ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείµενο
Υπηρεσιακού Οργανισµού
Με τον παρόντα Υπηρεσιακό Οργανισµό (Υ.Ο) καθορίζονται η οργανωτική
διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιακών µονάδων της ΕΡΤ Α.Ε, µε
εξαίρεση την ΕΡΤ-3, (άρθρο 3 παρ.6 του Ν. 2173/93, ΦΕΚ 208/τ. Α’).

Άρθρο 2
∆ιάκριση Υπηρεσιών
1. Οι Υπηρεσίες της ΕΡΤ - Α.Ε. διακρίνονται σε Κεντρικές και σε Περιφερειακές.
Οι ονοµασίες και τα σήµατα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών ορίζονται
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Στις Κεντρικές Υπηρεσίες ανήκουν :
α) Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις Ενηµέρωσης, Τηλεόρασης, Ραδιοφωνίας, Τεχνικών
Υπηρεσιών και ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών.
β) Οι ∆ιευθύνσεις: Νοµικών Υπηρεσιών, Εσωτερικού Ελέγχου, ∆ιεθνών Σχέσεων,
∆ηµοσίων Σχέσεων, Μουσείου – Αρχείου, Ανάπτυξης & Μελετών και
γ) Το Τµήµα Γραµµατείας του ∆.Σ. της ΕΡΤ-Α.Ε.
3. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανήκουν:
α) Οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθµοί (Π.Τ.Σ.): Ηρακλείου και Πατρών
β) Οι Περιφερειακοί Ραδιοφωνικοί Σταθµοί (Π.Ρ.Σ.) : Αιγαίου, Βόλου, Ζακύνθου,
Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Κοµοτηνής,
Λάρισας, Ορεστιάδας, Πάτρας, Πύργου, Ρόδου, Σερρών, Τρίπολης, Φλώρινας και
Χανίων.
γ) Τα Κέντρα Εκποµπής ΑΜ (Κ.Ε.-ΑΜ): Αυλίδας, Λιοσίων, Μαλγάρων, Μεγάρων,
Σταυρού, Μπογιατίου και Περαίας.
δ) Τα Κέντρα Εκποµπής FM - ΤV (K.E.-F.M.-TV): Ακαρνανικών, Αλεξανδρούπολης, Βιτσίου, Γερανείων, ∆ολιανών, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Θήρας,
Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Μυτιλήνης, Πάρνηθας,
Πηλίου, Ρόδου, Τρίπολης, Υµηττού, Χανίων και Χορτιάτη.
4. Ως έδρα των Περιφερειακών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Σταθµών ορίζεται
η πόλη που αναφέρεται στον τίτλο τους. Έδρα του Ρ.Σ. Αιγαίου ορίζεται η

1

Μυτιλήνη. Η έδρα των Κ.Ε. και η σχέση τους µε την αντίστοιχη πόλη καθορίζονται
µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ. - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α’
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 3
Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1) Η Γενική ∆ιεύθυνση Ενηµέρωσης έχει την ευθύνη της παραγωγής ειδήσεων,
ενηµερωτικών και αθλητικών εκποµπών για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, την ΕΡΤ
SAT, το internet, τα εξειδικευµένα ψηφιακά κανάλια κτλ.
2) Η Γενική ∆ιεύθυνση Ενηµέρωσης εξειδικεύει και εφαρµόζει στο χώρο της τις
βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της Εταιρείας, όπως διαµορφώνονται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο ∆.Σ.- ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
3) Η Γενική ∆ιεύθυνση Ενηµέρωσης παρακολουθεί την εκτέλεση του
προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης και έχει την δυνατότητα να τον
αναµορφώνει, ανακατανέµοντας εσωτερικά τα επιµέρους κονδύλια, στο πλαίσιο της
συνολικής πολιτικής της Εταιρείας και των αποφάσεων του ∆.Σ. της ΕΡΤ-Α.Ε.

