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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 288
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16-02-2022

Στην Αθήνα, σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία
της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης
εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»),
ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Kατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο
κ.Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος
Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος
Παπαδημητρίου και η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 32ο : Τροποποίηση άρθρου 3 των όρων 3.1.2. και του άρθρου 5 των όρων
5.2.2.12. των τεχνικών προδιαγραφών Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού
Περιεχομένου (09.02.2021).
.........................................................................................................................................
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 2022/55/15.02.2022 και τη
συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και τροποποιεί τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Φεβρουάριος
2021) ως προς τα κατωτέρω άρθρα που αντικαθίστανται ως ακολούθως :
 Άρθρο 3 παρ. 3.1.2. :
«Κάθε συνεργείο θα στελεχώνεται από προσωπικό, αποτελούμενο από
εικονολήπτη και ηχολήπτη , που θα διαθέτουν:
•

Είτε πτυχίο αναγνωρισμένης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής της

ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με
τουλάχιστον τριετή (3ετή) εμπειρία, είτε χωρίς πτυχίο με τουλάχιστον
πενταετή (5ετή) εμπειρία. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η εμπειρία
αξιολογείται από την επιτροπή του μητρώου, είτε βάσει ενσήμων είτε βάσει
έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ με κωδικό (ΚΑΔ), στο αντικείμενο
απασχόλησής τους.
•

Το προσωπικό που θα στελεχώνει τα συνεργεία να είναι αντίστοιχου

αριθμού με τα ταυτόχρονα προσφερόμενα συνεργεία και για κάθε
εργαζόμενο να υποβληθούν: α)βιογραφικό σημείωμα, β)αντίγραφο ποινικού
Μητρώου και επιπλέον κάρτα παραμονής για αλλοδαπό προσωπικό, γ)
βεβαίωση ενσήμων ή αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τη ΔΟΥ
του υπόχρεου.
•

Οι εγγεγραμμένοι πάροχοι στην κατηγορία ENG που διαθέτουν

εταιρεία - δραστηριότητα στο όνομά τους και διαθέτουν πέραν του ενός
απασχολούμενου εργαζομένου δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε άλλο
πάροχο.
Οι εργαζόμενοι του Μητρώου στις κατηγορίες υπηρεσιών ENG μπορούν να
δηλώνουν διπλή ειδικότητα εικονολήπτη και ηχολήπτη μόνο στην περίπτωση
που διαθέτουν δυο πτυχία αναγνωρισμένης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής της
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ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, σας ειδικότητες του εικονολήπτη
και του ηχολήπτη.
• Οι εργαζόμενοι του Μητρώου στις κατηγορίες υπηρεσιών ENG που έχουν
εγγράφει με 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία, δηλώνουν μόνο μια ειδικότητα».
 Άρθρο 3 παρ. 3.5.1. :
«Το Όχημα μεταφοράς: Δίτροχο (μοτοσυκλέτα) ή αυτοκίνητο του συνεργείου
ENG, θα καθορίζεται από την ΕΡΤ ανάλογα με τις συνθήκες και το
περιεχόμενο του θέματος».
 Άρθρο 5.2. παρ. 5.2.2.12. :
«Σύστημα video replay με σκληρούς δίσκους, για δυνατότητα video replay
όλων των καμερών που η εκάστοτε παραγωγή απαιτεί.
Το σύστημα να είναι ολοκληρωμένο και κατασκευασμένο ως ενιαία μονάδα
από επώνυμο οίκο και πιστοποιημένο από EBU ή και SΜΡΤΕ.
Υλοποιήσεις με συνδυασμό Software & Hardware από διαφορετικούς
κατασκευαστές δεν είναι αποδεκτές (turnkey solution)».
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) – ΓΕΜΗ 127248401000
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136
11527 ΑΘΗΝΑ
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ΤΗΛ. : 210 609 2525 ΦΑΞ : 210 606 6231
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