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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 76
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21-10-2015

Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, 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 παρέστησαν ο κ. Διονύσιος Τσακνής, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο κ. Χαράλαμπος Ταγματάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μιχάλης
Γρηγορίου, η κα Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου και ο κ. Νικόλαος Τρανός, μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστη, επίσης, η κα Βασιλική Σουλτανιά, Νομική
Σύμβουλος της εταιρίας, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο κ. Νικόλαος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής
Ανάπτυξης και Τεχνολογίας, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, δικηγόρος και η γραμματέας
του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 7ο : Προτεινόμενες ελάχιστες τιμές παραχώρησης δικαιώματος χρήσης
αρχειακού υλικού ΕΡΤ ΑΕ.
.....................................................................................................................................................
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Υπευθύνου του
Αρχείου της ΕΡΤ ΑΕ, τη συζήτηση που διημείφθη και τις παρατηρήσεις των μελών
του, αποφασίζει και εγκρίνει τις ελάχιστες τιμές παραχώρησης δικαιώματος χρήσης
αρχειακού υλικού της ΕΡΤ ΑΕ. Οι αναφερόμενες κατωτέρω ελάχιστες τιμές
επιβαρύνονται επιπροσθέτως : α) Με ποσοστό 5% επί του κόστους παραγωγής ή
κτήσης του κατά περίπτωση αρχειακού υλικού – υπό την προϋπόθεση ότι τα
στοιχεία για το κόστος αυτό είναι διαθέσιμα, β) Με ποσοστό, κατά περίπτωση
κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, επί της ελάχιστης τιμής
παραχώρησης χρήσης αρχειακού υλικού λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα
κριτήρια εναλλακτικά ή συσσωρευτικά : 1) μοναδικότητα ή σπανιότητα του
αρχειακού υλικού, 2) ποιότητα, 3) βραβεύσεις, 4) θέμα ή/και δημιουργός ή/και
συντελεστές, 5) όφελος που αποκομίζει ο χρήστης (εμπορικό ή άλλο) και 6)
ποσότητα, γ) Με τα έξοδα μεταγραφής από όλα τα πρωτότυπα φορμάτ και
ψηφιοποίησης υλικού, το κόστος έρευνας, θέασης και διεκπεραίωσης καθώς και το
κόστος υλικού φορέα μεταγραφής. Είναι δυνατός ο προσδιορισμός χαμηλότερων
τιμών από τις ελάχιστες, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται μεγάλου
όγκου αρχειακού υλικού, με απόφαση του αρμοδίου Οργάνου. Κατόπιν των
ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις ακόλουθες ελάχιστες τιμές :
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΤ Α.Ε.

Α) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατηγορίες Προγράμματος

Ελάχιστη τιμή ανά ώρα χωρίς
ΦΠΑ

Σειρές

1.250,00 €

Τηλεταινίες

1.000,00 €

Παιδικά

650,00 €
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Ντοκιμαντέρ

1.000,00 €

Ψυχαγωγικά

1.250,00 €

Μουσικά Προγράμματα (πχ. συναυλίες
κλασικών έργων, σύγχρονων έργων, μουσικών
συνόλων κλπ)

1.250,00 €

Θεατρικά Έργα

1.250,00 €

Ταινίες μικρού μήκους

1.000,00 €

Ενημερωτικές-Ειδησεογραφικές Εκπομπές
Συνεντεύξεις –Πορτραίτα – Αφιερώματα
Επιμορφωτικές Εκπομπές

Οι ανωτέρω τιμές αφορούν στην παραχώρηση αδειών χρήσης τηλεοπτικών
προγραμμάτων για μία (1) προβολή.

Β) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατηγορίες Προγράμματος

Ελάχιστη τιμή ανά ώρα χωρίς
ΦΠΑ

Παιδικά

750,00 €

Ψυχαγωγικά (ευθυμογραφήματα, ορχήστρα
ελαφράς μουσικής, δημοτικά, οπερέτες κλπ)

750,00 €

Θεατρικά έργα
Συναυλίες (κλασικών έργων,
έργων, μουσικών συνόλων κλπ)
Εκπομπές
λόγου
προσωπικοτήτων κλπ)

1.250,00 €
σύγχρονων

1.250,00 €

(συνεντεύξεις

1.250,00 €
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Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παραχώρηση αδειών χρήσης ραδιοφωνικών
προγραμμάτων για μία (1) ώρα. Το υλικό παραδίδεται σε υψηλή ανάλυση.

