται να δοθεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 45
του Ν.2190/1920 μέρισμα ποσού 20.693 χιλ. ευρώ.
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VΙΙ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από
την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
της παρούσας έκθεσης

Με την υπ’αρ.271/22.01.2018 (ΦΕΚ30/ΥΟΔΔ/23.01.2018) απόφαση Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διορίστηκαν ο κ. Χριστόφορος-Ευτύχιος Λεοντής
του Ιωάννη ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και η κ. Τσατσαρώνη
Κατερίνα του Μιχαήλ ως μέλος αυτού.
Με την υπ'αρ.2181/30.5.2018 (πρακτικό 162 θ.21ο) (ΑΔΑ:ΩΟΣΓ465Θ1Ε-ΣΣΔ) ΑΔΣ εγκρίθηκε
το νέο Οργανόγραμμα της ΕΡΤ ΑΕ που διαμορφώθηκε από την Επιτροπή Σύνταξης του νέου
σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ .

Με τις υπ. αρ. 2153,2154,2155,,2156,2157/7.5.2018(πρακτικό161 θ.1α,1β,1γ,1δ,1ε) ΑΔΣ
τροποποιήθηκε η ΑΔΣ 781/06.11.2015 (Πρακτικό 77, θ.4ο:Γενικός Κανονισμός Προσωπικού).
Μετά τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ετήσια οικονομική έκθεση
για την χρήση που έληξε τη 31.12.2017.
Αθήνα 22.06.2018
Ο πρόεδρος του
Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Γενικός Διευθυντής
Διοικητικών &
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Η Διευθύντρια
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Λεοντής ΧριστόφοροςΕυτύχιος του Ιωάννη

Κωστόπουλος
Βασίλειος του
Θεοδώρου

Λουριδάς Ευάγγελος του
Κωνσταντίνου

Φακλή Δέσποινα του
Κωνσταντίνου

ΑΔΤ:ΑΗ 078535

ΑΔΤ:ΑΒ 630072

ΑΔΤ:Μ 031308

ΑΔΤ:ΑΚ 095159

Αρ.Αδείας λογιστή
Φοροτέχνη 0024497
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Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΓΕΜΗ 127248401000
ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, 11527, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικον ομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γεν ική εν ημέρωση για την οικον ομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.. Συν ιστούμε επομέν ως
στον αν αγν ώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επεν δυτική επιλογή ή άλλη συν αλλαγή με την εταιρεία, ν α αν ατρέξει στη διεύθυν ση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αν αρτών ται οι οικον ομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Αρχή:
Ημερομην ία έγκρισης από το ΔΣ των
ετήσιων οικον ομικών καταστάσεων :
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Διεύθυν ση διαδικτύου Εταιρείας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Λεον τής Χριστόφορος -Ευτύχιος του Ιωάν ν η , Πρόεδρος Δ.Σ.
Κωστόπουλος Βασίλειος του Θεοδώρου,Διευθύν ων Σύμβουλος
Θαλασσιν ός Γεώργιος του Σταύρου,Μέλος Δ.Σ. Αν απληρωτής Διευθύν ον τος συμβούλου
Μεταξάς Αριστοτέλης του Θεοδώρου ,Μέλος Δ.Σ
Τσατσαρών η Αικατερίν η του Μιχαήλ,μέλος Δ.Σ

Γεν ικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
22 Ιουν ίου 2018
Παν αγιώτης Χριστόπουλος
Grant Thornton
Γν ώμη με Επιφύλαξη
www.ert.gr

Τραν ός Νικόλαος του Αν αστασίου,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
31.12.2017

31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμεν α εν σώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)
Αποθέματα

136.925
13.689
19
150.633
563

138.921
9.861
3
148.786
682

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

77.183
179.619
257.366
407.999

72.581
184.825
258.087
406.873

Λειτουργικές Δραστηριότητες

5.000
296.003
301.003
15.396
53.833
29.752
6.889
105.870
406.873

Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Έσοδο από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή παγίων στοιχείων
Πιστωτικοί τόκοι
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)
Προβλέψεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

5.000
336.406
341.406
15.490
17.164
29.750
4.189
66.593
407.999

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( 01.01.2017-01.01.2016)
Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα μετά από φόρους
Μερίσματα πληρωτέα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2017-31.12.2016)

31.12.2017

31.12.2016

301.003
61.983
(21.581)
341.406

276.384
64.512
(39.893)
301.003

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

190.821
66.304
70.940
(9.126)
169
61.983

190.302
69.941
74.111
(9.958)
359
64.512

01.01-31.12.2017

01.01-31.12.2016

70.940

74.111

34.423
497
3.568
(233)
55
(4.910)

29.270
649
450
3.397
(843)
0
(4.465)

Κύκλος εργασιών
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Μείον φόροι
Αν αλογιστικά κέρδη(ζημίες) από υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
Κέρδη μετά από φόρους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

118
(7.695)

199
46.051

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δαν ειακών )
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Καταβεβλημέν οι φόροι
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά εν σώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέν τες
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέν τα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

3.098
99.861
(11.702)
88.159

(11.281)
137.537
(42.411)
95.126

(36.310)
4.419
(31.891)

(26.176)
3.998
(22.178)

(61.474)
(61.474)

-

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

(5.206)
184.825
179.619

72.948
111.877
184.825

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι παρούσες οικον ομικές καταστάσεις συν τάχθηκαν σύμφων α με τα Διεθν ή Πρότυπα Χρηματοοικον ομικής Αν αφοράς (ΔΠΧΑ)
2. Στα πάγια στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
3. Οι προβλέψεις που έχουν διεν εργηθεί για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό αν έρχον ται σε 14.908 χιλιάδων Ευρώ (βλ. Σημ. 14 των οικον ομικών καταστάσεων )
4. Κατά την ημερομην ία του Ισολογισμού έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και αν ταποδοτικό τέλος ποσού 35.812 χιλιάδων Ευρώ, για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις ποσό 582 χιλιάδων Ευρώ (βλ. Σημ. 15) των οικον ομικών καταστάσεων .
5. Για
Η αν
τηέλεγκτη
χρήση 2015,
φορολογικά
στην χρήση
ΈκθεσητηςΦορολογικής
εταιρείας, παρατίθεται
Συμμορφωσης
αν αλυτικά
που χορηγήθηκε
στη σημείωση
την 26.2
28.09.2015,
των οικον
εκφράζεται
ομικών καταστάσεων
αδυν αμία εξαγωγής
της εταιρείας.
συμπεράσματος για το λόγο ότι την ημερομην ία εκείν η δεν είχαν ολοκληρωθεί οι οικον ομικές καταστάσεις
6. Το απασχολούμεν ο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2017 αν έρχεται σε 2.256 άτομα (2016: 2.274 άτομα).
7. Οι πάσης φύσεως συν αλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έν αρξη της οικον ομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει
από συν αλλαγές με συν δεδεμέν α μέρη, όπως αυτά ορίζον ται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31.12.2017
31.12.2016
α) Αμοιβές διευθυν τικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
441
444
β) Έσοδα
γ) Έξοδα
847
852
δ) Απαιτήσεις
84.308
87.412
ε) Υποχρεώσεις
29.750
29.752
8. Τα λοιπά συν ολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού € 169 χιλ., αφορούν στην εφαρμογή του ΔΛΠ 19.
9. Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Γεν ική Συν έλευση των Μετόχων για τηv έγκριση τελικού μερίσματος για τη χρήση του 2016 ύψους 20.693 χιλιάδων Ευρώ.
10. Τα θέματα επιφύλαξης στην Έκθεση Ελέγχου του αν εξάρτητου ορκωτού ελεγκτή αφορούν : α) στην επίδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Φορολογικού ελέγχου για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014, στη αμφισβήτηση από την εταιρεία των σχετικών
πορισμάτων και στη μη απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το ύψος της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.β) στη μη απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων για την επαλήθευση των εσόδων από το αν ταποδοτικό τέλος ύψους € 181,5 εκ. καθώς και την
επάρκεια της σχηματισμέν ης πρόβλεψης ύψους € 35,3 εκ. για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων από το αν ταποδοτικό τέλος όπου κατά την 31/12/2017 αν ερχόταν στο ποσό των € 100,7 εκ..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΟΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ
του ΙΩΑΝΝΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΦΑΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΔΤ: ΑΗ 078535

ΑΔΤ: ΑΒ 630072

ΑΔΤ: Μ 031308

ΑΔΤ: ΑΚ 095159
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ: 0024497
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 68 έως 71, εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ
ΑΕ) στις 22.06.2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.ert.gr, όπου θα παραμείνουν στην διάθεση του κοινού για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσιοποίησής τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που
προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα
συνολικά έσοδα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών
της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ο πρόεδρος του
Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Γενικός Διευθυντής
Διοικητικών &
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Η Διευθύντρια
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Λεοντής ΧριστόφοροςΕυτύχιος του Ιωάννη

Κωστόπουλος
Βασίλειος του
Θεοδώρου

Λουριδάς Ευάγγελος του
Κωνσταντίνου

Φακλή Δέσποινα του
Κωνσταντίνου
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Αρ.Αδείας λογιστή
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ποσά σε χιλ.€

