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1. Εισαγωγή 

Με δεδομένη την αυξημένη ανάγκη παραγωγής τηλεοπτικού περιεχομένου η ΕΡΤ Α.Ε. προβαίνει 

στη δημιουργία Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου (εφεξής Μητρώο) για όλες τις 

γεωγραφικές περιοχές (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) της Ελλάδας και στις παρακάτω κατηγορίες, 

οι οποίες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές : 

 

Κατηγορίες Μητρώου 

1 Μονοκάμερα Συνεργεία (ENG). 

2 Δορυφορικά Συνεργεία (SNG). 

3 Πολυκάμερα Οχήματα Εξωτερικών Μεταδόσεων (OB VAN). 

4 Συνεργεία απεικόνισης στατιστικών & γραφικών 

5 Συνεργεία γερανών στήριξης κάμερας 

6 ΣμηΕΑ - Drones 

 

2. Διαδικασία εγγραφής 

Η διαδικασία με την οποία η ΕΡΤ θα καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς 

και ενώσεις αυτών, να εγγραφούν στο Μητρώο, προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση 

εγγραφή τους σε ηλεκτρονική διεύθυνση, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

i. Αίτηση εγγραφής σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που θα συμπεριλαμβάνεται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την οποία ο αιτών/ούσα θα παραλαμβάνει 

αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 



 

 

ii. Υπεύθυνη δήλωση για πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

iii. Για τα νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τη νόμιμη 

σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπησή τους, ήτοι: 

Α) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε): 

1. Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση της αρμόδιας αρχής και τη 

δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ ή την ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπο Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-Εμπορικού  Μητρώου. 

2. Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί καταστατικών 

τροποποιήσεων της εταιρείας. 

3. Αντίγραφο Πρακτικού του ισχύοντος Δ.Σ από το οποίο να προκύπτει η σύνθεσή του, η 

συγκρότησή του σε σώμα, η θητεία του και η εξουσία εκπροσώπησης καθώς και το 

αντίστοιχο Φ.Ε.Κ ή η ανακοίνωση καταχώρισής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου 

κατά τόπο Επιμελητηρίου/ Επαγγελματικού-Εμπορικού Μητρώου. 

Σε περίπτωση που εκκρεμούν οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις κατατίθενται όλα τα υποβληθέντα 

προς δημοσίευση έγγραφα καθώς και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής παράβολων.      

Β) Για τις εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε): 

1. Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με θεώρηση της αρμόδιας αρχής και τη 

δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ ή την ανακοίνωση καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπο Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού-Εμπορικού Μητρώου. 

2. Πρόσφατο (τριών μηνών) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί καταστατικών 

τροποποιήσεων εταιρείας 

3. Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό διαχειριστή/ών, εάν αυτός/οί δεν 

καθορίζεται/ονται στο καταστατικό, καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ ή η ανακοίνωση 

καταχώρισής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του αρμοδίου κατά τόπο Επιμελητηρίου/ 

Επαγγελματικού-Εμπορικού Μητρώου. 

Σε περίπτωση που εκκρεμούν οι κατά τα ανωτέρω δημοσιεύσεις κατατίθενται όλα τα υποβληθέντα 

προς δημοσίευση έγγραφα καθώς και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής παράβολων.      

Γ) Για τις ομόρρυθμες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες (Ε.Ε) και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες 

(Ι.Κ.Ε): 

1. Αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του με θεώρηση της αρμόδιας 

αρχής ή του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού με θεώρηση της αρμόδιας αρχής. 

2. Πρόσφατο (τριών μηνών) Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής 



 

 

Δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το ισχύον καταστατικό του. 

Ε) Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με τις μεταβολές 

του. 

1. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων κατά περίπτωση εγγράφων υποβάλλεται επιπλέον 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εάν πρόκειται για Α.Ε.) ή του αντίστοιχου 

αρμοδίου οργάνου διοίκησης (εάν πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο νομικού 

προσώπου) με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή στο Μητρώο και παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, εφόσον ο υπογράφων 

δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 

2. Πρόσφατα (εκδόσεως έως 3 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

εγγραφής) πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από τα οποία προκύπτει ο πάροχος  δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή δεν  έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας των παρόχων. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του παρόχου, το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται 

από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 

πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του παρόχου 

αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, εν ισχύ τουλάχιστον μέχρι και την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης, από το οποίο προκύπτει ότι ο πάροχος έχει εκπληρώσει τις σχετικές με την 

πληρωμή φόρων και τελών υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης (φορολογική ενημερότητα). 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου (3) τριμήνου γενικής χρήσης ή ανάλογο 

έγγραφο αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι ο πάροχος 



 

 

δεν έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικά εγκλήματα 

ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, παιδική εργασία ή άλλες 

μορφές εμπορίας ανθρώπων, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια 

χρεοκοπία και για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. Η υποχρέωση αποκλεισμού εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω παρόχου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του παρόχου 

με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης  

α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β ́ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας   που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους 

6. Σαφείς και αναλυτικές απαντήσεις στις τεχνικές απαιτήσεις που θα περιγράφονται σε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της σχετικής πρόσκλησης καθώς και στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η 

πλήρης κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών 

Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται 

η ακρίβειά τους. 

 

 



 

 

3. Αξιολόγηση υποψηφίων       παρόχων 

3.1. Οι αιτήσεις εγγραφής των υποψηφίων παρόχων, με βάση τον αριθμό ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου της αίτησής τους, εντάσσονται σε σειρά προτεραιότητας και αξιολογούνται από την 

Επιτροπή Μητρώου Παρόχων Τ/Ο Περιεχομένου.  

3.2. Η Επιτροπή Μητρώου συγκροτείται  με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και 

Λειτουργίας Μέσων και έχει ως έργο: 

 την αξιολόγηση των υποψηφίων παρόχων 

 την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος  

 την εγγραφή   των   υποψηφίων  παρόχων    στις κατηγορίες του Μητρώου 

 την επανεξέταση των κατηγοριών του Μητρώου (με την προσθήκη ή την αφαίρεση) 

Η Επιτροπή του Μητρώου δύναται να ζητά διευκρινίσεις ή επιπλέον στοιχεία από τους 

υποψηφίους παρόχους και  διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης των απαιτήσεων της 

πρόσκλησης μετά την εγγραφή. 

3.3. Οι πάροχοι, μετά την θετική αξιολόγηση της επιτροπής,  συνάπτουν σύμβαση με την ΕΡΤ για τις 

εκ περιτροπής προσφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή με βάσει την σειρά εγγραφής τους και με τον 

τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 5. 

3.4. Ο πίνακας των εγγεγραμμένων ανά κατηγορία στο Μητρώο, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της ΕΡΤ και θα επικαιροποιείται από την Επιτροπή Μητρώου σε δύο περιόδους, ετησίως, τον 

Ιανουάριο και τον Ιούλιο εκάστου έτους.  

3.5. Οι εγγεγραμμένοι πάροχοι, εφ’ όσον το επιθυμούν, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη 

διαγραφή τους από το Μητρώο, με σχετική υπεύθυνη δήλωση των νόμιμων εκπροσώπων τους προς 

την ΕΡΤ.  

4. Υποχρεώσεις εγγεγραμμένων παρόχων στο Μητρώο 

4.1. Ο κάθε πάροχος χρησιμοποιεί τους δηλωθέντες τεχνικούς πόρους που διαθέτει σύμφωνα με τους 

όρους της πρόσκλησης, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της ΕΡΤ για την παραγωγή και 

προμήθεια του τηλεοπτικού περιεχομένου.  

Επίσης έχει υποχρέωση να επικαιροποιεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), 

οποιαδήποτε μεταβολή αντικατάσταση ή  προσθήκη των αρχικώς δηλωθέντων τεχνικών πόρων 

που θα χρησιμοποιήσει, ώστε να πληρούν πάντα τις τεχνικές απαιτήσεις της πρόσκλησης.  