Επιπροσθέτως:
I) Για μετάδοση από συνδρομητικούς σταθμούς και διαδικτυακή τηλεόραση (web
tv), οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με 0,005 € ανά συνδρομητή έως τους 100.000
συνδρομητές και με 0,01 € ανά συνδρομητή από 100.001 συνδρομητές.
II) Σε περίπτωση που το αρχειακό υλικό διανέμεται σε υλικό φορέα μέσω
εφημερίδων και περιοδικών, οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 0, 02 € ανά
φύλλο/τεύχος έως τα 50.000 φύλλα και με 0,015 € ανά φύλλο/τεύχος από 50.001
φύλλα

επί του τιράζ των φύλλων/τευχών στα οποία περιλαμβάνεται όπως

επιβεβαιώνεται από τους διανομείς.

Γ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1. Για τηλεοπτική μετάδοση:
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ
Eπίγεια ελεύθερη Μία χώρα
τηλεόραση
Για όλες
χώρες
Επίγεια ελεύθερη Μία χώρα
τηλεόραση
+
Για όλες
πρόγραμμα
επί
χώρες
παραγγελία (video
on demand)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

τις

τις

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

1.000,00 €

750,00 €

600,00 €

1.300,00€

1.000,00 €

850,00 €

1.200,00 €

1.000,00 €

800,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €

1.050,00 €
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Συνδρομητική
τηλεόραση

Μία χώρα
Για όλες
χώρες

Συνδρομητική
Μία χώρα
τηλεόραση
+
Για όλες
πρόγραμμα
επί
χώρες
παραγγελία (video
on demand)

τις

τις

1.000,00 €

750,00 €

600,00 €

1.300, 00 €

1.000.00 €

850,00 €

1.200,00 €

1.000,00 €

800,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €

1.050,00 €

2. Για DVD ή Πρόγραμμα επί παραγγελία (VOD):
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Για έκδοση σε υλικό Μία
χώρα
φορέα
DVD
ή
πρόγραμμα
επί
Για όλες τις
παραγγελία (VOD)
χώρες

1.000,00 €

750,00 €

600,00 €

1.300,00 €

1.000,00 €

850,00 €

Για έκδοση σε υλικό Μία χώρα
φορέα DVD και
Για όλες τις
πρόγραμμα
επί
χώρες
παραγγελία (VOD)

1.200,00 €

1.000,00 €

800,00 €

1.500,00 €

1.200,00 €

1.000,00 €

Για έκδοση σε υλικό Μία χώρα
φορέα DVD και
Για όλες τις
ανάκτηση
χώρες
/download

1.300,00 €

1.100,00 €

900,00 €

1.600,00 €

1.300,00 €

1.100,00 €

3. Για Ψηφιακά Μέσα:
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ
Επιγραμμικό
Για όλες τις
πρόγραμμα συνεχούς

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1.000,00 €

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

750,00 €

600,00 €
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ροής
streaming)

(on-line χώρες

Ανάκτηση/Download
(χωρίς αντάλλαγμα)

Για όλες τις
χώρες

1.250,00 €

1.000,00 €

850,00 €

Ανάκτηση/Download
(με αντάλλαγμα)

Για όλες τις
χώρες

1.500,00 €

1.200,00 €

1050,00 €

4. Για χρήση/ενσωμάτωση σε κινηματογραφικές ταινίες
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ
Για
εμπορική Μία χώρα
προβολή
Για όλες
χώρες
Για προβολή σε Για όλες
φεστιβάλ (μόνο)
χώρες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