ποσά σε χιλ.€

31.12.2017

31.12.2016

7
8

136.925
13.689
19
150.633

138.921
9.861
3
148.786

9
10
12

563
77.183
179.619
257.366
407.999

682
72.581
184.825
258.087
406.873

13
13
13

5.000
150.549
12.772
173.085
341.406

5.000
150.549
9.910
135.545
301.003

14
15

14.908
582
15.490

14.581
815
15.396

16
13
11
17

17.164
29.750
4.189
51.103
66.594
407.999

13.940
39.893
29.752
6.889
90.474
105.870
406.873

Σημείωση

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Μερίσματα πληρωτέα
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 72 έως 112 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Σημείωση

Έσοδα
Κύκλος εργασιών
Λοιπά έσοδα

Έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ιδίων παραγωγών, δικαιωμάτων
προγράμματος και λοιπών άυλων
Αναλώσεις Αποθεμάτων
Έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ενοίκια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και λοιπές
παροχές
Λοιποί φόροι-τέλη, πλην φόρου εισοδήματος
Λοιπά έξοδα
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

18
19

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

ποσά σε χιλ.€

01.01.201731.12.2017

01.01.201631.12.2016

190.821
877
191.697

190.302
518
190.820

7

(4.447)

(4.353)

8

(29.976)

(24.917)

20

(318)
(57.230)
(9.816)

(423)
(55.343)
(9.275)

(8.258)

(7.597)

(5.891)
(5.058)
(4.400)

(11.177)
(3.783)
(4.011)

66.304

69.941

4.910
(274)
70.940
(9.126)
61.814

4.465
(295)
74.111
(9.958)
64.153

19

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

ποσά σε χιλ.€

21
22
23

14

169

359

61.983

64.512

Οι σημειώσεις στις σελίδες 72 έως 112 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
ποσά σε χιλ.€

Σημ.
Υπόλοιπο την 1η ιανουαρίου 2016

Μετοχικό
κεφάλαιο
5.000

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο
150.549

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικό
Ν.3905/2010

1.667

5.389

Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από
φόρους)

Κέρδη εις
νέον
113.780

276.384

64.153

64.153

359

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

64.512

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων

2.855

Μεταφορά σε αποθεματικά
Σύνολο μεταβολής

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

359
64.512

(2.855)
(39.893)

(39.893)

2.855

21.765

24.619

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016

5.000

150.549

1.667

8.243

135.545

301.003

Υπόλοιπο την 1η ιανουαρίου 2017

5.000

150.549

1.667

8.243

135.545

301.003

61.814

61.814

169

169

61.983

61.983

Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Μεταφορά σε αποθεματικά

2.862

Διανομή μερίσματος
Σύνολο μεταβολής
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017

5.000

150.549

1.667

(2.862)
(21.581)

(21.581)

2.862

37.540

40.402

11.106

173.085

341.406
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σημείωση
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Έσοδο από προβλέψεις προηγ. χρήσεων

ποσά σε χιλ.€

ποσά σε χιλ.€

01.01.201731.12.2017

01.01.201631.12.2016

70.940
4.447
29.976
497
3.568
(233)

74.111
4.353
24.917
649
450
3.397
(843)

55
(4.910)
33.400
104.340

0
(4.465)
28.457
102.568

118
(7.695)
3.098
99.861
(11.702)
88.159

199
46.051
(11.281)
137.537
(42.411)
95.126

(2.506)
(33.804)
4.419
(31.891)

(1.670)
(24.506)
3.998
(22.178)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(61.474)
(61.474)

-

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

(5.206)
184.825
179.619

72.948
111.877
184.825

7
8
14
15

(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή ενσώματων παγίων
στοιχείων
Έσοδα τόκων
Σύνολο προσαρμογών
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι σημειώσεις στις σελίδες 72
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

έως

112

7
8

αποτελούν

αναπόσπαστο

μέρος

των

Σελίδα 71 από 112

ΕΡΤ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες
1.1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169/26.7.2013) ως «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. A.E. Με το Ν.
4324/2015 (ΦΕΚ Α´ 44/29.4.2015) μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ.Τ ΑΕ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»). Η έγκριση
του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2308/16.9.2013.
Η Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, για την
ελληνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή (ίντερνετ)
δραστηριότητά τους και εδρεύει στην Αθήνα.
Η Εταιρεία είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το
Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4173/2013
όπως ισχύει και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, και στο όνομα
αυτού εκδόθηκε ένας ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή).
Η εταιρεία με βάση τον Ν.4324/2015, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 9 του Ν.4173/2013
διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
γ) τρία (3) μέλη μη εκτελεστικά μέλη
δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ, εκ των οποίων το ένα
έχει δημοσιογραφική ιδιότητα.
Τα μέλη των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας. Τα μέλη της περίπτωσης (δ) εκλέγονται
με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της Εταιρείας. Η διάρκεια
της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για
μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16α παράγραφος 5 του ν.4173/2013 όπως
όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 10 του άρθρου 53 του Ν.4487/2017 ( ΦΕΚ Α’116)
διορίζεται προσωρινή τριμελής Διοικούσα Επιτροπή της ΕΡΤ 3 με θητεία δύο ετών που
απαρτίζεται από το πρόεδρο το Γενικό Διευθυντή και ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων Με
απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. 3,
ρυθμίζονται τα σχετικά με: α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. 3
στο πλαίσιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των
οργάνων της Ε.Ρ.Τ. 3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες
της Ε.Ρ.Τ. 3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 27.05.2015 ως εξής:


Διονύσιος Τσακνής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,



Χαράλαμπος Ταγματάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος,



Μιχάλης Γρηγορίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,



Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,



Νικόλαος Τρανός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την υπ’αρ.389/27.12.2016 (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/20.1.2017) απόφαση Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διορίστηκε ως εκπρόσωπος των εργαζομένων ο
κ. Μεταξάς Αριστοτέλης του Θεοδώρου.
Τη 16.06.2017 υπέβαλε τη παραίτηση του ο Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Ταγματάρχης
και τη 19.06.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε προσωρινά τα καθήκοντα Διευθύνοντος
Συμβούλου
της
Εταιρείας
στο
Πρόεδρο
αυτού.
Με
την
υπ’αρ.2137/26.07.2017(ΦΕΚ373/ΥΟΔΔ/27.07.2017) απόφαση Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ο κ.
Βασίλειος Κωστόπουλος του Θεοδώρου.
Με την υπ’αρ.2279/03.08.2017 (ΦΕΚ391/ΥΟΔΔ/08.08.2017) απόφαση Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διορίστηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
οι κ. Γεώργιος Θαλασσινός του Σταύρου και Χριστόφορος – Ευτύχιος Λεοντής του Ιωάννη σε
αντικατάσταση των από 14.07.2017 παραιτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου και Νικολάου Τρανού.
Τη 10.08.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανέθεσε στο μέλος αυτού κ. Γεώργιο
Θαλασσινό του Σταύρου καθήκοντα Αναπληρωτή του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Με την υπ’αρ.2788/26.09.2017 (ΦΕΚ472/ΥΟΔΔ/27.09.2017) απόφαση Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παύθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.
Μιχάλης Γρηγορίου του Γρηγορίου.
Τη 04.10.2017 υπέβαλε τη παραίτηση του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Εταιρίας κ. Διονύσιος Τσακνής.

της

Με την υπ’αρ.271/22.01.2018 (ΦΕΚ30/ΥΟΔΔ/23.01.2018) απόφαση Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διορίστηκαν ο κ. Χριστόφορος-Ευτύχιος Λεοντής
του Ιωάννη ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και η κ. Τσατσαρώνη
Κατερίνα του Μιχαήλ ως μέλος αυτού.
Επιπρόσθετα με την ΑΔΣ 1814 της 31.08.2017 δημιουργήθηκαν τρείς θέσεις Εντεταλμένων
Συμβούλων Καθήκοντα Εντεταλμένων Συμβούλων ανέλαβαν οι κ Βασίλειος Ταλαμάγκας (ΑΔΣ
1815/31.08.2017) ,Σπυρίδων Κρίμπαλης (ΑΔΣ 1871/04.10.2017,ΦΕΚ Γ’ 1019/13.10.2017) και
Μάρκος Βογιατζόγλου (ΑΔΣ 1871/04.10.2017,ΦΕΚ Γ’ 1019/13.10.2017).
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 5α του άρθρου 16α του Ν.4173/2013 όπως
τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 10 του άρθρου 53 του Ν.4487/2017 ( ΦΕΚ Α’116) ,με την
ΑΔΣ 143 της 29.09.2017 διορίστηκε η κ. Κατερίνα Σαρικάκη Πρόεδρος της Διοικούσας
Επιτροπής της ΕΡΤ 3.
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1.2. Φύση δραστηριοτήτων
Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, τη διευκόλυνση
της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο
πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την
οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών,
διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών με τη
χρήση οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου ή μέσου.
2.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά
χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω.

τη

σύνταξη

αυτών

των

2.1. Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και
εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες
και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο
βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 6.
2.2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση ή η
αναμενόμενη επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.



Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές

Σελίδα 74 από 112

ΕΡΤ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να
αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές,
καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής
Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός
χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες
ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση η
οποία περιλαμβάνεται στον κύκλο αυτόν και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 είναι η εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής
του Προτύπου. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Οι
λοιπές τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κύκλο και έχουν εφαρμογή για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 αναλύονται στην ακόλουθη
ενότητα.
Πρότυπα και Διερμηνείες τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ισχύ η δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την
ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές»
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική
αντιστάθμισης H τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις .Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
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ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν
λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση
των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν
λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο
αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό
πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ
κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον
λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το
ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες
Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από
την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.



Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση,
πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και
πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα
υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών
επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9
Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι
τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες
των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες
ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις
ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την
έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η
Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου
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στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16.
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει
τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο
μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για
τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού
του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση
από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.


Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των
βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28:
Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν
θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2018.


Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο
ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον
λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην
επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με
μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς
τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση
παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας
πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της
συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η
Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου
στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές
από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε
επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη
χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιλάμβανε την
αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως
επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική
τεκμηρίωση/αποδεικτικά στοιχεία. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018.



ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ
22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία
που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ.
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η Εταιρεία θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης
ισχύος την 01/01/2018.



Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με
τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις
οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία εκτιμά
ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου στις
Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα
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επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης»
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν
αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος
ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη
προϋπόθεση. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του
συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.



Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα
και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις
που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά
δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12:
Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα
ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2019. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου
προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΕΔΔΠΧΑ

23

«Αβεβαιότητα

σχετικά

με

Χειρισμούς

Φόρου

Εισοδήματος»

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το
ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων
εισοδήματος. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του
συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί
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επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την
περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η
παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν
θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων
τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε
σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο
οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την
παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με
την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές
Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών,
επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την
υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Τροποποιήσεις

στις

Αναφορές

του

Εννοιολογικού

Πλαισίου

της

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής
του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη
ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό
χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των
συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς
μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις
απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις
αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει επίπτωση από την υιοθέτηση
του συγκεκριμένου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε Εταιρεία λειτουργεί
(«λειτουργικό νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που
είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τυχόν διαφορές σε
ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων σε ξένο
νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στα
«Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά». Όλα τα άλλα κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στα «Λοιπά
κέρδη / (ζημιές) – καθαρά».
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2.4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για
την απόκτηση των στοιχείων.
Στην αξία κτήσης των ενσώματων παγίων ενσωματώνεται και η pro-rata του ΦΠΑ απόκτησής
του, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΔΛΠ 16, παρ. 16 (α), για την ενσωμάτωση τυχόν μη
εκπιπτόμενων φόρων στην αξία κτήσης του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Τα εισφερόμενα ενσώματα πάγια από το Ελληνικό Δημόσιο, επιμετρήθηκαν ως εξής:
α) τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) και τα μεταφορικά μέσα στην εύλογή τους αξία όπως αυτή
προσδιορίστηκε από πιστοποιημένη ορκωτή εκτιμήτρια βάσει των Διεθνών και Ευρωπαϊκών
εκτιμητικών προτύπων και του IFRS 13,
β) ο λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα & σκεύη,
λοιπός εξοπλισμός) στην αξία κτήσης απομειωμένος κατά τις σωρευμένες μέχρι την
ημερομηνία εισφοράς αποσβέσεις.
H συνολική ωφέλιμη ζωή των εισφερόμενων παγίων προσδιορίστηκε ως εξής:
α) τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) και τα μεταφορικά μέσα από πιστοποιημένη ορκωτή εκτιμήτρια,
β) ο λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα & σκεύη,
λοιπός εξοπλισμός) από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρείας και την αρμόδια
επιτροπή απογραφής του. Η μεθοδολογία πιστοποιήθηκε από ορκωτή εκτιμήτρια.
Η έναρξη απόσβεσης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων είναι η ημερομηνία εισφοράς
τους.
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει
ως εξής:


Κτίρια 20 - 100 έτη



Μηχανήματα, εξοπλισμός και εξοπλισμός μεταφορών 10-25 έτη



Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10-25 έτη



Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5-15 έτη

 Μέσα Μεταφοράς ατόμων ή εμπορευμάτων 6-15 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
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Τα ανταλλακτικά παγίων και πάγιου εξοπλισμού καθώς και τα υλικά υποδομής σημαντικής
αξίας αναγνωρίζονται ως πάγια κατά τη στιγμή εγκατάστασης τους και αποσβένονται κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων κατηγοριών παγίων που αναφέρονται παραπάνω
(βλέπε Σημείωση 2.7).
2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται εφόσον
πληρούνται όλα τα παρακάτω:


τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αναγνωριστούν διακεκριμένα στα
πλαίσια της επιχείρησης (μπορεί να πωληθεί, μεταβιβαστεί παραχωρηθεί, ενοικιαστεί
ή ανταλλαχθεί είτε μεμονωμένα είτε με άλλα περιουσιακά στοιχεία ή προκύπτει από
συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα).



η χρήση των ασώματων περιουσιακών στοιχείων ελέγχεται από την επιχείρηση ως
αποτέλεσμα ενεργειών και γεγονότων του παρελθόντος.



αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην επιχείρηση



το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.

Στο κόστος του άυλου περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβάνεται και κάθε άμεσο κόστος που
απαιτείται για τη δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία για την σωστή λειτουργία
του.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για τυχόν απομείωση όταν τα γεγονότα ή οι
μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Όπου η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας του, τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό.
Σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού εξετάζονται και γίνονται τυχόν προσαρμογές στην
ωφέλιμη ζωή των άυλων παγίων.
Τα εισφερόμενα ενσώματα πάγια από το Ελληνικό Δημόσιο, επιμετρήθηκαν στην αξία κτήσης
απομειωμένη κατά τις σωρευμένες μέχρι την ημερομηνία εισφοράς αποσβέσεις και η ωφέλιμη
ζωή τους από αρμόδια στελέχη της εταιρείας και την επιτροπή απογραφής.
Όσον αφορά στην Εταιρεία στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
2.5.1.Τηλεοπτικές παραγωγές κυριότητας της Ε.Ρ.Τ Α.Ε
Οι τηλεοπτικές παραγωγές της Εταιρείας (τηλεταινίες, τηλεσειρές, μουσικές εκπομπές,
εορταστικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια, ψυχαγωγικές εκπομπές) αποσβένονται πλήρως με την
πρώτη προβολή. Τα προγράμματα αυτά είναι παραγωγής τρίτων και δεν έχουν περιορισμό ως
προς των αριθμό των επαναλήψεων στις προβολές που μπορεί να κάνει η Εταιρεία. Η Διοίκηση
λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της πρώτης προβολής δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το
όφελος που θα προκύψει από την προβολή του ίδιου προγράμματος σε μια επανάληψη και
καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων την επιτυχία ή μη ενός προγράμματος
και τον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων που θα γίνουν, κατάληξε σε συνδυασμό με την
λογιστική αρχή της συντηρητικότητας στην πλήρη απόσβεση την ημερομηνία της πρώτης
προβολής.
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2.5.2. Μισθωμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα παραγωγής τρίτων
Η Εταιρεία εμφανίζει το μισθωμένο πρόγραμμα από τρίτους στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία
για το διάστημα κατά το οποίο είναι ενεργές οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης.
Η Εταιρεία αποσβένει τις παραγωγές αυτές βάσει των δικαιούμενων προβολών κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, αρχής γινομένης στην χρήση της πρώτης προβολής.
Με την λήξη της σύμβασης η Εταιρεία διαγράφει την αξία κτήσης και τις ισόποσες σωρευμένες
αποσβέσεις από το μητρώο μισθωμένων προγραμμάτων προκειμένου να απεικονίζει την
πραγματική αξία και αποσβέσεις του ενεργού μισθωμένου προγράμματος.
2.5.3.Εσωτερικές παραγωγές
Οι εσωτερικές παραγωγές της Εταιρείας (ειδήσεις, αθλητικές ή ενημερωτικές εκπομπές κ.λπ.)
λογίζονται ως έξοδα και βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης κατά την περίοδο παραγωγής
τους.
2.5.4.Μικτές παραγωγές
Οι παραγωγές αυτές είναι σε συνεργασία με τρίτους. Η Εταιρεία αποσβένει τις παραγωγές
αυτές με την πρώτη προβολή. Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της πρώτης
προβολής δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το όφελος που θα προκύψει από την προβολή του
ίδιου προγράμματος σε μια επανάληψη και καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των
προτέρων την επιτυχία ή μη ενός προγράμματος και τον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων που
θα γίνουν, κατάληξε σε συνδυασμό με την λογιστική αρχή της συντηρητικότητας στην πλήρη
απόσβεση την ημερομηνία της πρώτης προβολής.
2.5.5.Συμπαραγωγές
Οι παραγωγές αυτές είναι σε συνεργασία με τρίτους. Η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα
συγκεκριμένων προβολών των παραγωγών αυτών. Η Εταιρεία αποσβένει τα δικαιώματα αυτά
βάσει των δικαιούμενων προβολών. Με την εξάντληση των δικαιούμενων προβολών η Εταιρεία
διαγράφει την αξία κτήσης και τις ισόποσες σωρευμένες αποσβέσεις από το μητρώο.
2.5.6.Ραδιοσυχνότητες
Αναφορικά με τις ραδιοσυχνότητες (υπό την αίρεση των προβλεπόμενων διατάξεων από τον
Ν.4339/15) τόσο η χρήση, όσο και η εκμετάλλευση των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού
σήματος μετά του συναφούς εξοπλισμού και της εν γένει υποδομής που είναι απαραίτητα για
την εκπομπή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος, γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4261/2014 άρθρο 183 παρ.4γ. Καθώς δεν υπάρχει ενεργή αγορά για την
εκτίμηση της εύλογης αξίας αυτών των ραδιοσυχνοτήτων, αυτή η μη χρηματική κρατική
επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο με συμβολική τιμή, όπως προβλέπεται
από το ΔΛΠ 20. Η Εταιρεία έχει εμφανίσει στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της, το δικαίωμα
εκπομπής στις ραδιοσυχνότητες με τιμή μνείας (0,01 ευρώ).
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2.5.7.Λογισμικό
Οι δαπάνες για αγορά λογισμικού, το οποίο θα επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην
Εταιρεία, καταχωρείται ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού. Η συντήρηση των προγραμμάτων
λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η δαπάνη. Αντίθετα, οι δαπάνες
που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέραν των
αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού
ενσωματώνονται στο κόστος κτήσεως του άυλου παγίου με απαραίτητη προϋπόθεση να
μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία.
2.6. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος χωρίς
έκπτωση παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης
τους.
Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν εξασφάλιση που έχει καταβληθεί έναντι των υποχρεώσεων
της Εταιρείας προς προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά των
αντίστοιχων συμβάσεων. Με τη λήξη των συμβάσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να
συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της
καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στην Εταιρεία.
2.7. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από ανταλλακτικά παγίων και αναλώσιμα και αποτιμώνται
στη χαμηλότερη του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το εν λόγω κόστος
καθορίζεται από την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι
λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο που
εμφανίζονται.
Τα εισφερόμενα αποθέματα από το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίστηκαν στην μέση τιμή κτήσης
τους ανά μονάδα και στις ποσότητες που διαπιστώθηκαν βάσει φυσικής απογραφής των
αποθεμάτων αυτών.
Τα Ανταλλακτικά παγίων, τα υλικά υποδομής και τα αναλώσιμα παγίων μικρής μεμονωμένης
αξίας παρακολουθούνται ως αποθέματα μέχρι τη στιγμή χρησιμοποίησης τους οπότε μέσω
ιδιοπαραγωγής παγιοποιούνται.
2.8. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων από πελάτες εμφανίζονται στην ονομαστική τους
αξία, αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης, ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί
απαιτήσεων (υπόλοιπα που υπερβαίνουν τους κανονικούς όρους πίστωσης) αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι προβλέψεις
απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση
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να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Σοβαρά
οικονομικά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση
και η αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει απομειωθεί. Το
ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται
ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται
προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το
υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα
σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς
κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για
επισφαλείς απαιτήσεις.
2.9. Μισθώσεις
2.9.1.Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της
μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στην καθαρή
παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις
επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής
υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα
κεφαλαιοποιημένα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση τη μικρότερη περίοδο από την
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή τη διάρκεια της μίσθωσης. Την συγκεκριμένη χρονική
στιγμή η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις.
2.9.2.Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών
μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά
τη διάρκεια της μίσθωσης.