Άρθρο 4
∆ιάρθρωση Γενικής ∆ιεύθυνσης
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ενηµέρωσης
µονάδες :
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)

διαρθρώνεται στις παρακάτω υπηρεσιακές

Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιεύθυνση Ειδήσεων
∆ιεύθυνση Ενηµερωτικών Εκποµπών
∆ιεύθυνση Λειτουργίας
∆ιεύθυνση Αθλητικών Προγραµµάτων
∆ιεύθυνση Εκδόσεων
∆ιεύθυνση Πολυµέσων
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Άρθρο 5
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή είναι :
• Ο συντονισµός των διοικητικοοικονοµικών λειτουργιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την πρόταση µέτρων βελτίωσης, όπου αυτό απαιτείται, σε
συνεργασία µε τις Κεντρικές ∆ιοικητικοοικονοµικές Υπηρεσίες.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων και για τη
διαµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η ευθύνη για την καταβολή πάγιων προκαταβολών για τις τρέχουσες ανάγκες
της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή
τους.
• Η µέριµνα για τη σύνταξη πίνακα κατανοµής των κονδυλίων του
προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων που
αναφέρονται σε προµήθειες υλικών και υπηρεσιών και η προώθηση τους στο
αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών & ∆ιαχείρισης.
• Η αντιµετώπιση των θεµάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των
διατάξεων του Γ.Κ.Π.
• Η µέριµνα για την τήρηση αρχείου συµβάσεων και µητρώου εξωτερικών
συνεργατών και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την πρωτοκόλληση των εγγράφων, τη διεκπεραίωση και την
τήρηση των αρχείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
1. Γραµµατεία Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των αναγκαίων ενηµερωτικών στοιχείων για την
άσκηση των καθηκόντων του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού ∆ιευθυντή µε τις
υπηρεσίες, µε τους συνεργάτες και µε το κοινό.

Άρθρο 6
∆ιεύθυνση Ειδήσεων
Την ∆ιεύθυνση Ειδήσεων συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες, των
οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους.
Οι επιµέρους αρµοδιότητες µπορούν να εξειδικεύονται µε εσωτερικό κανονισµό
που εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Ενηµέρωσης µετά από εισήγηση
του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Ειδήσεων.
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Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Ειδήσεων επικουρείται και αναπληρώνεται στο
έργο του από τους ∆ιευθυντές Σύνταξης και από τους Αρχισυντάκτες, που ο ίδιος
ορίζει.
1. Τµήµα Παραγωγής ∆ελτίων Ειδήσεων Τηλεόρασης
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η παρουσίαση της καθηµερινής εσωτερικής
και διεθνούς ειδησεογραφίας για το σύνολο των ειδησεογραφικών τηλεοπτικών
δελτίων της εταιρείας και ο συντονισµός µε τα υπόλοιπα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης.
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν οι Εσωτερικοί Συντάκτες των δελτίων ειδήσεων, οι
∆ιευθυντές Παραγωγής και οι Σκηνοθέτες οι οποίοι απασχολούνται για την
παραγωγή των τακτικών και έκτακτων δελτίων ειδήσεων.
2. Τµήµα Παραγωγής ∆ελτίων Ειδήσεων Ραδιοφωνίας
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Η προετοιµασία και η παραγωγή των τακτικών και έκτακτων δελτίων ειδήσεων,
καθώς και των ραδιοεφηµερίδων για το σύνολο των ειδησεογραφικών ραδιοφωνικών
δελτίων της εταιρείας.
Στο τµήµα αυτό ανήκουν οι Εσωτερικοί Συντάκτες των δελτίων ειδήσεων και των
ειδησεογραφικών ζωνών, καθώς και Εκφωνητές, οι οποίοι και διατίθενται στα
ραδιοφωνικά προγράµµατα.
3. Τµήµα Ρεπορτάζ
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κάλυψη της καθηµερινής ειδησεογραφίας για τις ανάγκες των
ειδησεογραφικών ζωνών και των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης και της
ραδιοφωνίας.
• Η οργάνωση και ο συντονισµός των ρεπόρτερ, των ανταποκριτών εσωτερικού
και εξωτερικού, καθώς και των φορητών και κινητών µονάδων.
4. Τµήµα ∆ιεθνών Ειδήσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η αξιολόγηση και η παρουσίαση της
καθηµερινής διεθνούς ειδησεογραφίας σε συνεργασία µε τα διεθνή πρακτορεία και
µε το δίκτυο των ανταποκριτών.
• Οι λήψεις της EUROVISION και του EURORADIO, καθώς και κάθε άλλου
ειδησεογραφικού πρακτορείου σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Κεντρικού Ελέγχου
(Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας).