1.000,00 €

500,00 €

600,00 €

τις

1.500,00 €

1.300,00 €

1.050,00 €

τις

800,00 €

600,00€

450,00€

Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παραχώρηση αδειών/δικαιώματος χρήσης για
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
Για την παραχώρηση περισσοτέρων της μίας αδειών χρήσης, η τιμή καθορίζεται στο
50% για κάθε επιπλέον χρήση από τις ανωτέρω αναφερόμενες.
Για την παραχώρηση άδειας χρήσης για όλα τα μέσα, για όλες τις χώρες και στο
διηνεκές (εκτός διαφήμισης), η τιμή καθορίζεται για το Νεώτερο Αρχείο σε 2.500,00
€ και για το Σύγχρονο Αρχείο σε 2.200,00 €.
Για το Ιστορικό Αρχείο η άδεια χρήσης για όλα τα μέσα, για όλες τις χώρες και για
πενταετία (εκτός διαφήμισης), η τιμή καθορίζεται σε 2.800,00 €.
Η παράδοση του υλικού γίνεται σε υψηλή ανάλυση χωρίς λογότυπο. Σε περίπτωση
παράδοσης του υλικού με λογότυπο, οι ανωτέρω τιμές μειώνονται κατά 35%.
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5. Για χρήση/ενσωμάτωση σε διαφημιστικά μηνύματα
Ελάχιστη τιμή, χωρίς λογότυπο, για 3΄΄χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Eπίγεια ελεύθερη Μια
τηλεόραση

χώρα

1.500,00 €

1.000,00 €

750,00 €

Συνδρομητική
Τηλεόραση

Μια

χώρα

1.500,00 €

1.000,00 €

750,00 €

Κινηματογράφος

Μια

χώρα

1.300,00 €

800,00 €

600,00 €

Διαδίκτυο

Παγκόσμια

1.300,00 €

800,00 €

600,00 €

α) Οι ανωτέρω τιμές αφορούν σε αρχειακό υλικό διάρκειας κατ’ ανώτατο τριών
δευτερολέπτων (3΄΄)
β) Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παραχώρηση αδειών/δικαιώματος χρήσης για
ένα (1) έτος.

6. Για χρήση/ενσωμάτωση σε δελτία ειδήσεων τρίτων
Ελάχιστη τιμή για 5΄΄, με λογότυπο, χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Eπίγεια ελεύθερη Μια
τηλεόραση

χώρα

100,00 €

75,00 €

50,00 €

Συνδρομητική
Τηλεόραση

χώρα

100,00 €

75,00 €

50,00 €

Μια

Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παραχώρηση αδειών δικαιώματος χρήσης μόνο για
τα δελτία ειδήσεων τρίτων.
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Δ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1. Για τηλεοπτική ή ραδιοφωνική μετάδοση
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ
Eπίγεια ελεύθερη Μία χώρα
τηλεόραση
Για όλες
χώρες
Επίγεια ελεύθερη Μία χώρα
τηλεόραση
+
Για όλες
πρόγραμμα
επί
χώρες
παραγγελία (video
on demand)
Συνδρομητική
τηλεόραση

τις

τις

Μία χώρα
Για όλες
χώρες

Συνδρομητική
Μία χώρα
τηλεόραση
+
Για όλες
πρόγραμμα
επί
χώρες
παραγγελία (video
on demand)
Ραδιόφωνο

τις

τις

Μια χώρα
Για όλες
χώρες

Ραδιόφωνο
και Μια χώρα
ανάκτηση/downlo
Για όλες
ad (χωρίς χρέωση)
χώρες
Ραδιόφωνο
ανάκτησηdownload
αντάλλαγμα)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

τις

τις

& Μια χώρα
(με

Για όλες
χώρες

τις

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

500,00€

350,00€

300,00€

650,00€

500,00€

450,00€

600,00€

500,00€

400,00€

750,00€

600,00€

500,00€

500,00€

350,00€

300,00€

650,00€

500,00€

450,00€

600,00€

500,00€

400,00€

750,00€

600,00€

500,00€

400,00€

300,00€

250,00€

550,00€

450,00€

400,00€

500,00€

400,00€

300,00€

650,00€

550,00€

450,00€

500,00€

400,00€

300,00€

650,00€

550,00€

450,00€
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2. Για DVD/CD
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ
Για έκδοση
DVD/CD

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

σε Μία χώρα
Για όλες
χώρες

Για έκδοση σε Μία χώρα
DVD/CD
και
Για όλες
ανάκτηση
χώρες
/download

τις

τις

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

500,00€

400,00€

300,00€

750,00€

500,00€

400,00€

600,00€

500,00€

400,00€

750,00€

600,00€

500,00€

3. Για Ψηφιακά Μέσα
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Επιγραμμική
Για όλες τις
μετάδοση συνεχούς χώρες
ροής
(On-line
streaming)

