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Αγία Παρασκευή, 2.2.2021
Αρ. Πρωτ. : 1672
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 « Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83
(ΦΕΚ Α΄ 184/2020)]
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2872/20.09.2019 (Πρακτικό 203/20.09.2019 - Θ. 1ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή
εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα», (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ)
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3755/15.01.2021 (Πρακτικό 251/15.01.2021 - Θ. 26ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τ/Ο
Περιεχομένου (ΑΔΑ: ΨΝΟ2465Θ1Ε-ΑΣ4).
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας να συμμετάσχει στη δημιουργία
Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου με βάση τους όρους της παρούσας
Ανοικτής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της.
Για τυχόν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και για
οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, κάθε
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να απευθύνεται μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στην Επιτροπή Μητρώου Παρόχων Τ/Ο Περιεχομένου της ΕΡΤ (e-mail:
mitrooert@ert.gr) .
Άρθρο 1 - Σκοπός του Μητρώου/Κατηγορίες
1.1. Η ΕΡΤ ΑΕ, λόγω των αυξημένων αναγκών για την παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου
που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με ίδια τεχνικά μέσα και προσωπικό, προβαίνει στη
δημιουργία Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου (εφεξής Μητρώο) για όλες τις
γεωγραφικές περιοχές (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) της Ελλάδας και τις παρακάτω
κατηγορίες :
1.2. Κατηγορίες Μητρώου
Κατηγορία 1: Μονοκάμερα Συνεργεία (ENG).
Κατηγορία 2: Δορυφορικά Συνεργεία (SNG).
Κατηγορία 3: Πολυκάμερα Οχήματα Εξωτερικών Μεταδόσεων (OB VAN).
Κατηγορία 4: Συνεργεία απεικόνισης στατιστικών & γραφικών
Κατηγορία 5: Συνεργεία γερανών στήριξης κάμερας
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Κατηγορία 6: ΣμηΕΑ - Drones
1.3. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, δύναται να δηλώσει εγγραφή στον Νομό ή στη
Νησιωτική Περιοχή που έχει την έδρα του και, εφόσον το επιθυμεί, και στους όμορους Νομούς.
Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν Υποκαταστήματα δύνανται να δηλώσουν εγγραφή και στον
Νομό ή στη Νησιωτική Περιοχή της έδρας του Υποκαταστήματος και στους όμορους Νομούς, υπό
την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αυτόνομο εξοπλισμό και προσωπικό στον νομό της έδρας του
Υποκαταστήματος. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλονται με την Αίτηση εγγραφής τα
απαραίτητα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία του Υποκαταστήματος
(π.χ. απόφαση αρμοδίου οργάνου για ίδρυση υποκαταστήματος, δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
μισθωτήριο κ.λ.π.)
1.3. Οι ως άνω κατηγορίες είναι ενδεικτικές και η ΕΡΤ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την
απόλυτη κρίση της, να προσθέτει στο Μητρώο Κατηγορίες, να καταργεί μία ή περισσότερες
εκ των ανωτέρω Κατηγορίες, καθώς και να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
και των Παραρτημάτων της.
Άρθρο 2 - Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Μητρώο
2.1 Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για να εγγραφεί
και να παραμείνει εγγεγραμμένος στο Μητρώο απαιτείται:
2.1.1 Να ασκεί εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του Μητρώου, να είναι
φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, να μην τελεί υπό πτώχευση, να μην έχει αναστείλει
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και επιπλέον, σε περίπτωση νομικού προσώπου, να
μην τελεί σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο.
2.1.2. Να μην έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 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.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η ως άνω υποχρέωση αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE) τους διαχειριστές.
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.1.3. Να μην έχει επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής: αα) 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
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) 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.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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2.2. Όλες οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται τόσο κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης εγγραφής όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια εγγραφής του οικονομικού
φορέα στο Μητρώο
Άρθρο 3 - Διαδικασία εγγραφής
3.1. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δικαιούται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
αιτηθεί την εγγραφή του στο Μητρώο.
Η Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) mitrooert@ert.gr και μετά την υποβολή
της κάθε συμμετέχων παραλαμβάνει αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
3.2. Για την εγγραφή στο Μητρώο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει τα παρακάτω
αναφερόμενα δικαιολογητικά:
3.2.1. Αίτηση εγγραφής σύμφωνα με το Υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
Αίτηση εγγραφής υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή από νομίμως
εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.