4.2. Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται με τρίτους για δικό 

του λογαριασμό και η ΕΡΤ  δεν  αναλαμβάνει υποχρεώσεις του παρόχου  έναντι  οποιουδήποτε  



 

 

τρίτου, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά των αρχών, των συνεργατών, των υπαλλήλων του, 

έστω και αν οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκτέλεση υπηρεσιών για την 

δημιουργία του παραγγελθέντος τηλεοπτικού περιεχομένου. 

Το προσωπικό του παρόχου συνδέεται συμβατικά μόνο με τον τελευταίο, ο  οποίος υποχρεούται  να 

τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, να ασφαλίζει τους εργαζομένους στους 

οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν απαιτούμενων 

αδειών παραμονής και εργασίας όταν αυτό απαιτείται.  

Οι πάροχοι  επιβαρύνονται με το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννομη σχέση 

τους με το προσωπικό τους, ιδίως δε έναντι των αρχών και των ασφαλιστικών οργανισμών. Είναι 

συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόχρεοι για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη, και 

οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλισης υγείας και 

σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές και ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας ή επικουρικής 

ασφάλισης, καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς, επιμελητήρια και 

επαγγελματικές ενώσεις, που αφορούν το προσωπικό τους, και εν γένει τους υπαλλήλους και 

συνεργάτες τους.   

Επίσης οι πάροχοι θα ευθύνονται απεριόριστα έναντι της ΕΡΤ για τις πράξεις και παραλείψεις του 

προσωπικού τους, και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών τους.  

4.3. Οι πάροχοι εκχωρούν άδεια αποκλειστικής εκμετάλλευσης, με την οποία θα  παρέχεται το 

δικαίωμα στην  ΕΡΤ να ασκεί όλα ανεξαιρέτως τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Ν. 2121/1993, 

όπως ισχύει, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα αυτών με κάθε μέσο και μορφή και για όλη τη 

διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων αυτών και ιδίως:  

 της εγγραφής και της άμεσης ή έμμεσης, προσωρινής ή μόνιμης αναπαραγωγής των έργων 

τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλο ή εν μέρει.  

 της δημόσιας εκτέλεσης.  

 της μετάδοσης ή αναμετάδοσης των έργων τους στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, 

με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και της υβριδικής τηλεόρασης, 

παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης, ή μέσω δορυφόρων.  

 της παρουσίασης στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα  έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε 

οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στα έργα αυτά.  

4.5. Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών των απαιτούμενων τεχνικών 

πόρων δημιουργίας τηλεοπτικού περιεχομένου, κατόπιν ενημέρωσης των εγγεγραμμένων 



 

 

παρόχων , οι οποίοι θα πρέπει να πιστοποιήσουν εκ νέου την συμμόρφωσή τους με τους όρους 

αυτούς. 

5. Διαδικασία επιλογής  &  αποζημίωσης  των   παρόχων του  Μητρώου 

5.1. Η διαδικασία επιλογής με την οποία η ΕΡΤ προμηθεύεται από τους παρόχους υπηρεσίες θα 

γίνεται ως εξής: 

 Οι πάροχοι καλούνται, εκ περιτροπής (βάσει του αύξοντα αριθμού εγγραφής τους) να 

παράσχουν τα αιτούμενα μέσα για την παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου εντός των 

γεωγραφικών περιοχών (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) που έχουν δηλώσει.  

 Κάθε πάροχος θα διαθέτει άπαξ και διαδοχικά καθ’ ένα και μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου 

των δηλωθέντων συνεργείων του, σε κάθε κατηγορία στην οποία είναι εγγεγραμμένος. Σε 

περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός ή περισσοτέρων συνεργείων καλείται ο επόμενος 

διαθέσιμος πάροχος. 

 Μετά την εξάντληση του συνόλου των εγγεγραμμένων τεχνικών πόρων των παρόχων του 

Μητρώου για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, καλείται εκ νέου ο πρώτος κατά σειρά 

εγγεγραμμένος πάροχος    κ.ο.κ. 

 Η ειδοποίηση του εκάστοτε καλουμένου γίνεται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, σε 

εύλογο χρόνο υποχρεούται να απαντήσει αναλόγως εάν πρόκειται για : 

 έκτακτα γεγονότα, άμεση απάντηση  

 προγραμματισμένα, εντός του οριζόμενου χρόνου, εάν παρέλθει η χρονική προθεσμία ή 

υπάρξει αρνητική απάντηση, καλείται ο επόμενος κατά σειρά εγγεγραμμένος κ.ο.κ. 