2.10.

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και
καταθέσεις όψεως.

2.11.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των εισφερόμενων
χρημάτων για την μια μοναδική μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου που έχει εκδοθεί. Σύμφωνα με
τον Ιδρυτικό Νόμο 4173/2013, άρθρο 6, παράγραφος 1, όπως ισχύει σήμερα, «Το κεφάλαιο
ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ένας ονομαστικός
αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή)».
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων
κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.
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2.12.

Μερίσματα μετοχών

Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2.13.

Αποθεματικά

2.13.1. Τακτικό αποθεματικό
Η Εταιρεία σχηματίζει τακτικό αποθεματικό βάση του άρθρου 44 του Ν.2190/1920 όπως αυτό
ισχύει την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2.13.2. Αποθεματικό Ν.3905/2010
Βάσει του νόμου 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη κινηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις», η Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου
Εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, για την παραγωγή
κινηματογραφικών έργων. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι το μισό αυτής της
δαπάνης, να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος, και το
υπόλοιπο να διατίθεται για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Η απόφαση σχετικά με
τον επιμερισμό, μπορεί να ληφθεί και να ανακοινωθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας εντός ενός
μήνα από τη δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, ενώ η διάθεση
του εν λόγω ποσού πρέπει να γίνει στα δύο αμέσως επόμενα έτη από την ημερομηνία
δημοσίευσης.
Βάσει του ίδιου νόμου οι υπόχρεες εταιρείες υποχρεούνται για κάθε οικονομική χρήση να
εγγράφουν σε ειδικό αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό τους το ποσό που οφείλουν να
επενδύσουν.
Η Εταιρεία καταχωρεί το αντίστοιχο ποσό κάθε έτους σε ειδικό αποθεματικό. Μετά τη λήξη της
περιόδου όπου διενεργούνται οι αντίστοιχες επενδύσεις ή δίδεται ο διαφημιστικός χρόνος και
την έκδοση του προβλεπόμενου εκ του νόμου πιστοποιητικού επένδυσης κινηματογραφικής
παραγωγής, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στα αποτελέσματα εις νέο. Δεν διενεργείται
πρόβλεψη για τη μελλοντική επένδυση, επειδή αφενός, το μέρος που θα δαπανηθεί για
παραγωγή κινηματογραφικών έργων αφορά μελλοντική επένδυση που θα προστεθεί στα άυλα
περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και αφετέρου το μέρος που θα διατεθεί ως διαφημιστικός
χρόνος είναι αβέβαιο κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και το κόστος αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

2.14.

Φορολογία εισοδήματος

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους,
τους αναβαλλόμενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.
2.14.1. Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που
έχει θεσπιστεί ή είναι ουσιαστικά θεσμοθετημένη κατά την ημερομηνία ισολογισμού και
αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η Διοίκηση ανά

Σελίδα 87 από 112

ΕΡΤ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας.
Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν
στις φορολογικές αρχές.
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει
βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνεται στις φορολογικές της δηλώσεις και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
2.14.2. Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους
φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και
αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα
πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται
να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013, η Εταιρεία από 1.1.2015 απαλλάσσεται της
καταβολής φόρου εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν προκύπτει αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος.

2.15.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
του ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό
τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση.
Αρχική Αναγνώριση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία κατά την
οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτόμενων στη
συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
2.15.1. Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση
την ουσία της σύμβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η κατηγορία στην οποία
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ταξινομείται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς ανάλογα
με την κατηγορία στην οποία θα ταξινομηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον
αφορά στην αποτίμησή του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου
αποτελέσματος είτε στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε στα λοιπά
συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, περιλαμβάνουν μόνο δάνεια και
απαιτήσεις.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε
ενεργές αγορές και για τα οποία η Εταιρεία δεν έχει σκοπό την άμεση πώλησή τους.
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12
μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγημένα δάνεια και οι απαιτήσεις
συμπεριλαμβάνονται στους Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των
δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου όταν τα δάνεια
και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια
της απόσβεσης.
2.15.2. Αποτίμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως υποχρεώσεις σε
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος,
δηλαδή στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται και αποτιμώνται μεταγενέστερα
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πιο
συγκεκριμένα, εφόσον η πληρωμή της αντίστοιχης υποχρέωσης αναβάλλεται πέραν του έτους
και η επίπτωση της προεξόφλησης είναι σημαντική, οι υποχρεώσεις αυτές προεξοφλούνται
στην παρούσα αξία τους κατά την αρχική αναγνώριση και μετέπειτα από-προεξοφλούνται με
χρέωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε
βραχυπρόθεσμες, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την
τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία των Οικονομικών
Καταστάσεων.
2.15.3. Μέθοδοι επιμέτρησης εύλογης αξίας
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης χωρίς να αφαιρούνται τα έξοδα πώλησης.
Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση γενικά
αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων
στοιχείων που διαπραγματεύονται, μοντέλα αποτίμησης παραγώγων και προεξόφληση
ταμειακών ροών.
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2.15.4. Αποαναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού από-αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία χάνει τον
έλεγχο επί των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει
όταν τα δικαιώματα λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από-αναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της
Εταιρείας για καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή
εξαλείφεται.
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο
τρίτο (δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας
υποχρεώσεις διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη
υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα χρήσης.

2.16.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το
καθαρό ποσό εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει το
νομικό δικαίωμα και προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και
υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.
Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν
αφορούν κέρδη ή ζημιές που προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως
συναλλαγές εμπορικού χαρτοφυλακίου.

2.17.

Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού

2.17.1. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και δεν
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα
καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού
τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η
λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών είναι η μικρότερη
ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα
στοιχεία και ομάδες στοιχείων της Εταιρείας. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό
μεταξύ της καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η
αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που
αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από
τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου
μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της υπεραξίας που έχει
αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε
αναλογική βάση.
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Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς. Η ζημιά
απομείωσης που έχει αναγνωριστεί για την υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε
μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης διενεργείται επισκόπηση της
ζημιάς απομείωσης προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί. Μια ζημιά
απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού.
Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να
υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν
είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.

2.18.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσο
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων
του ενεργητικού έχει απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
(εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο κόστος
κτήσης ή στο αποσβεσμένο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) τους.
Η ανακτήσιμη /εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές
γραμμές βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών,
προεξοφλημένων είτε με βάση το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε
στοιχείου ή ομάδας στοιχείων ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου
χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα
κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς.

2.19.

Παροχές στο προσωπικό

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το
οποίο η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει
καμία νομική ή άλλη τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το
ταμείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους
τα ωφελήματα που αναλογούν στην τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο
στην περίοδο που αφορά.
Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.13 του Ν.3144/2003, οι εργαζόμενοι στην
Εταιρεία δικαιούνται έναν αριθμό μισθών μέχρι του ποσού των Ευρώ 15.000 κατά την έξοδό
τους από την υπηρεσία. Το ποσό της σχετικής αποζημίωσης εξαρτάται από τον τελικό μισθό
του εργαζομένου καθώς και από τα έτη προϋπηρεσίας του.
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται
ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής
μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται η αγοραία
απόδοση υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και
μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την
περίοδο την οποία προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης, πριν την έξοδο από την υπηρεσία, δεδομένου
του Δημόσιου χαρακτήρα της Εταιρείας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το νόμο
διατάξεις.

2.20.

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά
στοιχεία

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης
της κατάστασης οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν υπάρχει ένα λεπτομερές πρόγραμμα
της αναδιοργάνωσης και η Διοίκηση έχει ανακοινώσει τα βασικά σημεία του στα μέρη που
επηρεάζονται από την αναδιοργάνωση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος
είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί η παρούσα αξία των εξόδων που
αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια
υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων
θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν
αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται
στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
κατά την συνένωση επιχειρήσεων.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν
ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. Τα ενδεχόμενα
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται μόνο εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιη η είσπραξή τους.
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2.21.

Αναγνώριση εσόδων – εξόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Το έσοδο
αποτιμάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις. Το ποσό του εσόδου θεωρείται
ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με
την πώληση έχουν επιλυθεί.
Η αναγνώριση εσόδου σχετιζόμενου με μια συναλλαγή γίνεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης
της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Πιο συγκεκριμένα:
Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό. 46/31.12.2013 υπουργική
απόφαση και το νόμο 4262/2014, καθορίστηκε το ύψος του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της
Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στα τρία ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής
ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό
της από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Τα
έσοδα από ανταποδοτικό τέλος αναγνωρίζονται βάσει των μηνιαίων εκκαθαρίσεων από τους
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του ποσού που αυτοί έχουν συμπεριλάβει στους
λογαριασμούς των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα με την αναγνώριση του εσόδου
δημιουργείται και η αντίστοιχη απαίτηση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
εκκαθαρίσεις από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οριστικοποιούνται τον μεθεπόμενο
μήνα από την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασμών και η Εταιρεία εισπράττει μηνιαίως το
ανταποδοτικό τέλος, που αφορά την αντίστοιχη εκκαθάριση, βάσει των εισπράξεων των
προμηθευτών.
Έσοδα από διαφημίσεις και πώληση δικαιωμάτων προγραμμάτων ιδίας παραγωγής:
Η αναγνώριση εσόδων από προβολή διαφημίσεων καθαρή από εκπτώσεις τζίρου, ή πώληση
δικαιωμάτων προγραμμάτων ιδίας παραγωγής, δεν γίνεται με την τιμολόγηση αλλά με την
πραγματοποίηση του εσόδου δηλαδή της παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές
καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.
Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία στο
ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις εκτιμώμενες
μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το πραγματικό επιτόκιο του μέσου και συνεχίζει
την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους. Έσοδα από τόκους σε
δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο.
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς σε
δεδουλευμένη βάση. Με βάση την αρχή αυτή τα έξοδα που προκύπτουν από πολυετή
συμβόλαια, επιμερίζονται στις διάφορες περιόδους αναφοράς, ανάλογα με το μέρος που έχει
καταστεί δεδουλευμένο.
Έξοδα από τόκους: Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως,
κινδύνους αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίων), πιστωτικό
κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα
χρηματοοικονομικά μέσα: απαιτήσεις από πελάτες, ταμειακά διαθέσιμα και
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη Σημείωση 2.

ενδεικτικά,
κίνδυνο και
παρακάτω
ισοδύναμα,
παραπάνω

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την Διοίκηση της Εταιρείας και διαμορφώνεται στα
πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο που
αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση μη-παραγώγων
χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων.
(α) Κίνδυνος αγοράς

i.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος καθώς όλα τα
έσοδα, οι δαπάνες, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και το μεγαλύτερο μέρος των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εκφράζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα
και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
ii.
Κίνδυνος τιμών
Ο κίνδυνος διακύμανσης της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων που
παρακολουθούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, μπορεί να επηρεάσει τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία δεν διαθέτει
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών.
iii.
Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Η
Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διακύμανση των επιτοκίων καταθέσεων επειδή όμως το εισόδημα
αυτό αποτελεί μικρό μέρος των συνολικών της εσόδων, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της
Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν
έχει προβεί σε δανεισμό και ως εκ τούτου δεν είναι εκτεθειμένη σε αντίστοιχες διακυμάνσεις
των επιτοκίων δανεισμού που επικρατούν στην αγορά.
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Ανάλυση Ευαισθησίας Χρηματικών Διαθεσίμων της Εταιρείας σε Μεταβολές
Επιτοκίων
Μια ευλόγως πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά εκατό μονάδες βάσης (αύξηση / μείωση
1,0%) θα είχε ως αποτέλεσμα τη αύξηση / μείωση των κερδών προ φόρων της περιόδου από
1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές,
κατά € 1.822.167.
iv.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προέρχεται κυρίως από έσοδα ανταποδοτικού τέλους
που έχουν τιμολογηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτούς και συνεπώς δεν έχουν καταβληθεί στην
Εταιρεία και δευτερευόντως από ανείσπραχτα έσοδα διαφημίσεων (εμπορικές απαιτήσεις)
Στην τρέχουσα χρήση σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη για μη είσπραξη ανταποδοτικού
τέλους € 3.303 χιλ. και για μη είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων € 264 χιλ. Η συνολική
πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων τη 31.12.2017 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
31.12.2017
Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από ανταποδοτικό
τέλος
Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

31.12.2016

35.343

32.039

469
35.812

204
32.244

Οι πελάτες και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας εκφράζονται σε Ευρώ (€)
που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Διοίκηση προϋπολογίζει και παρακολουθεί
τακτικά τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και μεριμνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων για
την κάλυψη των αναγκών της.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων της Εταιρείας στις ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2016 και 31 Δεκεμβρίου 2017
αντίστοιχα.
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31 Δεκεμβρίου 2016
Μεταξύ 2
Μεταξύ 1
Άνω των
και 5
και 2 ετών
5 ετών
ετών

Εντός 1
έτους
Εμπορικές Υποχρεώσεις

Σύνολο

10.227

10.227

111

111

2.785

2.785

39.893

39.893

6.889

6.889

Δεδουλευμένα Έξοδα

664

664

Λοιπές Υποχρεώσεις

152

152

Υποχρέωση στον Ειδικό
Διαχειριστή

29.752

29.752

Σύνολο Υποχρεώσεων

90.474

Υποχρεώσεις σε ααφαλιστικούς
οργανισμούς
Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη,
εκτός φόρου εισοδήματος
Μερίσματα πληρωτέα
Τρέχουσες Φορολογικές
Υποχρεώσεις

-

-

31 Δεκεμβρίου 2017
Μεταξύ 2
Μεταξύ 1
Άνω των
και 5
και 2 ετών
5 ετών
ετών

Εντός 1
έτους

Εμπορικές Υποχρεώσεις

-

90.474

Σύνολο

10.210

10.210

Υποχρεώσεις σε ααφαλιστικούς
οργανισμούς

2.000

2.000

Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη,
εκτός φόρου εισοδήματος

3.944

3.944

-

-

4.189

4.189

Δεδουλευμένα Έξοδα

921

921

Λοιπές Υποχρεώσεις

89

89

Υποχρέωση στον Ειδικό
Διαχειριστή

29.750

29.750

Σύνολο Υποχρεώσεων

51.103

Μερίσματα πληρωτέα
Τρέχουσες Φορολογικές
Υποχρεώσεις

-

-

-

51.103
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4. Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
ανά κατηγορία
Τα ποσά που αφορούν την Εταιρεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης στις περιόδους που αναφέρονται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:

31.12.2017
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Εγγυήσεις
Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολή στον Ειδικό Διαχειριστή
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού
Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή
Μερίσματα πληρωτέα
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού

5.