• Η διαβίβαση του αντίστοιχου υλικού της ΕΡΤ στο εξωτερικό, η ενηµέρωση για
το διατιθέµενο, µέσω της EUROVISION και του EURORADIO, τηλεοπτικό και
ραδιοφωνικό πρόγραµµα. Η µίσθωση κυκλωµάτων και συναφών υπηρεσιών. Η
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χρέωση και η έκδοση τιµολογίων για τα κυκλώµατα και τις τεχνικές διευκολύνσεις
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
5. Τµήµα Αρχείου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εγγραφή των δελτίων ειδήσεων και των ενηµερωτικών εκποµπών.
• Η οργάνωση αρχείου δελτίων ειδήσεων και ενηµερωτικών εκποµπών και η
τήρησή του για όσο χρόνο προβλέπεται από το νόµο ή κρίνεται υπηρεσιακά
αναγκαίο. Η αξιοποίησή του σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Μουσείου - Αρχείου.
• Η συλλογή και θεµατολογική αρχειοθέτηση ειδησεογραφικού και άλλου
υλικού αναγκαίου για την παραγωγή των δελτίων ειδήσεων και των ενηµερωτικών
εκποµπών.
• Η αναζήτηση και η καταγραφή ιστορικών και εθνολογικών στοιχείων, η
δηµοσιογραφική επεξεργασία και ο εµπλουτισµός τους.
• Η ίδρυση και η λειτουργία Τράπεζας Τεκµηρίωσης.
6. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του, κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών αγοράς τηλεοπτικών προγραµµάτων για τα δελτία
ειδήσεων.
• Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αποστολή εµβασµάτων µέσω τραπεζών
στο εξωτερικό τα οποία αφορούν δαπάνες τηλεοπτικού προγράµµατος.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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Άρθρο 7
∆ιεύθυνση Ενηµερωτικών Εκποµπών
Την ∆ιεύθυνση Ενηµερωτικών Εκποµπών συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους:
1. Τµήµα Παραγωγής & Σκηνοθεσίας
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Η οργάνωση και η υλοποίηση των παραγωγών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
Στο τµήµα αυτό ανήκουν οι Σκηνοθέτες, οι ∆ιευθυντές Παραγωγής και οι
Σκηνογράφοι, οι οποίοι απαιτούνται για την εκτέλεση των παραγωγών της
∆ιεύθυνσης.
2. Τµήµα Εκποµπών
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η παραγωγή (για την τηλεόραση και το
ραδιόφωνο) πολιτικών εκποµπών επικαιρότητας, ειδικών εκποµπών, (κοινωνικών,
ιστορικών, πολιτιστικών, επετειακών, εκποµπών έρευνας, µαγκαζίνο κτλ.) και
αφιερωµάτων.
3. Τµήµα Προβολής Κοινοβουλευτικού Έργου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η παρακολούθηση, η µετάδοση και η προβολή των δραστηριοτήτων του
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των άλλων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η παραγωγή εκποµπών σχετικών µε τη δραστηριότητα του Ελληνικού και
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ).
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• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών αγοράς προγραµµάτων για την τηλεόραση και το
ραδιόφωνο.
• Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αποστολή εµβασµάτων µέσω τραπεζών
στο εξωτερικό τα οποία αφορούν δαπάνες τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
προγράµµατος.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 8
∆ιεύθυνση Λειτουργίας
Την ∆ιεύθυνση Λειτουργίας συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες, των
οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1.

Τµήµα Κεντρικού Ελέγχου

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εξασφάλιση των τηλεοπτικών κυκλωµάτων σε συνεργασία µε τα αρµόδια
τµήµατα παραγωγής.
• Ο τεχνικός, ο ποιοτικός έλεγχος τους και η διανοµή εντός και εκτός θαλάµων .
• Η συνεργασία µε την Ε.Β.U. και η λειτουργία του εξοπλισµού της .
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των ηλεκτρονικών
συσκευών και εγκαταστάσεων του Τµήµατος.
2. Τµήµα Θαλάµων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο έλεγχος, η ρύθµιση, καθώς και η µίξη της εικόνας.