500,00€

400,00€

300,00€

Ανάκτηση/Download Σε όλες
(χωρίς αντάλλαγμα) χώρες

τις

600,00€

500,00€

400,00€

Ανάκτηση/Download Σε όλες
(με αντάλλαγμα)
χώρες

τις

750,00€

600,00€

500,00€
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4. Για κινηματογραφικές ταινίες
Ελάχιστη τιμή ανά λεπτό χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ
Για
εμπορική Μία χώρα
προβολή
Σε όλες
χώρες
Για προβολή σε Σε όλες
φεστιβάλ (μόνο)
χώρες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

500,00€

375,00€

300,00€

τις 600,00€

500,00€

425,00€

τις 300,00€

250,00€

200,00€

Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παραχώρηση αδειών/δικαίωμα χρήσης για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ετών.
Η παράδοση του υλικού γίνεται σε υψηλή ανάλυση.
Για την παραχώρηση περισσοτέρων της μίας αδειών χρήσης, η τιμή καθορίζεται στο
50% για κάθε μία επιπλέον των ανωτέρω κατηγοριών.

Για την παραχώρηση άδειας χρήσης για όλα τα μέσα, για όλες τις χώρες και στο
διηνεκές (με εξαίρεση τη διαφήμιση), η τιμή καθορίζεται για το Ιστορικό Αρχείο σε
1.800,00 €, για το Νεώτερο Αρχείο σε 1.300,00 € και για το Σύγχρονο Αρχείο σε
1.100,00 €.

5. Για διαφημιστικά μηνύματα
Ελάχιστη τιμή ανά 3΄΄ χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΣΗ
Ραδιόφωνο

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μια χώρα

ΝΕΩΤΕΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

650,00 €

400,00 €

250,00 €

Eπίγεια ελεύθερη Μια
τηλεόραση

χώρα

750,00 €

500,00 €

400,00 €

Συνδρομητική
Τηλεόραση

χώρα

750,00 €

500,00 €

400,00 €

Μια

10 | Σ ε λ ί δ α

ΑΔΑ: Ω30Ε465Θ1Ε-Σ0Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Κινηματογράφος

Μια

χώρα

650,00 €

400,00 €

250,00 €

Διαδίκτυο

Σε όλες τις
χώρες

650,00 €

400,00 €

250,00 €

Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παραχώρηση αδειών/δικαιώματος χρήσης για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ε) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Το αρχειακό υλικό παραχωρείται σε υψηλή ανάλυση χωρίς λογότυπο.
Όπου στις παρακάτω περιπτώσεις αναφέρονται κατηγορίες αυτές αφορούν:
Α. Ελλάδα ή μια οποιαδήποτε άλλη χώρα
Β. Για δυο χώρες/γλώσσες
Γ. Για πλέον των δύο χωρών/γλωσσών

1.Εικονογράφηση βιβλίων
Ελάχιστη τιμή ανά τεκμήριο χωρίς ΦΠΑ
Κατηγορία

Α

Β

Γ

Σελίδες βιβλίου

80,00 €

160,00 €

240,00 €

Εξώφυλλο

320,00 €

640,00 €

960,00 €

Οπισθόφυλλο

160,00 €

320,00 €

480,00 €

Οι ανωτέρω τιμές αφορά την πρώτη έκδοση μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) αντίτυπα.
Για μεγαλύτερο αριθμό αντιτύπων, για επανέκδοση ή ανατύπωση η τιμή ορίζεται
στο 50% της αρχικής τιμής.
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Οι τιμές άδειας χρήσης για όλα τα μέσα και για όλες τις χώρες διαμορφώνεται
κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου και έγκριση του
Διευθύνοντος Συμβούλου.