31.12.2016

19
19

3
3

77.183
77.183

72.581
72.581

77.202

72.584

17.164
29.750
4.189
51.103

13.940
29.752
39.893
6.889
90.474

51.103

90.474

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
5.1. Διαχείριση κεφαλαίων

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της
Εταιρείας και την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική
της ικανότητα.
Κατά την ημερομηνία αναφοράς η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε δανεισμό. Ως εκ τούτου, η
Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο.
Δεδομένης της εύρυθμης χρηματοδότησης μέσω των εισπράξεων από ανταποδοτικά τέλη, η
Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο και διαθέτει επαρκή χρηματικά
διαθέσιμα για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
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6.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
6.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις
συνοδεύουν ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που
αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές
επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται
στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες
και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Οι εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
μελλοντικά ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων έχουν ως εξής:
(α) Αξίες εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων
Οι αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθορίστηκαν όπως περιγράφεται στη
Σημείωση 2.4 για τα πάγια και στη Σημείωση 2.7 για τα αποθέματα. Οι αξίες αυτές
αναγνωρίστηκαν με αντίστοιχη καταχώρηση στη διαφορά υπέρ το άρτιο.
(β) Ωφέλιμες ζωές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής καθώς και της υπολειμματικής αξίας
των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού
στοιχείου είναι θέμα κρίσης, που βασίζεται στην εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας από όμοια
περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου
επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις
εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
(γ) Εισπραξιμότητα εσόδων από ανταποδοτικό τέλος και εμπορική δραστηριότητα
Τα έσοδα από ανταποδοτικό τέλος αναγνωρίζονται βάσει των ποσών που έχουν τιμολογηθεί
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα,
η εισπραξιμότητα των τελών αυτών από τους προμηθευτές ενέργειας και κατά συνέπεια της
Εταιρείας, εξετάζεται βάσει ιστορικών στοιχείων και επιπρόσθετων πληροφοριών που
παρέχουν στην Εταιρεία οι προμηθευτές ενέργειας, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο αναγνωρίζεται
απομείωση των σχετικών απαιτήσεων. Ειδικά για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017,
σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 3.303 χιλ. με αποτέλεσμα τη
31.12.2017 η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος να
ανέρχεται στο ποσό των €35.343 χιλ..
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Τα έσοδα που προκύπτουν από την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας ( διαφημιστικά και
λοιπά έσοδα) εξετάζονται σε τακτά διαστήματα ως προς την εισπραξιμότητα τους και εφόσον
κρίνεται σκόπιμο αναγνωρίζεται απομείωση των σχετικών απαιτήσεων. Ειδικά για τη χρήση
που έληξε την 31.12.2017, σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 264 χιλ.
με αποτέλεσμα τη 31.12.2017 η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων
να ανέρχεται στο ποσό των € 469 χιλ..
(δ) Απομείωση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού, η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για
την απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. δικαιώματα προγραμμάτων,
παραγωγές και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχείων καθώς επίσης και ακίνητα, πάγια και
εξοπλισμός. Εάν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών
στοιχείων και μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία
του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του.
(ε) Εκτίμηση ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα και άχρηστα και αποθέματα Οι
μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες
από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που
εμφανίζονται. Τη 31.12.2017 η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων να ανέρχεται
στο ποσό των € 2.652 χιλ..
(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς νομικές υποθέσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει την
κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό οικονομικό
κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημία
από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημία. Τόσο για τον
καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες
καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς
αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα
ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημίας. Τέτοιες
αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση
στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας.
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7.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
ΚτίριαΕγκαταστάσεις
κτιρίων-τεχνικά
έργα

Εδαφικές
εκτάσεις
Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2016
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2016
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομείωσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016

ΜηχανήματαΤεχν.εγκαταστάσειςΛοιπός
Μηχ.εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

86.753
86.753

29.329
8
29.337

27.376
1.433
28.809

87
87

4.147
229
4.376

147.693
1.670
149.363

-

(1.048)
(765)
(1.813)

(4.144)
(2.971)
(7.115)

(18)
(13)
(31)

(878)
(605)
(1.482)

(6.088)
(4.353)
(10.441)

Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2016

86.753

27.524

21.694

56

2.894

138.921

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2017
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2017

86.753
86.753

29.337
225
29.562

28.809
1.595
(18)
30.385

87
87

4.376
686
(141)
4.922

149.363
2.506
(159)
151.710

-

(1.813)
(766)
(2.579)

(7.115)
(3.099)
10
(10.204)

(31)
(13)
(44)

(1.482)
(568)
94
(1.957)

(10.441)
(4.447)
104
(14.784)

26.983

20.182

43

2.965

136.925

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2017
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομείωσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2017

86.753

δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
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8.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2016
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2016
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομείωσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2016

Λογισμικό

Πρόγραμμα
κυριότητας

Μικτές
παραγωγές

Μισθωμένο
πρόγραμμα

Αθλητικά
δικαιώματα

Συμπαραγωγές

Έντυπο
μουσικό
υλικό

274
32
306

5.722
2.083
7.805

1.378
19
1.397

3.168
4.360
(2.309)
5.218

28.389
16.530
(16.659)
28.260

447
1.478
1.926

4
4

39.379
24.506
(18.968)
44.917

(71)
(58)
(130)

(5.519)
(1.417)
(6.937)

(1.297)
(85)
(1.382)

(1.135)
(3.428)
2.309
(2.254)

(20.996)
(19.830)
16.659
(24.167)

(89)
(98)

(0)

(187)

(0)

(29.107)
(24.917)
18.968
(35.056)

2.965

4.093

1.739

4

9.861

44.917
33.804
(23.843)
54.878

Καθαρή λογιστική αξία τη
31.12.2016

177

869

15

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2017
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2017

306
51
357

7.805
6.717
14.522

1.397
848
2.245

5.218
2.900
(2.633)
5.485

28.260
20.763
(21.124)
27.899

1.926
2.521
(86)
4.361

4
4

(130)
(53)
(182)

(6.937)
(6.927)
(13.863)

(1.382)
(841)
(2.223)

(2.254)
(3.112)
2.633
(2.733)

(24.167)
(18.971)
21.124
(22.014)

(187)
(73)
86
(174)

(0)
(0)

2.753

5.885

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2017
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομείωσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία στις
31.12.2017

175

659

22

4.187

8

Σύνολο

(0)

(35.056)
(29.976)
23.843
(41.189)

8

13.689
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9.

Αποθέματα

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά και αναλώσιμα παγίων
Σύνολο
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων
Σύνολο

31.12.2017
40
212
165
2.799
3.215
(2.652)
563

31.12.2016
40
206
198
2.890
3.334
(2.652)
682

Tα ανταλλακτικά και αναλώσιμα παγίων αφορούν μεγάλο πλήθος εισφερθέντων στοιχείων
μικρής μεμονωμένης αξίας. Τα εισφερόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4279/2014
αποθέματα από το Ελληνικό Δημόσιο, αναγνωρίστηκαν στην μέση τιμή κτήσης τους, ανά
μονάδα και στις ποσότητες που διαπιστώθηκαν βάσει φυσικής απογραφής των αποθεμάτων
αυτών.

10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στους ακόλουθους
πίνακες:

Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Επισφαλείς Πελάτες
Παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Δεδουλευμένα έσοδα
Απαιτητός φόρος εισοδήματος
Δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
μείον:πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων
Σύνολο

31.12.2017
63.151
201
13.655
31
481
20
2.295
1.378
29.533
2.250
112.995
(35.812)
77.183

31.12.2016
63.299
64
6.481
31
431
20
2.320
1.378
30.522
278
104.825
(32.244)
72.581

Απαιτήσεις από ανταποδοτικό τέλος
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2017
100.703
6.338
5.954
112.995

31.12.2016
95.044
5.773
4.007
104.825

Οι απαιτήσεις από ανταποδοτικό τέλος αφορούν κυρίως τη ΔΕΗ (€ 84.308 χιλ.) και αναλύονται
στη σημείωση 24.Σε αυτές περιλαμβάνονται και δεδουλευμένα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη
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ύψους € 28.035 χιλ. που αφορούν τους δύο τελευταίους μήνες της χρήσης για τους οποίους
κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν είχαν εκδοθεί οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις.
Η αύξηση των απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος κατά € 5.659 χιλ. οφείλεται κυρίως στην
αντίστοιχη αύξηση του απλήρωτου ανταποδοτικού τέλους πελατών της ΔΕΗ. Οι λοιπές
απαιτήσεις είναι αυξημένες κατά € 1.947 χιλ. κυρίως από τη προκαταβολή της μισθοδοσίας στο
προσωπικό της Εταιρείας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων € 35.812 χιλ. αφορά πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημιά
από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος και εμπορικές απαιτήσεις και
αναλύεται στη σημείωση 3.1.γ .
11. Έξοδα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις ειδικού διαχειριστή
Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Ειδικό
Διαχειριστή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ και των
θυγατρικών της, εφεξής καλούμενο Ειδικό Διαχειριστή, την 31.01.2015 (όπως τροποποιήθηκε
την 19.12.2015) που προβλέπει την αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου από την Εταιρεία
για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για λογαριασμό της. Οι δαπάνες αυτές κυρίως
αφορούν προμήθεια προγράμματος και δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων που μεταδόθηκαν
από την Εταιρεία και αποδοχές του προσωπικού του Ειδικού διαχειριστή που απασχολήθηκε
για λογαριασμό της. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση τη 31.12.2017 € 21.041 χιλ. Επιπρόσθετα η
εταιρεία οφείλει ανταποδοτικά τέλη της καταργηθείσας ΕΡΤ ποσού €8.709 χιλ. που
αχρεώστητα εισέπραξε.