• Ο έλεγχος, η ρύθµιση καθώς και η µίξη του ήχου.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των ηλεκτρονικών
συσκευών και εγκαταστάσεων του Τµήµατος.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Στο Τµήµα αυτό εκτός από τους ηλεκτρονικούς ανήκουν και οι απασχολούµενοι
στους χώρους του πλατό, ηλεκτρολόγοι, συντονιστές στούντιο, µακενίστες, βοηθοί
ηχολήπτες και εργάτες.
3. Τµήµα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Εικόνας & Ήχου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
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• Η εγγραφή, η µεταγραφή, η µετατροπή, η µετάδοση, καθώς και ο
υποτιτλισµός.
• Το ηλεκτρονικό (γραµµικό και µη γραµµικό) µοντάζ, ο τεχνικός και ποιοτικός
έλεγχος, καθώς και η ευθύνη για την αισθητική αρτιότητα των ειδήσεων και των
ενηµερωτικών εκποµπών.
• Η λήψη και η επεξεργασία ήχων (µοντάζ ήχων, τελική µίξη) των ειδήσεων και
των ενηµερωτικών εκποµπών.
• Ο µεταγλωττισµός των ξένων προγραµµάτων, η διαχείριση τράπεζας ήχων και
µουσικών θεµάτων και η ευθύνη για την πιστή απόδοση του ήχου.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των ηλεκτρονικών
συσκευών και εγκαταστάσεων του Τµήµατος .
4. Τµήµα Φορητών και Κινητών Μονάδων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κάλυψη των ειδησεογραφικών και των ενηµερωτικών εκποµπών µε φορητές
και κινητές µονάδες, καθώς και µε τα απαραίτητα τεχνικά και µεταφορικά µέσα .
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του τεχνικού
εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, η ρύθµιση και η συντήρησή τους .
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν όλοι οι απασχολούµενοι στα συνεργεία, εικονολήπτες,
ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι και οδηγοί.
5. Τµήµα Ραδιοζεύξεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η αξιοποίηση, η λειτουργία, η συντήρηση, η ρύθµιση, η επισκευή σε πρώτο
βαθµό και η σύνταξη προτάσεων για την ανάπτυξη των Ραδιοζεύξεων της Γενικής
∆ιεύθυνσης.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό του τεχνικού
εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν οι απασχολούµενοι στις ραδιοζεύξεις ηλεκτρονικοί,
ηλεκτρολόγοι και εργάτες.
6. Τµήµα Εγκατάστασης & Συντήρησης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο έλεγχος, η συντήρηση, η επισκευή και η εγκατάσταση όλων των σταθερών
και κινητών ηλεκτρονικών µέσων και συσκευών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των µονάδων,
καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα υπόλοιπα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης.
• Η µέριµνα για την προµήθεια των απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών.
• Η τήρηση αρχείου σχεδίων και τεχνικών περιγραφών των εγκαταστάσεων.
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7. Τµήµα Λήψεων και Φωτογραφίας
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Η τηλεοπτική κάλυψη των παραγωγών.
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν οι Εικονολήπτες, οι ∆ιευθυντές Φωτισµού και οι
Μακιγιέζ, οι οποίοι απαιτούνται για την εκτέλεση των παραγωγών της Γενικής
∆ιεύθυνσης.
8. Τµήµα Γραφιστικής
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Η δηµιουργία γραφηµάτων και λογοτύπων για τις ανάγκες οπτικοποίησης των
προγραµµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης .
9. Τµήµα Σκηνικών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κάλυψη των αναγκών της παραγωγής στους τοµείς της σκηνογραφίας, της
κατασκευής σκηνικών και της ενδυµατολογίας .
• Η ευθύνη διαχείρισης της αποθήκης, του βεστιαρίου και του φροντιστηρίου .
10. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο Τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για
τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών για τηλεοπτικές ή τεχνικές διευκολύνσεις και η
συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Η έκδοση των σχετικών τιµολογίων για παροχή τεχνικών διευκολύνσεων σε
τρίτους, η παρακολούθηση εξόφλησής τους και η συγκέντρωση των απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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Άρθρο 9
∆ιεύθυνση Αθλητικών Προγραµµάτων
Τη ∆ιεύθυνση Αθλητικών Προγραµµάτων συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες, των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους:
1. Τµήµα ∆ελτίων Ειδήσεων Τηλεόρασης
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Η κάλυψη της καθηµερινής αθλητικής ειδησεογραφίας για τις ανάγκες των
ειδησεογραφικών ζωνών και των δελτίων ειδήσεων.