3.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη
νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπησή του 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. Απόφαση (Πρακτικό) του Διοικητικού Συμβουλίου 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 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.
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
παραβόλων.
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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 και τα
έγγραφα που αποδεικνύεται εκπροσώπησή του.
3.2.3. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας για την Έναρξη επιτηδεύματος με τις τυχόν μεταβολές.
3.2.4. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1559/1986) του αιτούντος φυσικού προσώπου,
ή του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνει ότι
δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που
προβλέπονται στην παρ.2.1.2. και κατά περίπτωση -ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή
νομικό πρόσωπο- ότι ο ίδιος ή το νομικό πρόσωπο διαθέτει φορολογική και ασφαλιστική
(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενημερότητα και ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του
ή σε βάρος του νομικού προσώπου οι πράξεις επιβολής προστίμου που αναφέρονται στην
παρ. 2.1.3.
Επίσης σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1559/1986) καθενός εκ των αναφερόμενων στην παρ. 2.1.2. φυσικών προσώπων, στην
οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα
αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 2.1.2.
3.2.5. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν
τελεί σε πτώχευση και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες
3.2.6. Σε περίπτωση νομικού προσώπου Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
στην οποία θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε πτώχευση, σε αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο και δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες.
3.2.7. Η ΕΡΤ ΑΕ δικαιούται να επιβεβαιώνει, με κάθε μέσο, όλα τα αναφερόμενα στις ως άνω
Υπεύθυνες Δηλώσεις και δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς να
προσκομίσουν τα σχετικά Πιστοποιητικά από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, ήτοι
ενδεικτικά: αντίγραφα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πιστοποιητικά
αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο (το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί
υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας
του και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.), εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως
αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από το οποίο να προκύπτει η μη αναστολή των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κ.λ.π.
3.2.8. Σαφείς και αναλυτικές απαντήσεις στις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στους
Πίνακες Συμμόρφωσης, καθώς και όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η πλήρης
κάλυψη των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας Πρόσκλησης.
3.3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν υπογραφεί έως 15 ημέρες πριν από την
υποβολή τους και να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή
4
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(οι υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά θεωρείται ότι φέρουν θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής).
Άρθρο 4 - Αξιολόγηση των Αιτήσεων Εγγραφής /Κατάρτιση Μητρώου
4.1. Οι αιτήσεις εγγραφής, εντάσσονται με βάση τον αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε
σειρά προτεραιότητας και αξιολογούνται από την Επιτροπή Μητρώου Παρόχων Τ/Ο
Περιεχομένου, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και
Λειτουργίας Μέσων.
4.2. Η αξιολόγηση των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται από την Επιτροπή σταδιακά,
σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες Αιτήσεις
εγγραφής με βάση τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της. Σε
περίπτωση που η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των Αιτήσεων συμμετοχής διαπιστώσει
ελλείψεις στα έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί δύναται να ζητά από τους
συμμετέχοντες διευκρινίσεις ή/και την υποβολή τυχόν στοιχείων που ελλείπουν θέτοντάς
τους προθεσμία για την προσκόμισή τους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα
(10) ημερών.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης δύναται μέλος ή μέλη της Επιτροπής να προβούν σε
επιτόπιο έλεγχο των τεχνικών μέσων που έχουν δηλώσει οι οικονομικοί φορείς για την
εγγραφή τους στο Μητρώο.
4.3. Η Επιτροπή εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της ΕΡΤ ΑΕ για τη λήψη σχετικής
απόφασης ως προς την αποδοχή των Αιτήσεων που πληρούν όλους τους όρους της
Πρόσκλησης και την απόρριψη των Αιτήσεων που δεν πληρούν τους όρους αυτής.
4.4. Μετά την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της ΕΡΤ ΑΕ υπογράφεται
σύμβαση μεταξύ της ΕΡΤ ΑΕ και του οικονομικού φορέα. Οι οικονομικοί φορείς θα παρέχουν
εκ περιτροπής τις υπηρεσίες τους με βάση την σειρά εγγραφής τους στο Μητρώο και με τον
τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας Πρόσκλησης.