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Εταιρείας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
31.12.2017
4
179.615
179.619

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2016
6
184.818
184.825

Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015)
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα Ελλάδος» τη κλειόμενη χρήση μεταφέρθηκαν €
91.893 χιλ. σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.

13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
Το αρχικά καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 10.10.2013 αναλύεται παρακάτω:
Αριθμός
μετοχών
10.10.2013
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο

1
1

Ονομαστική
αξία
5.000
5.000

Μετοχικό
κεφάλαιο

Σύνολο

5.000
5.000

5.000
5.000

Σύμφωνα με τον νόμο 4173/2013 ίδρυσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
διαιρείται σε μία (1) μόνον μετοχή ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000).
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Η μία και μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική, αμεταβίβαστη και αναπαλλοτρίωτη,
ενσωματώνεται δε σε έναν (1) τίτλο, ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του
Για τη κλειόμενη χρήση η Διοίκηση της Εταιρείας προτείνει τη διανομή μερίσματος ποσού €
20.693.000. Η διανομή των μερισμάτων, τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
Τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι τα εξής:

Τακτικό αποθεματικό
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικό Ν.3905/2010
Σύνολο
13.1.

31.12.2017
1.667
150.549
11.106
163.321

31.12.2016
1.667
150.549
8.243
160.459

Τακτικό αποθεματικό

Η Εταιρεία υποχρεούται να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του
Ν.2190/1920 όπως ισχύει την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Κατά την 31.12.2014, σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό ύψους € 1.666.667 που αντιστοιχεί
στο 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
13.2.

Διαφορά υπέρ το άρτιο

Στην Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν.4279/2014,Ν.4324/2015 και
Ν.4339/2015 έχει γίνει εισφορά περιουσιακών στοιχείων από το Ελληνικό Δημόσιο :
Εισφορά Παγίων
Εισφορά Αποθεμάτων (Σημείωση 9)
Σύνολο εισφοράς Ν.4279/2014

31.12.2017
142.056
3.533
145.589

31.12.2016
142.056
3.533
145.589

Εισφορά Παγίων
Σύνολο εισφοράς Ν.4324/2015

143
143

143
143

Εισφορά Παγίων
Σύνολο εισφοράς Ν.4339/2015

4.866
4.866

4.866
4.866

Μείον: Φόρος συγκέντρωσης
κεφαλαίου 1%
Σύνολο Διαφοράς υπέρ το άρτιο

(50)
150.549

(50)
150.549
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Η αναλυτική κατ’ είδος κατάσταση των εισφερθέντων παγίων έχει ως εξής:
Ν.4279/2014
Εδαφικές εκτάσεις
Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα

Ν.4324/2015

Ν.4339/2015

82.635
28.659

-

4.118
670

Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις-Λοιπός
Μηχ.εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ενσώματα πάγια

26.898
87
3.776
142.056

-

78
4.866

Λογισμικό
Πρόγραμμα κυριότητας
Σύνολο Άυλα πάγια
Γενικό σύνολο

142.056

142
1
143
143

4.866

Τα ακίνητα και τα μεταφορικά μέσα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία
εισφοράς, τα λοιπά ενσώματα πάγια και τα άυλα πάγια στο αναπόσβεστο κόστος τους την
αντίστοιχη ημερομηνία. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στο ιστορικό τους κόστος).
Η Εταιρεία κατά την πρώτη εταιρική χρήση κατέβαλε ποσό € 50.000 ως Φόρο Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου με συντελεστή 1% επί του συνολικού ποσού του Μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό
αυτό καταχωρήθηκε αφαιρετικά από τη Διαφορά υπέρ το άρτιο.

13.3.

Ειδικό αποθεματικό του νόμου 3905

Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.13, Βάσει του Ν.3905 / 2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη
κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», η ΕΡΤ υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο του
1,5% του κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Ο νόμος
προβλέπει την εγγραφή σε ειδικό αποθεματικό στο ετήσιο ισολογισμό, του ποσού που οφείλει
να επενδύσει η Εταιρεία για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.
Το αποθεματικό που σχηματίστηκε για την περίοδο που έληξε τη 31.12.2017 είναι €
2.862.308,85. Ο οριστικός τρόπος διάθεσης θα αποφασιστεί από τη Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας.
14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση
στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων εξαρτάται
από τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση)
του εργαζομένου. Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν
δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση
με το 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης με μέγιστο όριο της
αποζημίωσης τα €15.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.13 του Ν.3144/2003.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της δέσμευσης για την καταβολή
εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για µη
χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα
µε το ΔΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση βασίστηκε σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.
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Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από το κόστος πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου
από την υπηρεσία αναλύεται ως εξής:

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Πρόβλεψη Αποζημιώσεων
Σύνολο

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στη
κατάσταση συνολικών εσόδων
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
χρήσης
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

497
497

649
-

31.12.2017

31.12.2016

(169)
(169)

(359)
(359)

Η μεταβολή της παρούσας αξίας της αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία είναι παρακάτω:
Μεταβολή της υποχρέωσης στον
ισολογισμό:
Yπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
Υπόλοιπο τέλους

31.12.2017

31.12.2016

14.581
497
(169)
14.908

14.291
649
(359)
14.581

Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής εκτίμησης για τις χρήσεις που
έληξαν την 31.12.2017 και 31.12.2016 έχουν ως κάτωθι:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

31.12.2017
1,7%
2,0%
2,0%

31.12.2016
1,8%
2,0%
2,0%

Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο
αναλογιστή που εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μία ποσοτική
ανάλυση ευαισθησίας για την εταιρεία για τις σημαντικές παραδοχές της 31.12.2017:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αύξηση (μείωση) στην υποχρέωση

+0,5%
(756)

(0,5)%
818

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Αύξηση (μείωση) στην υποχρέωση

+0,5%
243

(0,5)%
(277)

Σελίδα 106 από 112

ΕΡΤ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

15. Λοιπές Προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν κατά ποσό € 582 χιλ. σε προβλέψεις για αγωγές έναντι της
Εταιρείας για τις οποίες εκτιμάται από τη Διοίκηση και τους νομικούς συμβούλους ότι θα γίνουν
μερικώς ή ολικά δεκτές.

Προβλέψεις για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις
Προβλέψεις για λειτουργικά έξοδα
Σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

582
-

815
-

582

815

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός φόρου
εισοδήματος
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Λοιπές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

7.402
2.809

8.588
1.639

3.944
2.000
89
921
17.164

2.785
111
152
664
13.940

Υποχρέωση προς Ειδικό Διαχειριστή
Σύνολο

29.750
46.914

29.752
43.692

17. Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίστηκε στο 29% για το 2015
και έπειτα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας ,οι εταιρείες καταβάλουν
κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη στο 100% επί του φόρου
εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης η οποία συμψηφίζεται με το πληρωτέο φόρο εισοδήματος
της επόμενης χρήσης. Τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία
μετά από φορολογικό έλεγχο.
Η Εταιρεία για τις χρήσεις από 01.01.2015 και έπειτα , σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.
4172/2013 απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, πλην των εισοδημάτων κεφαλαίων τα
οποία φορολογούνται. Για τη 1η εταιρική χρήση που έληξε τη 31.12.2014 υπαγόταν στις
διατάξεις του 2238/1994 για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.
Το ποσό των € 4189 χιλ. αφορά φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης.
18. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
01.01.201731.12.2017
Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος
Έσοδα από διαφημίσεις και λοιπή
επιχειρηματική δραστηριότητα
Σύνολο

01.01.201631.12.2016

181.547

182.563

9.273
190.821

7.740
190.302
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19. Λοιπά έσοδα-Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα συνολικού ποσού € 877 χιλ. αναλύονται ως ακολούθως:

01.01.201731.12.2017
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
πωλήσεων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων
Σύνολο

01.01.201631.12.2016

15
568
61
233
877

20
409
38
51
518

Τα λοιπά έξοδα ποσού € 4.400 χιλ. αναλύονται ως ακολούθως:

01.01.201731.12.2017
Έκτακτα έξοδα
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων
Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων από
ανταποδοτικό τέλος
Προβλεψη επισφάλειας από εμπορικές
απαιτήσεις
Σύνολο

01.01.201631.12.2016

82
750
-

154
10
265

3.303

3.397

264
4.400

184
4.011

20. Έξοδα προσωπικού
Τα έξοδα προσωπικού αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές Εισφορές
Έξοδα επιμόφωσης και παρεπόμενες παροχές
Πρόβλεψη αποζημίωσης
Σύνολο

01.01.201731.12.2017
45.617
11.363
0
249
57.230

01.01.201631.12.2016
45.224
9.696
61
363
55.343

Οι αυξημένες εργοδοτικές εισφορές κατά € 1.667 χιλ. οφείλονται στις επιπτώσεις της
εφαρμογής του Ν.4498/2017 (ΕΔΟΕΑΠ).
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Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την ημερομηνία αναφοράς αναλύεται ως
εξής:

Mισθωτοί Αορίστου Χρόνου
Mισθωτοί Ορισμένου Χρόνου
Σύνολο εργαζομένων

31.12.2017
2.229
27
2.256

31.12.2016
2.262
12
2.274

21. Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Τόκοι καταθέσεων όψεως
Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας
Σύνολο

01.01.201731.12.2017
4.910
4.910

01.01.201631.12.2016
4.465
4.465

22. Χρηματοοικονομικά κόστη
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την Εταιρεία ανέρχονται στο ποσό των € 273 χιλ. έναντι € 295
χιλ. της προηγούμενης χρήσης και αφορούν κυρίως τη δαπάνη τόκου που προκύπτει από
αναλογιστική μελέτη για το κόστος εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία (σημείωση 14)
.