2. Τµήµα Παραγωγής και Αρχείου
Αθλητικών Προγραµµάτων Τηλεόρασης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο βραχυπρόθεσµος και ο µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός, η οργάνωση, η
παραγωγή και η µετάδοση των τηλεοπτικών αθλητικών προγραµµάτων.
• Η έρευνα αγοράς για την αναζήτηση αθλητικών προγραµµάτων και η εισήγηση
προς το Γενικό ∆ιευθυντή Τηλεόρασης για την αγορά, τη µίσθωση και την προβολή
τους.
• Η ευθύνη για τη συλλογή, την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη ολόκληρου του
αθλητικού υλικού που είναι αναγκαίο για την παραγωγή των δελτίων ειδήσεων και
των αθλητικών εκποµπών.
• Η εισήγηση για την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής των αθλητικών
εκποµπών.
3. Τµήµα Παραγωγής και Αρχείου
Αθλητικών Προγραµµάτων Ραδιοφωνίας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κάλυψη της καθηµερινής αθλητικής ειδησεογραφίας για τις ανάγκες των
αθλητικών ζωνών και των δελτίων ειδήσεων της ΕΡΑ.
• Η έρευνα αγοράς για την αναζήτηση αθλητικών προγραµµάτων και η εισήγηση
προς το Γενικό ∆ιευθυντή Ραδιοφωνίας για την αγορά, τη µίσθωση και την
προβολή τους.
• Η ευθύνη για τη συλλογή, την αρχειοθέτηση και τη φύλαξη ολόκληρου του
αθλητικού υλικού που είναι αναγκαίο για την παραγωγή των δελτίων ειδήσεων και
των αθλητικών εκποµπών της ΕΡΑ.
• Η εισήγηση για την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής των αθλητικών
εκποµπών.
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4. Τµήµα ∆ιεθνών Αθλητικών ∆ιοργανώσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για την έρευνα της αγοράς προκειµένου να εξασφαλιστούν τα
δικαιώµατα για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που διενεργούνται στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό και η εισήγηση προς το Γενικό ∆ιευθυντή Τηλεόρασης ή το Γενικό
∆ιευθυντή Ραδιοφωνίας για την αγορά, τη µίσθωση και την προβολή τους.
• Η ευθύνη για την αποστολή στην E.B.U. ανάλογων αθλητικών δραστηριοτήτων
που διεξάγονται στην Ελλάδα.
• Ο συντονισµός και η συνεργασία µε τα τµήµατα παραγωγής αθλητικών
προγραµµάτων για την ειδησεογραφική κάλυψη διεθνών αθλητικών διοργανώσεων
από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο.
5. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο Τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών αγοράς ή µίσθωσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
αθλητικών προγραµµάτων και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αποστολή εµβασµάτων µέσω τραπεζών
στο εξωτερικό που αφορούν δαπάνες τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού αθλητικού
προγράµµατος.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 10
∆ιεύθυνση Εκδόσεων
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εκδόσεων είναι :
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• Η συγκέντρωση, η σύνταξη και η επιµέλεια των κειµένων και του
φωτογραφικού υλικού, καθώς και ο τελικός σχεδιασµός για την έκδοση του
περιοδικού «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».
• Η εισήγηση για τη διαµόρφωση της διαφηµιστικής πολιτικής του περιοδικού
«ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» .
• Η προώθηση των πωλήσεων διαφηµιστικών καταχωρήσεων και χορηγιών του
περιοδικού «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».
• Η µέριµνα για την τεχνική αρτιότητα και για την καλλιτεχνική εµφάνιση του
περιοδικού «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» και των λοιπών εκδόσεων της ΕΡΤ.
• Η συνεργασία µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας και µε
τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων για την προβολή των προγραµµάτων
και
εκδηλώσεων της ΕΡΤ.
• Η διαχείριση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τη δηµιουργία και την
αναπαραγωγή, σε µαγνητικά µέσα, όλου του προς εκτύπωση υλικού της ΕΡΤ.
• Η ψηφιοποίηση του πρωτότυπου ιστορικού καλλιτεχνικού υλικού της ΕΡΤ
(ήχοι, φωνές, εικόνες, µουσική) και η επεξεργασία και σύνθεση για την έκδοσή του
σε σύστηµα εκµεταλλεύσιµων µορφών µέσων επικοινωνίας (CD, CD ROM κτλ.).