2.Ηλεκτρονική έκδοση – CD-ROM
Ελάχιστη τιμή ανά τεκμήριο χωρίς ΦΠΑ
Αρ. αντιτύπων

<2.000

<10.000

<50.000

<100.000

Α

120,00 €

145,00€

175,00€

210,00€

Β

240,00 €

290,00€

350,00€

420,00€

Γ

360,00 €

435,00€

525,00€

630,00€

3.Εφημερίδες – περιοδικά
Ελάχιστη τιμή ανά τεκμήριο χωρίς ΦΠΑ
Αρ.
αντιτύπων

<20.000

<40.000

<60.000

<100.000

>100.00

120,00 €

144,00 €

168,00 €

216,00 €

240,00 €

4.Διαφημιστικά φυλλάδια
Ελάχιστη τιμή ανά τεκμήριο χωρίς ΦΠΑ
Αρ. αντιτύπων

<2.000

<10.000

<50.000

<100.000

120,00 €

160,00 €

192,00 €

240,00 €
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5.Aφίσες
Ελάχιστη τιμή ανά τεκμήριο χωρίς ΦΠΑ
Αρ. αντιτύπων

<2.000

<10.000

<50.000

<100.000

200,00 €

300,00 €

400,00 €

500,00 €

6.Ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές
Ελάχιστη τιμή καθιερωμένη λήψη έως 6΄΄ χωρίς ΦΠΑ
Επίγεια
ελεύθερη
ή Επίγεια ελεύθερη και
συνδρομητική τηλεόραση συνδρομητική τηλεόραση
Μία λήψη

80,00 €

160,00€

Επανάληψη της ίδιας
56,00 €
λήψης στο ίδιο φιλμ

112,00€

Δικαιώματα για τη χρήση
120,00 €
της λήψης στην ίδια σειρά

240,00€

Επανάληψη της εκπομπής
κατά τη διάρκεια της 240,00 €
παραχώρησης

480,00€

Πολλαπλή επανάληψη της
480,00 €
εκπομπής

960,00€

Οι ανωτέρω τιμές αφορά δικαίωμα προβολής για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών.
Τυχόν ανανέωση των δικαιωμάτων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού
διαστήματος, απαιτείται απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

7.Βίντεο – DVD – Τηλεταινίες – Κινηματογραφικές Ταινίες
Ελάχιστή τιμή για καθιερωμένη λήψη έως 6΄΄ χωρίς ΦΠΑ
Κατηγορία

Α

Β

Γ

Μία λήψη

240,00 €

480,00 €

720,00 €
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Επανάληψη της ίδιας
150,00€
λήψης στο ίδιο φιλμ

300,00€

460,00€

8.Διαφημιστικά Σποτ
Ελάχιστή τιμή για καθιερωμένη λήψη έως 6΄΄ χωρίς ΦΠΑ
Για μία (1) λήψη φωτογραφίας

500,00 €

Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παραχώρηση αδειών χρήσης για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους.

9.Χρήση στο διαδίκτυο
Ελάχιστή τιμή χωρίς ΦΠΑ
6 μήνες

240,00 €

1 χρόνος

400,00 €

10. Διαφημιστικά Βanner με λογότυπο ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ
Ελάχιστη τιμή ανά τεκμήριο χωρίς ΦΠΑ
Μία χρήση για ένα (1) έτος

300,00 €

ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ
1.

Υποτιτλισμός

Για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης υποτιτλισμού, η ελάχιστη τιμή
παραχώρησης αυτού καθορίζεται στο ποσό των 1,5 € ανά λεπτό του υποτιτλισμένου
έργου πλέον του κόστους μεταγραφής.
2.

Μεταγλώττιση

Για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης μεταγλώττισης η ελάχιστη τιμή
καθορίζεται στο ποσό των δέκα Ευρώ (10 €) ανά λεπτό του μεταγλωττισμένου
έργου, πλέον του κόστους μεταγραφής.
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3.

Λοιπές Επιβαρύνσεις

Έξοδα μεταγραφής από όλα τα πρωτότυπα 100,00€ ανά ώρα
φορμάτ και ψηφιοποίηση Υλικού
Κόστος έρευνας, θέασης και διεκπεραίωσης

50€ ανά ώρα

Κόστος υλικού φορέα μεταγραφής

Ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια
του υλικού φορέα μεταγραφής και
(HD cam, Digital Beta cam, DVC pro, DVD/CD)
τις τρέχουσες τιμές της αγοράς