Διάφορα έξοδα και προμήθειες τραπεζών
Δαπάνη τόκων αναλογιστικής μελέτης
Σύνολο

01.01.201731.12.2017
11
262
273

01.01.201631.12.2016
9
286
295

23. Φόρος εισοδήματος
Ο φορολογικός συντελεστής για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν 29%.
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013, η Εταιρεία από 1.1.2015 απαλλάσσεται
της καταβολής φόρου εισοδήματος πλην των εισοδημάτων κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν
προκύψει αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.
Ο φόρος εισοδήματος που έχει καταχωρηθεί ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων,
συμφωνεί ως εξής με το θεωρητικό φόρο που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη προ
φόρων με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή:
Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
διανεμόμενα κέρδη για τα οποία δεν έχει
καταβληθεί φόρος εισοδήματος
Σύνολο Φόρου

31.12.2017
70.940
29%

31.12.2016
74.111
29%

20.573
(56.083)

21.492
(55.177)

36.443

35.036

8.193
9.126

8.607
9.958
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24. Συνδεδεμένα μέρη
24.1.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

ΔΕΗ Α.Ε.
Η Εταιρεία εγγράφει το έσοδο από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό
της από την ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 18, δηλαδή με βάση την
αρχή του δεδουλευμένου. Ταυτόχρονα με την αναγνώριση του εσόδου δημιουργείται και η
αντίστοιχη απαίτηση από την ΔΕΗ Α.Ε. Οι εκκαθαρίσεις της ΔΕΗ οριστικοποιούνται και
εκδίδονται σε μηνιαία βάση τον μεθεπόμενο μήνα από την έκδοση των αντίστοιχων
λογαριασμών προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η Εταιρεία εισπράττει το
ανταποδοτικό τέλος που προσδιορίζεται ως εισπραχθέν στην οριστική εκκαθάριση που
αποστέλλει η ΔΕΗ. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί κατά την
ημερομηνία αναφοράς περιλαμβάνονται στους «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Η απαίτηση της Εταιρείας από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την
ημερομηνία αναφοράς ανέρχεται σε € 56.273 χιλ. Επίσης, ποσό € 28.035 χιλ. αφορά σε
απαίτηση από δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη των δύο τελευταίων μηνών της χρήσης, για τα
οποία κατά την ημερομηνία αναφοράς, δεν είχαν εκδοθεί οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις. Η
προμήθεια της ΔΕΗ επί των εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση 01.0131.12.2017 ανέρχεται σε € 847 χιλ.(2016 €852 χιλ.).
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, υπάρχει υποχρέωση προς τον Ειδικό Διαχειριστή ύψους €
29.750 χιλ, η οποία παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ,στις Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις, κονδύλι «Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή» (Σημείωση 11) .
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Γενικών Διευθυντών παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

24.2.

01.01.201731.12.2017
119
321
441

01.01.201631.12.2016
126
318
444

Έσοδα –Έξοδα και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη

Τα έσοδα, έξοδα για τη κλειόμενη περίοδο καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα
μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Έσοδα
Έξοδα(Προμήθεια ανταποδοτικού τέλους)

01.01.201731.12.2017
847
847

01.01.201631.12.2016
852
852
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31.12.2017
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ΔΕΗ Α.Ε. – Πελάτες εσωτερικού
ΔΕΗ Α.Ε. – Δεδουλευμένα έσοδα ανταποδοτικού τέλους
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και
Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε
Σύνολο

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και
Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη
της Διοίκησης
Σύνολο

31.12.2016

56.273
28.035

57.654
29.757

84.308

87.412

31.12.2017

31.12.2016

29.750

29.752

29.750

29.752

25. Δεσμεύσεις
Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αποθεματικό Ν.3905/2010
Δικαιώματα προγραμμάτων και σειρών (αθλητικά)
Σύνολο

31.12.2017
11.106
16.306
27.412

31.12.2016
8.243
8.315
16.558

Οι δεσμεύσεις του Ν.3905/2010 περιγράφονται στην Σημείωση 13.3.
26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
26.1.

Εκκρεμείς νομικές υποθέσεις

Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη € 582 χιλ.
26.2.

Ανέλεγκτες χρήσεις

Για τη 1η εταιρική χρήση (10.10.2013-31.12.2014) ,της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις
δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού προς
το Υπουργείο Οικονομικών, εκφράζεται αδυναμία εξαγωγής συμπεράσματος στην Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης που χορηγήθηκε την 28.09.2015,.
Με την υπ’αριθμ.224/0/1118/19.7.2016 εντολή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων
– ΚΕΜΕΠ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
επιδόθηκε εντολή μερικού (ελέγχου) στα είδη: φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ , λοιποί φόροι,
τέλη εισφορές, έλεγχος ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων της α’ εταιρικής χρήσης
της Εταιρείας 10.10.10/2013 – 31.12.2014.Mέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων δε έχει ολοκληρωθεί ο ανωτέρω φορολογικός έλεγχος.
Εντός της κλειόμενης χρήσης επιδόθηκε στην εταιρεία Σημείωμα Διαπιστώσεων Φορολογικού
Ελέγχου στα είδη (φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, λοιποί φόροι, τέλη εισφορές, έλεγχος ορθής
τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων) για την 1η εταιρική χρήση (10.10.2013-31.12.2014)
από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων – ΚΕΜΕΠ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο προέκυψαν διαφορές 6,16 εκ. ευρώ, που
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αναλύονται σε διαφορές για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων και
προστίμων ποσού 2,18 εκ. ευρώ και διαφορές για φόρο εισοδήματος ποσού 3,97 εκ. ευρώ.
Η εταιρεία απέστειλε απαντητική επιστολή εμπρόθεσμα με τις θέσεις της, με τις οποίες
αμφισβητεί τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου. Έως και την ημερομηνία έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων δεν έχει επιδοθεί οριστικό πόρισμα ελέγχου από το αρμόδιο
ελεγκτικό κέντρο, με αποτέλεσμα η οριστικοποίηση του φορολογικού ελέγχου να βρίσκεται σε
εκκρεμότητα. Τέλος η διοίκηση της εταιρείας αναμένει τα πορίσματα από την οριστικοποίηση
του ανωτέρω ελέγχου για να προβεί σε περεταίρω ενέργειες, εφόσον χρειαστούν, με σκοπό την
προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας.
Για τη 2η εταιρική χρήση (01.01.2015-31.1.2015) έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό
χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης
Για τη 3η εταιρική χρήση (01.01.2016-31.1.2016) έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό
χωρίς επιφύλαξη
Για τη κλειόμενη χρήση ο φορολογικός έλεγχος, θα πραγματοποιηθεί από τους νόμιμους
ελεγκτές της Εταιρείας. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου η διοίκηση δεν αναμένει να
προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και εμφανίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις (σημειώσεις 17 & 23). .

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Με τις υπ. αρ. 2153,2154,2155,,2156,2157/7.5.2018(πρακτικό161 θ.1α,1β,1γ,1δ,1ε) ΑΔΣ
τροποποιήθηκε η ΑΔΣ 781/06.11.2015 (Πρακτικό 77, θ.4ο:Γενικός Κανονισμός Προσωπικού).
Με
την
υπ'αρ.2181/30.5.2018
(πρακτικό
162
θ.21ο)
(ΑΔΑ:ΩΟΣΓ465Θ1ΕΣΣΔ) ΑΔΣ εγκρίθηκε το νέο Οργανόγραμμα της ΕΡΤ ΑΕ που διαμορφώθηκε από την Επιτροπή
Σύνταξης του νέου σχεδίου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ ΑΕ .
Με την ανωτέρα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε προσωρινά και μέχρι
την οριστική τοποθέτηση υπευθύνου ο κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος στην Υπηρεσία Ασφάλειας
Προσωπικών Δεδομένων ώστε να φροντίσει να εναρμονιστεί η ΕΡΤ ΑΕ με τον Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε εφαρμογή.
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