• Η συγκέντρωση του υλικού, η επιµέλεια και η υλοποίηση των λοιπών εκδόσεων
της ΕΡΤ σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες.
1. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση και η κοστολόγηση διαφηµιστικών παραγγελιών βάσει του ισχύοντος
τιµολογίου για την είσπραξη της αξίας των προς δηµοσίευση. διαφηµίσεων. Η
τήρηση σχετικού αρχείου.
• Η παρακολούθηση της σύµβασης προµήθειας χάρτου και εκτύπωσης του
περιοδικού «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ», καθώς και η ευθύνη για την κατάρτιση ανά
τρίµηνο φύλλων ανάλυσης της κίνησης του περιοδικού.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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Άρθρο 11
∆ιεύθυνση Πολυµέσων
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Πολυµέσων είναι :
• Η ευθύνη της παρουσίας της ΕΡΤ – Α.Ε. στο διαδίκτυο, ο σχεδιασµός, η
ανάπτυξη, η συντήρηση και η επέκταση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του
υπάρχοντος κεντρικού δικτυακού τόπου (www.ert.gr) και των περιφερειακών
δικτυακών τόπων που η ΕΡΤ-Α.Ε. διαθέτει ή θα αποκτήσει.
• Η ευθύνη της µελέτης, του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και διάδοσης
οποιουδήποτε περιεχοµένου σε ηλεκτρονική µορφή (e-content) και ηλεκτρονικών
υπηρεσιών (e-services, π.χ. mail service, e-commerce, wap, sms, e-learning κτλ.)
µέσω ασύρµατων και ενσύρµατων δικτύων (σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση
Μηχανογράφησης & Πληροφορικής και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί θεµάτων τεχνικής υποστήριξης).
• Η ευθύνη προστασίας του e-content σε συνεργασία, επί τεχνικών θεµάτων, µε
τη ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης & Πληροφορικής.
• Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη multimedia εφαρµογών (online και Offline,
π.χ. multimedia παρουσιάσεις, CD, DVD κτλ.).
• Η συνεργασία µε άλλους φορείς, οργανισµούς ή εταιρείες είτε για τη
δηµιουργία δικτυακών τόπων και multimedia εφαρµογών είτε για την προβολή
δραστηριοτήτων της εταιρείας.
• Ο σχεδιασµός και η παρακολούθηση της διαφηµιστικής πολιτικής της
εταιρείας στον τοµέα των Πολυµέσων, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Marketing &
∆ιαφήµισης.
• Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα των Πολυµέσων σε
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης & Πληροφορικής και µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί θεµάτων
τεχνικής υποστήριξης.
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία ηµερίδων, συνεδρίων κτλ. στον
τοµέα των Πολυµέσων.
• Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων.
• Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η σύνταξη προδιαγραφών για την αγορά
λογισµικού που κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών που
προαναφέρθηκαν.

1. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό και τους επιστηµονικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
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• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
επιστηµονικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Άρθρο 12
Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1) Η Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεόρασης έχει την ευθύνη του σχεδιασµού, της
παραγωγής, της προµήθειας (αγοράς, µίσθωσης κτλ.) και της εµπορικής
εκµετάλλευσης του συνόλου του τηλεοπτικού προγράµµατος µε εξαίρεση το
ειδησεογραφικό και ενηµερωτικό για όλα τα σηµερινά τηλεοπτικά δίκτυα (ΕΤ-1,
ΝΕΤ, ERT-SAT) άλλα και για τα µελλοντικά (εξειδικευµένα θεµατικά κανάλια για
ψηφιακή πλατφόρµα VIDEO, DVD πρόγραµµα για επιγραµµική διανοµή κτλ.).
2) Η Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεόρασης εξειδικεύει και εφαρµόζει στον χώρο της τις
βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της Εταιρείας, όπως διαµορφώνονται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο ∆.Σ.-∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
3) Η Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεόρασης παρακολουθεί την εκτέλεση του
προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης και έχει τη δυνατότητα να τον
αναµορφώνει, ανακατανέµοντας εσωτερικά τα επιµέρους κονδύλια, στο πλαίσιο της
συνολικής πολιτικής της Εταιρείας και των αποφάσεων του ∆.Σ. της ΕΡΤ-Α.Ε.