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ Η΄ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
1. Στις εσωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ Α.Ε., η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
αρχειακού υλικού θα γίνεται άνευ οικονομικού ανταλλάγματος.
2. Στις εξωτερικές παραγωγές κυριότητος ΕΡΤ Α.Ε., η παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης αρχειακού υλικού διάρκειας τριών λεπτών (3΄) ανά τριάντα λεπτά (30΄)
παραγόμενου προγράμματος γίνεται άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, ενώ για
διάρκεια αρχειακού υλικού, πέραν του προαναφερόμενου, ισχύουν οι ελάχιστες
τιμές παραχώρησης. Ομοίως, η παραχώρηση χρήσης έως δεκαπέντε (15)
φωτογραφιών ανά τριάντα λεπτά (30΄) παραγομένου προγράμματος, γίνεται άνευ
ανταλλάγματος, ενώ για κάθε επιπλέον φωτογραφία, θα ισχύουν οι ελάχιστες τιμές
παραχώρησης. Το ανωτέρω υλικό θα φέρει εμφανώς το λογότυπο της ΕΡΤ Α.Ε.
3. Το υλικό τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας παραγωγής ΕΡΤ Α.Ε παρέχεται σε
άλλους ραδιοτηλεοπτικούς ή ειδησεογραφικούς φορείς, άνευ ανταλλάγματος, στο
πλαίσιο της άτυπης συμφωνίας διανομής ειδησεογραφικού υλικού (MEDIA POOL)
μετά από σχετική έγκριση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης. Η παραχώρησης
υλικού στους προαναφερόμενους φορείς γίνεται μέσω διαδικτύου (on-line), άνευ
ανταλλάγματος, για υλικό διάρκειας έως ενενήντα δευτερολέπτων (90 sec), ενώ για
επιπλέον χρονική διάρκεια η ελάχιστη τιμή παραχώρησης ορίζεται σε πενήντα (50)
ευρώ το λεπτό. Το ανωτέρω υλικό θα φέρει εμφανώς το λογότυπο της ΕΡΤ Α.Ε.
4. Προκειμένου για εκδηλώσεις μείζονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 15 του
Π.Δ. 109/2010 καθώς και εθνικής σημασίας δραστηριότητες της πολιτειακής και
πολιτικής ηγεσίας, στις οποίες η ΕΡΤ Α.Ε. έχει την αποκλειστικότητα της
τηλεοπτικής κάλυψης, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης υλικού σε
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ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς γίνεται άνευ ανταλλάγματος. Το ανωτέρω υλικό
θα φέρει εμφανώς το λογότυπο της ΕΡΤ Α.Ε.
5. Προκειμένου για λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, λοιπά σημαντικά
γεγονότα τρέχουσας επικαιρότητας, καθώς και για πολιτιστικές και αθλητικές
διοργανώσεις, στις οποίες είναι δυνατή πρόσβαση στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς
σταθμούς, αλλά εκείνοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την τηλεοπτική κάλυψη
που έχει πραγματοποιηθεί από την ΕΡΤ Α.Ε., η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να
παραχωρήσει ή μη στους ιδιωτικούς σταθμούς την άδεια χρήσης της τηλεοπτικής
κάλυψης που έχει πραγματοποιήσει η ίδια. Το ύψος του οικονομικού
ανταλλάγματος θα προσδιορίζεται, κατά περίπτωση, μετά από εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Για τον
υπολογισμό του οικονομικού ανταλλάγματος θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος
παραγωγής της τηλεοπτικής κάλυψης, το οποίο θα επιμερίζεται ισομερώς μεταξύ
της ΕΡΤ Α.Ε. και των υπολοίπων σταθμών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Το
ανωτέρω υλικό θα φέρει εμφανώς το λογότυπο της ΕΡΤ Α.Ε.
6. α) Η παραχώρηση άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της αμοιβαίας
ανταλλαγής θεμάτων ανάλογης σημασίας με άλλα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά
δίκτυα, περιορισμένου αριθμού θεμάτων των δελτίων ειδήσεων της ημέρας κατά
την οποία υποβάλλεται το αίτημα και στα οποία δεν περιέχεται αρχειακό υλικό,
γίνεται με έγκριση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης. Το ανωτέρω υλικό θα φέρει
εμφανώς το λογότυπο της ΕΡΤ Α.Ε.
6. β) Εκτός των περιπτώσεων του ανωτέρω υπό α΄ εδαφίου η άνευ οικονομικού