4.5. Κριτήριο για την σειρά εγγραφής του Παρόχου στο Μητρώο αποτελεί η ημερομηνία
υποβολής της Αίτησής του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα από
την παρούσα στοιχεία, άλλως από την ημερομηνία που ο Πάροχος υπέβαλε
συμπληρωματικά πλήρη στοιχεία για την εγγραφή του.
4.6. Προκειμένου να καταρτιστεί το Μητρώο και να ξεκινήσει η λειτουργία του, θα
αξιολογηθούν οι Αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 09.02.2021 και θα καταρτισθεί
ο σχετικός Πίνακας των εγγεγραμμένων ανά Κατηγορία στο Μητρώο Παρόχων. Ο ως άνω
Πίνακας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΑΕ και θα επικαιροποιείται, με την εγγραφή
νέων Παρόχων, τον Μάιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο κάθε έτους μετά την αξιολόγηση των
Αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Άρθρο 5 - Τρόπος Λειτουργίας του Μητρώου
5.1. Οι Πάροχοι θα καλούνται από την ΕΡΤ ΑΕ εκ περιτροπής (βάσει του αύξοντα αριθμού
εγγραφής τους στο Μητρώο) για την παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου εντός των
γεωγραφικών περιοχών (νομοί ή νησιωτικές περιοχές) που έχουν εγγραφεί.
5.2. Κάθε Πάροχος θα διαθέτει άπαξ και διαδοχικά καθ’ ένα και μέχρι εξαντλήσεως του
συνολικού αριθμού των συνεργείων του, σε κάθε Κατηγορία στην οποία είναι
εγγεγραμμένος. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός ή περισσοτέρων συνεργείων καλείται
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ο επόμενος διαθέσιμος Πάροχος. Μετά την εξάντληση του συνόλου των εγγεγραμμένων
συνεργείων των Παρόχων του Μητρώου για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, καλείται
εκ νέου ο πρώτος κατά σειρά εγγεγραμμένος Πάροχος κ.ο.κ.
5.3. Η πρόσκληση του εκάστοτε Παρόχου από την ΕΡΤ ΑΕ για την παροχή των υπηρεσιών του
γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στην οποία ο Πάροχος υποχρεούται να απαντήσει θετικά ή
αρνητικά εντός ευλόγου κατά περίπτωση χρόνου ήτοι:
α) για έκτακτα γεγονότα άμεσα
β) για προγραμματισμένα γεγονότα εντός του οριζομένου στην πρόσκληση χρόνου.
Εάν παρέλθει η χρονική προθεσμία ή υπάρξει αρνητική απάντηση, καλείται ο επόμενος κατά
σειρά εγγεγραμμένος Πάροχος κ.ο.κ.
Σε έκτακτα γεγονότα η πρόσκληση του παρόχου μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά
5.4. Σε περίπτωση μη εγγεγραμμένων Παρόχων στο Μητρώο για την γεωγραφική περιοχή
(νομό ή νησιωτική περιοχή) που επιθυμεί η ΕΡΤ ΑΕ να γίνει η παραγωγή τηλεοπτικού
περιεχομένου, καλείται ο πρώτος κατά σειρά εγγεγραμμένος της όμορης γεωγραφικής
περιοχής, η έδρα της οποίας είναι πλησιέστερη με βάση τη χιλιομετρική απόσταση.
5.5. Η ΕΡΤ ΑΕ θα καταβάλει αμοιβή στους Παρόχους βάσει του ισχύοντος κάθε φορά
Τιμοκαταλόγου. Για την καταβολή της αμοιβής του ο Πάροχος υποχρεούται μαζί με το
σχετικό νόμιμο παραστατικό (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) να προσκομίζει στην ΕΡΤ ΑΕ και
τα παρακάτω στοιχεία:
5.5.1. Σαφή αναφορά του γεγονότος με ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες παρήγαγε
τηλεοπτικό περιεχόμενο, κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των μελών που αποτελούν κάθε
συνεργείο και βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι
τα άτομα που αποτελούν το συνεργείο είναι ασφαλισμένα και έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές.
5.5.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Παρόχου ότι έχει καταβάλει στα άτομα που αποτελούν το
συνεργείο την νόμιμη αμοιβή τους.