Άρθρο 13
∆ιάρθρωση Γενικής ∆ιεύθυνσης
1. Η Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεόρασης διαρθρώνεται στις παρακάτω υπηρεσιακές
µονάδες :
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
β) ∆ιεύθυνση Προγράµµατος
γ) ∆ιεύθυνση Λειτουργίας
δ) ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Τηλεοπτικών Εκποµπών
ε) ∆ιεύθυνση Marketing & ∆ιαφήµισης
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Άρθρο 14
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή είναι :
• Ο συντονισµός των διοικητικοοικονοµικών λειτουργιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την πρόταση µέτρων βελτίωσης, όπου αυτό απαιτείται, σε
συνεργασία µε τις Κεντρικές ∆ιοικητικοοικονοµικές Υπηρεσίες.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων και για τη
διαµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η ευθύνη για την καταβολή πάγιων προκαταβολών για τις τρέχουσες ανάγκες
της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή
τους.
• Η µέριµνα για τη σύνταξη πίνακα κατανοµής των κονδυλίων του
προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων που
αναφέρονται σε προµήθειες υλικών και υπηρεσιών και η προώθηση τους στο
αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών & ∆ιαχείρισης.
• Η αντιµετώπιση των θεµάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των
διατάξεων του Γ.Κ.Π..
• Η µέριµνα για την τήρηση αρχείου συµβάσεων και µητρώου εξωτερικών
συνεργατών και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την πρωτοκόλληση των εγγράφων, τη διεκπεραίωση και την
τήρηση των αρχείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
1. Γραµµατεία Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των αναγκαίων ενηµερωτικών στοιχείων για την
άσκηση των καθηκόντων του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού ∆ιευθυντή µε τις
υπηρεσίες , µε τους συνεργάτες και µε το κοινό.

Άρθρο 15
∆ιεύθυνση Προγράµµατος
Τη ∆ιεύθυνση Προγράµµατος συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες των
οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους:
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1. Τµήµα Παραγωγής & Σκηνοθεσίας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η οργάνωση, ο συντονισµός και η υλοποίηση των παραγωγών (εσωτερικών και
συµπαραγωγών) σε συνεργασία µε τα αρµόδια τµήµατα.
• Η διάθεση των Σκηνοθετών και των ∆ιευθυντών Παραγωγής και των βοηθητικών
τους ειδικοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες υλοποίησης των παραγωγών
• Η υποβολή προτάσεων για εσωτερικές παραγωγές ή συµπαραγωγές στα
αντίστοιχα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Προγράµµατος και η ευθύνη µετά την
έγκριση, για την υλοποίησή τους.
2. Τµήµα ∆ραµατοποιηµένων Προγραµµάτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εισήγηση για την προµήθεια (αγορά, µίσθωση κτλ..) σειρών και θεατρικών
έργων.
• Η µελέτη προτάσεων για εσωτερικές ή εξωτερικές παραγωγές (σειρές και θεατρικά έργα), ή συµπαραγωγές και η διαµόρφωση σχετικών εισηγήσεων προς τη
∆ιεύθυνση.
• Η παρακολούθηση του παραγγελθέντος προγράµµατος σε όλα τα στάδια
σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων και η ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης µέχρι
την ολοκλήρωσή του.
3. Τµήµα Ψυχαγωγικών Προγραµµάτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εισήγηση για την προµήθεια (αγορά, µίσθωση, κτλ.) ελληνικών ταινιών,
(κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών), εκποµπών ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, πολυθεάµατα, επιθεωρήσεις) τηλεπεριοδικών καθώς και µουσικών
εκποµπών.
• Η µελέτη προτάσεων για εσωτερικές ή εξωτερικές παραγωγές ή συµπαραγωγές
και η διαµόρφωση σχετικών εισηγήσεων προς τη ∆ιεύθυνση.
• Η παρακολούθηση του παραγγελθέντος προγράµµατος σε όλα τα στάδια
σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων και η ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης µέχρι
την ολοκλήρωσή του.
4. Τµήµα Νεανικών & Επιµορφωτικών Προγραµµάτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εισήγηση για την προµήθεια (αγορά, µίσθωση κτλ.) παιδικών και νεανικών
προγραµµάτων, εκποµπών επιµορφωτικού περιεχοµένου καθώς και ντοκυµαντέρ
ελληνικής παραγωγής.
