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                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Αθήνα, 16.02.2022 

        Αρ. Πρωτ. : 4587 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 33ο : Τροποποίηση των όρων 5.1, 5.2 και 7.3 της ανοικτής πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Τηλεοπτικού 

Περιεχομένου (Αρ. πρωτ. : 1672/02.02.2021 ΑΔΑ : 9ΕΟ0465Θ1Ε-Β72).     

......................................................................................................................................... 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή 

Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 2022/54/15.02.2022 και τη 

συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και τροποποιεί την ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Αρ. πρωτ. : 1672/02.02.2021 ΑΔΑ : 9ΕΟ0465Θ1Ε-Β72) ως προς τα 

κατωτέρω άρθρα που αντικαθίστανται ως ακολούθως:  

 . :  Άρθρο 5 παρ  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), με προτεραιότητα την κύρια έδρα τους, όπως αυτή έχει δηλωθεί 

και δευτερεύοντος από το υποκατάστημά τους. Σε περίπτωση που ο πάροχος 

τηλεοπτικού περιεχομένου διαθέτει ένα (1) μέσο ανά βασική κατηγορία 

Μητρώου πλην ENG συνεργείου, η παροχή έργου εκτός από την βασική έδρα 

του, μπορεί να παρέχεται μόνο στους όμορους νομούς της περιφέρειάς του». 

  Άρθρο 5 παρ. 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 ο επόμενος 

διαθέσιμος Πάροχος. Μετά την εξάντληση του συνόλου των εγγεγραμμένων 

συνεργείων των Παροχών του Μητρώου για τη συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή, καλείται εκ νέου ο πρώτος κατά σειρά εγγεγραμμένος Πάροχος 

κ.ο.κ. 

Δεν επιτρέπεται οποιοσδήποτε μορφής υπεργολαβία για όλους τους 

εγγεγραμμένους Παρόχους σε κάθε βασική κατηγορία του Μητρώου. Ειδικά 

για γεγονότα στο εξωτερικό δύναται να γίνει απ’ ευθείας διαπραγμάτευση 
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με Πάροχο του Μητρώου για τον καθορισμό των όρων παροχής της 

υπηρεσίας με βάση τις ιδιαιτέρες συνθήκες που απαιτεί η κάλυψη.   

Εξαιρούνται οι επιπλέον υπηρεσίες εξοπλισμού που αναφέρονται στον 

τιμοκατάλογο του Μητρώου και είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, 

κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση». 

  Άρθρο 7 παρ. 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 ή σε περίπτωση 

που τα μέσα που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο μένουν αδιάθετα με επιλογή 

του Παρόχου για πάνω από 60 ημέρες, η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα 

διαγραφής τους από το Μητρώο 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 (24) μηνών». 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) – ΓΕΜΗ 127248401000 

ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 
11527 ΑΘΗΝΑ 

ΑΦΜ : 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΗΛ. : 210 609 2525  ΦΑΞ : 210 606 6231 

 

ΑΔΑ: 9ΔΖ3465Θ1Ε-Ν3Β


		2022-03-16T21:22:56+0200
	Athens