5.5.3. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή
(π.χ. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα κλπ)
5.6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι η έκδοση βεβαίωσης από το αρμόδιο
όργανο της ΕΡΤ ΑΕ για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ως προς τα τεχνικά μέσα και τους
ανθρώπινους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν και την τεχνική και ποιοτική καταλληλότητα
της παραγωγής του τηλεοπτικού περιεχομένου.
5.7. Η εγγραφή στο Μητρώο και η σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του Παρόχου και της
ΕΡΤ ΑΕ δεν υποχρεώνει σε καμία περίπτωση την τελευταία σε χρήση των μέσων και
υπηρεσιών του Παρόχου, εφόσον δεν προκύψει ανάγκη για την παραγωγή τηλεοπτικού
περιεχομένου.
Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις Παρόχων στο Μητρώο/Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
6.1. Κάθε Πάροχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα τεχνικά μέσα και το προσωπικό που έχει
δηλώσει στην Αίτησή του, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να καλύπτονται
πλήρως οι απαιτήσεις της ΕΡΤ ΑΕ για την παραγωγή του τηλεοπτικού περιεχομένου. Επίσης
έχει υποχρέωση: α) να επικαιροποιεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail),
οποιαδήποτε μεταβολή, αντικατάσταση ή προσθήκη των αρχικώς δηλωθέντων τεχνικών
μέσων και προσωπικού που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να ελεγχθεί από
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την Επιτροπή ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης β) να υποβάλει στην
ΕΡΤ ΑΕ κάθε τροποποίηση που έχει επέλθει στα υποβληθέντα νομιμοποιητικά του έγγραφα,
γ) να γνωστοποιεί άμεσα στην ΕΡΤ ΑΕ κάθε τυχόν μεταβολή που έχει επέλθει στο πρόσωπό
του και έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 της παρούσας.
6.2. Ο Πάροχος διατηρεί ανεξάρτητη επιχείρηση, συναλλάσσεται με τρίτους για δικό του
λογαριασμό και η ΕΡΤ ΑΕ 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 του
έργου που αναλαμβάνει. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο Πάροχος για την εκτέλεση
του έργου του συνδέεται συμβατικά μόνο με τον τελευταίο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί
αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, να του καταβάλει τις νόμιμες αμοιβές
του, να το ασφαλίζει στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και να εξασφαλίζει
την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών παραμονής και εργασίας όταν αυτό απαιτείται. Ο
Πάροχος επιβαρύνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννομη
σχέση του με το προσωπικό του, ιδίως δε έναντι των αρχών και των ασφαλιστικών
οργανισμών. Είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος 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 του, και εν γένει τους υπαλλήλους και συνεργάτες του. Επίσης ο Πάροχος θα
ευθύνεται απεριόριστα έναντι της ΕΡΤ ΑΕ για τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού
του και εν γένει των υπαλλήλων συνεργατών του κλπ.
6.3. Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του τηλεοπτικού περιεχομένου θα
ανήκουν στην ΕΡΤ ΑΕ και ο Πάροχος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει εξασφαλίσει, προς τον
σκοπό αυτό, υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ, όλες τις απαιτούμενες αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης
από τους τυχόν δικαιούχους των ως άνω δικαιωμάτων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση
του έργου του, με τις οποίες παρέχεται το αποκλειστικό δικαίωμα στην ΕΡΤ ΑΕ να ασκεί όλα
ανεξαιρέτως τα προβλεπόμενα από τον Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, περιουσιακής φύσεως
δικαιώματα αυτών με κάθε μέσο και μορφή παγκοσμίως και καθ’ 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
όλω ή εν μέρει, της δημόσιας εκτέλεσης, της μετάδοσης ή αναμετάδοσης 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,
IPTV, Over The Top (OTT) υπηρεσιών, κινητής τηλεφωνίας, 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
σ’ αυτά.
6.4. Η ΕΡΤ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε
του όρους της παρούσας Πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένου του Τιμοκαταλόγου
(αυξάνοντας ή μειώνοντας τις τιμές) και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Στην περίπτωση
αυτή θα ενημερώνει τους εγγεγραμμένους Παρόχους, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν
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εγγράφως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους της Πρόσκλησης, τις νέες τιμές και
να πιστοποιήσουν την συμμόρφωσή τους με τους τροποποιημένους όρους των Τεχνικών
Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που δεν αποδεχθούν ή δεν δηλώσουν ότι αποδέχονται τα
ανωτέρω ή δεν πιστοποιήσουν/αποδείξουν ότι πληρούν τους όρους των Τεχνικών
προδιαγραφών θα διαγράφονται από το Μητρώο.