ανταλλάγματος παραχώρηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων ή
αποσπασμάτων αυτών, που πραγματοποιείται σε βάση ανταλλαγής, όταν
υφίσταται δέσμευση προς τούτο, είτε από διμερείς συμφωνίες είτε λόγω της
συμμετοχής της ΕΡΤ Α.Ε. σε διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης (Ε.Β.U.) κ.α. γίνεται κατόπιν εισήγησης του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου προς τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή
Προγράμματος, τη γνώμη του τελευταίου και απόφαση του Διευθύνοντα
Συμβούλου.
7. Άνευ ανταλλάγματος παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης αρχειακού υλικού σε
δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης) στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, όταν η χρήση αυτού πρόκειται
να γίνει αποκλειστικά από το διδακτικό προσωπικό αυτών και τους μαθητές ή
σπουδαστές εντός του χώρου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, αποκλειστικά και μόνο
για διδακτικούς σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, το οπτικοακουστικό υλικό θα
παραχωρείται υποχρεωτικά σε χαμηλή ανάλυση με το λογότυπο «ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.»
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ενσωματωμένο. Το ηχητικό υλικό θα παραχωρείται σε χαμηλή ανάλυση, ενώ η
συνεχής ροή του δεν θα ξεπερνάει τη διάρκεια του ενός (1) λεπτού. Σε κάθε
περίπτωση απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση, τροποποίηση,
κατάτμηση ή μετατροπή του υλικού ή άλλη ,πλην της προαναφερόμενης, χρήση
του. Προϋπόθεση για την κατά τα άνω παραχώρηση αποτελεί η υποβολή εγγράφου
αιτήματος, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά η χρήση, ο σκοπός και το χρονικό
διάστημα χρήσης του υλικού, υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας σχολικής μονάδας ή από την εκάστοτε αρμόδια
Εκπαιδευτική Αρχή, επί του οποίου θα παρέχεται έγκριση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Αρχείου.
8. Η παραχώρηση υλικού σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) στο πλαίσιο της δραστηριότητάς
τους, όταν η χρήση αυτών πρόκειται να γίνει αποκλειστικά από το διδακτικό
προσωπικό αυτών και τους μαθητές ή σπουδαστές του ιδρύματος εντός του χώρου
του εκπαιδευτικού ιδρύματος για διδακτικούς καθαρά σκοπούς. Στην περίπτωση
αυτή το οπτικοακουστικό υλικό θα παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος
υποχρεωτικά σε χαμηλή ανάλυση με το λογότυπο «ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.»
ενσωματωμένο. Το ηχητικό υλικό θα παραχωρείται σε χαμηλή ανάλυση και η
συνεχής ροή του δεν θα ξεπερνάει τη διάρκεια του ενός (1) λεπτού. Σε κάθε
περίπτωση απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση ή μετατροπή
του υλικού ή άλλη, πλην της αναφερόμενης, χρήση του. Στην περίπτωση αυτή το
ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα βαρύνεται με τα έξοδα μεταγραφής από όλα τα
πρωτότυπα φορμάτ και την ψηφιοποίηση του υλικού, το κόστος έρευνας, θέασης
και διεκπεραίωσης και το κόστος του υλικού φορέα μεταγραφής. Προϋπόθεση για
την κατά τα άνω παραχώρηση αποτελεί η υποβολή εγγράφου αιτήματος, στο οποίο
θα αναφέρεται αναλυτικά η χρήση, ο σκοπός και το χρονικό διάστημα χρήσης του
υλικού, υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας σχολικής μονάδας ή από την εκάστοτε αρμόδια Εκπαιδευτική
Αρχή, επί του οποίου θα παρέχεται έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Αρχείου.
9. Άνευ ανταλλάγματος παραχωρείται αρχειακό υλικό και στην περίπτωση
αιτημάτων σπουδαστών για εκπόνηση μελετών, διατριβών, διδακτορικών ή
παρουσίασης αυτών εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο πτυχιακών ή
μεταπτυχιακών σπουδών, με υποχρέωση κατάθεσης εκ μέρους των