 Σε περίπτωση μη εγγεγραμμένων παρόχων στο Μητρώο για την γεωγραφική περιοχή 

(νομό ή νησιωτική περιοχή) που ζητάει η ΕΡΤ να γίνει η παραγωγή τηλεοπτικού 

περιεχομένου, καλείται ο πρώτος κατά σειρά εγγεγραμμένος της όμορης γεωγραφικής 

περιοχής, η έδρα της οποίας είναι πλησιέστερη  ( χιλιομετρική απόσταση). 

 Σε περιπτώσεις παραγωγής τηλεοπτικού περιεχομένου υψηλών απαιτήσεων (μεγάλα 

γεγονότα) ή για επιμέρους σύνολο τηλεοπτικών παραγωγών, η ΕΡΤ μπορεί να προβεί σε 

λήψη προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, μεταξύ των εγγεγραμμένων παρόχων στην 

κατηγορία, την οποία οι δηλωθέντες τεχνικοί πόροι καλύπτουν τις ανάγκες της 

παραγωγής. 

 Η εγγραφή στο Μητρώο και η σύναψη σχετικής σύμβασης με τη ΕΡΤ δεν υποχρεώνει σε 

καμία περίπτωση την τελευταία σε χρήση των μέσων και υπηρεσιών των εγγεγραμμένων, 

εφόσον δεν προκύψει ανάγκη για την παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου. 



 

 

5.2. Η διαδικασία με την οποία η ΕΡΤ αποζημιώνει τους παρόχους για τις παραχθείσες υπηρεσίες 

θα γίνεται ως εξής: 

 Η αποζημίωση των παρόχων του Μητρώου θα υπολογίζεται βάσει του    τιμοκαταλόγου και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί τον τιμοκατάλογο αυξάνοντας ή μειώνοντας 

τις τιμές, ενημερώνοντας τους εγγεγραμμένους παρόχους . 

 Οι πάροχοι υποχρεούνται μαζί με τα σχετικά νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών) να προσκομίζουν τα παρακάτω συνοδευτικά  στοιχεία : 

 Σαφή αναφορά του γεγονότος με ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες παρήγαγαν 

τηλεοπτικό περιεχόμενο. 

 Επίσης κάθε άλλο σχετικό έγγραφο και δικαιολογητικό που  απαιτείται από την 

παρούσα και την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή του τιμολογίου. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η έκδοση 

βεβαίωσης από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ για την καλή εκτέλεση της 

παραγωγής, των ανθρώπινων πόρων και των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν. 

6. Διαδικασία ελέγχου των παρόχων του Μητρώου 

6.1. Η ΕΡΤ θα ελέγχει την τήρηση των προαναφερόμενων απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

του Μητρώου, για το λόγο αυτό η Επιτροπή Μητρώου έχει την δυνατότητα να συγκροτεί 

Υποεπιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας Μητρώου με έργο το δειγματοληπτικό έλεγχο, μέσω αυτοψίας, 

της τήρησης εκ μέρους των παρόχων: 

 των τεχνικών απαιτήσεων,  

 των χρεώσεων και της παρεχόμενης ποιότητας, καθώς και τη διερεύνηση τυχόν καταγγελιών.  

6.2. Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του παρόχου από το Μητρώο, εφόσον διαπιστωθεί 

με οποιονδήποτε τρόπο ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον πάροχο είναι αναληθή, 

εσφαλμένα ή παραπλανητικά ή ότι δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των πόρων του.  

6.3. Επίσης, η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής από το Μητρώο του εγγεγραμμένου παρόχου, 

σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελούς εκτέλεσης του έργου του και εφόσον δεν συμμορφωθεί 

με την έγγραφη σύστασή της. 

7. Επικοινωνία 

Για τυχόν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι 



 

 

θα μπορούν να απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Επιτροπή Μητρώου 

Παρόχων Τ/Ο Περιεχομένου της ΕΡΤ. 

 