6.5. Σε περιπτώσεις παραγωγής τηλεοπτικού περιεχομένου υψηλών απαιτήσεων (μεγάλα
γεγονότα) ή για επιμέρους σύνολο τηλεοπτικών παραγωγών, η ΕΡΤ ΑΕ μπορεί να προβεί σε
λήψη προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη, μεταξύ των εγγεγραμμένων στη σχετική
Κατηγορία Παρόχων.
Άρθρο 7 – Διαδικασία ελέγχου των Παρόχων του Μητρώου/Διαγραφή από το Μητρώο
7.1. Όλες οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας Πρόσκλησης πρέπει
να πληρούνται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής όσο και καθ’
όλη τη διάρκεια εγγραφής στο Μητρώο και για τον λόγο αυτό κάθε εγγεγραμμένος
οικονομικός φορέας υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την ΕΡΤ ΑΕ για οποιαδήποτε
μεταβολή κλπ έχει επέλθει και η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι ως άνω
απαιτήσεις. Η ΕΡΤ ΑΕ έχει δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε από κάθε Πάροχο να υποβάλει τα
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρ. 3.2.7. ανωτέρω. Η ΕΡΤ ΑΕ διαγράφει
υποχρεωτικά από το Μητρώο κάθε Πάροχο που δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 2 ή
δεν υποβάλει τα πιστοποιητικά που του ζητηθούν από την ΕΡΤ ΑΕ στην ταχθείσα σ’ αυτόν
προθεσμία.
7.2. Η ΕΡΤ ΑΕ δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να ελέγχει, με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο, τα τεχνικά μέσα και το προσωπικό που χρησιμοποιεί ο Πάροχος κατά την εκτέλεση
του έργου του προκειμένου να διαπιστώνει την συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Επίσης η ΕΡΤ ΑΕ δικαιούται να απευθύνει στον Πάροχο εύλογες εντολές για την εκτέλεση
του έργου του με τη μορφή οδηγιών, υποδείξεων, παρατηρήσεων, κατευθύνσεων κλπ. προς
τις οποίες ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφώνεται. Επίσης η ΕΡΤ ΑΕ δικαιούται να
ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους του συνεργείου του Παρόχου το οποίο
κατά την απόλυτη κρίση της ΕΡΤ ΑΕ κριθεί ότι δεν είναι κατάλληλο.
7.3. Η ΕΡΤ ΑΕ διαγράφει υποχρεωτικά τον Πάροχο από το Μητρώο εφόσον διαπιστωθεί με
οποιονδήποτε τρόπο ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον Πάροχο είναι αναληθή,
εσφαλμένα ή παραπλανητικά καθώς και σε περίπτωση διαπίστωσης πλημμελούς εκτέλεσης
του έργου του ή μη συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και τις έγγραφες οδηγίες,
υποδείξεις, παρατηρήσεις, κατευθύνσεις κλπ της ΕΡΤ ΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος
δεν θα δικαιούται να επανεγγραφεί στο Μητρώο εάν δεν παρέλθει το χρονικό διάστημα που
θα καθοριστεί στην απόφαση διαγραφής του, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
τριών (3) και μεγαλύτερο των είκοσι τεσσάρων μηνών.
7.4. Οι εγγεγραμμένοι Πάροχοι, εφ’ όσον το επιθυμούν, διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν
τη διαγραφή τους από το Μητρώο, με σχετική δήλωσή τους προς την ΕΡΤ ΑΕ.
Κάθε οικονομικός φορέας, με τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία δημιουργίας του
Μητρώου αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των
εγγράφων που προβλέπονται στον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα
75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)] για την εκτέλεση της παρούσας και δηλώνει ρητά και
ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμα επίκλησης εφαρμογής των
διατάξεων του νόμου αυτού περί προσωπικών δεδομένων και απορρήτων.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3755/15.01.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΡΤ ΑΕ η από 16.9.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταργείται, οι
υποβληθείσες βάσει της ως άνω Πρόσκλησης Αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη και οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν Αιτήσεις σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Πρόσκλησης

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και
Λειτουργίας Μέσων

Ιωάννης Βουγιουκλάκης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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