προαναφερομένων, αντιγράφου αυτών στο Αρχείο υπό τους εξής περιορισμούς:
α) το Αρχειακό υλικό δεν θα υπερβαίνει συνολικά τη χρονική διάρκεια των πέντε
λεπτών (5΄),
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β) σε περίπτωση που πρόκειται για φωτογραφίες, αυτές δεν θα υπερβαίνουν
συνολικά τις τρεις (3) και
γ) ειδικά στην περίπτωση ηχητικού υλικού, η συνεχής ροή του δεν θα υπερβαίνει τη
διάρκεια του ενός (1) λεπτού ενώ η συνολική διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τα πέντε
λεπτά (5΄) .
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται αρχειακό υλικό πέραν των υπό α),
β) και γ) ανωτέρω περιορισμών, θα επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταγραφής από όλα
τα πρωτότυπα φορμάτ και την ψηφιοποίηση του υλικού, το κόστος έρευνας, θέασης
και διεκπεραίωσης και το κόστος του υλικού φορέα μεταγραφής. Προϋπόθεση για
την κατά τα άνω παραχώρηση αποτελεί η υποβολή εγγράφου αιτήματος, στο οποίο
θα αναφέρεται αναλυτικά η χρήση, ο σκοπός και το χρονικό διάστημα χρήσης του
υλικού και θα συνοδεύεται από σχετική επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή, επί
του οποίου θα παρέχεται έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου.
10. Άνευ ανταλλάγματος παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης αρχειακού υλικού στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. αποκλειστικά για πολιτιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.
Το οπτικοακουστικό υλικό θα παραχωρείται αποκλειστικά σε χαμηλή ανάλυση με το
λογότυπο «ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.» ενσωματωμένο. Το ηχητικό υλικό θα παραχωρείται σε
χαμηλή ανάλυση, ενώ η συνεχής ροή του δεν θα ξεπερνάει τη διάρκεια του ενός
λεπτού (1΄). Οι ανωτέρω φορείς δεσμεύονται εγγράφως για μη παραχώρηση καθ’
οιονδήποτε τρόπο, αλλοίωση, τροποποίηση, διακίνηση, ανάρτηση ή οποιαδήποτε
εν γένει εκμετάλλευση του παραχωρούμενου υλικού. Προϋπόθεση για την κατά τα
άνω παραχώρηση αποτελεί η υποβολή εγγράφου αιτήματος, στο οποίο θα
αναφέρεται αναλυτικά η χρήση, ο σκοπός και το χρονικό διάστημα χρήσης του
υλικού υπογεγραμμένο από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή, επί του οποίου θα
παρέχεται έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου.
11. Μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αρχείου και έγκριση του
Διευθύνοντος Συμβούλου παρέχονται άνευ ανταλλάγματος αντίγραφα
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων σε καλεσμένους, που συμμετείχαν σε
αυτά και σε συντελεστές προγραμμάτων μετά από έγγραφο αίτημά τους
αποκλειστικά για το προσωπικό τους αρχείο. Στην περίπτωση αυτή, η παραχώρηση
του υλικού θα γίνεται αποκλειστικά σε χαμηλή ανάλυση, με ενσωματωμένο το
λογότυπο «ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ Α.Ε.» και μετά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του
ενδιαφερομένου ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε χρήση, παραχώρηση και εν
γένει εκμετάλλευση του υλικού άλλη πέραν της τήρησής του στο προσωπικό του
αρχείο. Η ΕΡΤ Α.Ε. θα παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα στον ενδιαφερόμενο συνολικά,
κατ’ ανώτατο όριο, δύο (2) τεκμήρια. Για κάθε επιπλέον τεκμήριο ο ενδιαφερόμενος
θα έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τα έξοδα μεταγραφής από όλα τα
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πρωτότυπα φορμάτ και την ψηφιοποίηση του υλικού, το κόστος έρευνας, θέασης
και διεκπεραίωσης και το κόστος του υλικού φορέα μεταγραφής.
Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω δικαίωμα δεν παρέχεται σε όσους μετέχουν ή
παρευρίσκονται στην κάλυψη γεγονότων ή ως κοινό σε ραδιοτηλεοπτικά
προγράμματα.
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