• Η µελέτη προτάσεων για εσωτερικές ή εξωτερικές παραγωγές ή συµπαραγωγές
και η διαµόρφωση σχετικών εισηγήσεων προς τη ∆ιεύθυνση.
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• Η παρακολούθηση του παραγγελθέντος προγράµµατος σ’ όλα τα στάδια
σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων και η ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης µέχρι
την ολοκλήρωσή του.
5. Τµήµα Ξένου Προγράµµατος
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εισήγηση για την προµήθεια (αγορά, µίσθωση, κτλ.) ξένων ταινιών
(κινηµατογραφικών
και
τηλεοπτικών),
σειρών,
ντοκιµαντέρ,
θεατρικών
παραστάσεων, εκποµπών ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, πολυθεάµατα,
επιθεωρήσεις), τηλεπεριοδικών, εκποµπών «ελεύθερου χρόνου» καθώς και
εκποµπών επιµορφωτικού περιεχοµένου
• Η µελέτη προτάσεων για την προµήθεια ξένου προγράµµατος και η
διαµόρφωση σχετικών εισηγήσεων προς τη ∆ιεύθυνση.
• Η παρακολούθηση του παραγγελθέντος προγράµµατος σε όλα τα στάδια
σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων και η ενηµέρωση των αρµόδιων Τµηµάτων
για την προετοιµασία και την επεξεργασία των προγραµµάτων µέχρι την προβολή
τους.
6. Τµήµα ∆ιεθνών Συµπαραγωγών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η διερεύνηση της διεθνούς αγοράς µε σκοπό την προώθηση των
συµπαραγωγών της ΕΡΤ και ο συντονισµός τους σε διεθνές επίπεδο.
• Η ενηµέρωση των αρµόδιων Τµηµάτων.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των συµπαραγωγών, σύµφωνα µε τους
όρους των συµβάσεων, σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα,.
7. Τµήµα Υποτιτλισµού Μεταγλωττισµού & Ελέγχου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η µέριµνα για την επεξεργασία του ξένου προγράµµατος (µετάφραση,
υποτιτλισµός, µεταγλώττιση, αφήγηση, κτλ.).
• Ο έλεγχος των προς µετάδοση ξενόγλωσσων τηλεοπτικών προγραµµάτων από
πλευράς καταλληλότητας, περιεχοµένου και ποιότητας.
8. Τµήµα Σύνθεσης Προγράµµατος
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κατάρτιση πλαισίων τηλεοπτικού προγράµµατος ευρύτερου χρονικού
φάσµατος (µηνιαία, εξαµηνιαία, ετήσια) σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους στόχους
της Γενικής ∆ιεύθυνσης και τις δυνατότητες του προϋπολογισµού.
• Η εκπόνηση του εβδοµαδιαίου τηλεοπτικού προγράµµατος και η µέριµνα για
την αποστολή του στις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
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• Η συγκέντρωση έντυπου διαφηµιστικού υλικού του τηλεοπτικού προγράµµατος
και η ευθύνη για την αποστολή του στο Τµήµα Τύπου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων
Σχέσεων.
• Η εισήγηση για την κατά προτεραιότητα διαφηµιστική προβολή των
τηλεοπτικών προγραµµάτων που πρόκειται να µεταδοθούν.
•
Η ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων έκτακτου προγραµµατισµού
και η µέριµνα για την έγκαιρη ενηµέρωση του περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση», των
Τµηµάτων Τύπου, Ροής Προγράµµατος & ∆ιαφηµιστικής Εκµετάλλευσης για τις
αλλαγές αυτές.
• Η παρακολούθηση της µετάδοσης του ηµερήσιου τηλεοπτικού προγράµµατος,
ως προς την αλληλοδιαδοχή των επεισοδίων των διαφόρων εκποµπών.
• Η καταγραφή παραπόνων των τηλεθεατών και η φροντίδα για την ενηµέρωσή
τους σχετικά µε τις τροποποιήσεις του τηλεοπτικού προγράµµατος.
9. Τµήµα Ροής Προγράµµατος
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η συγκέντρωση των προς µετάδοση εκποµπών της ηµέρας και η σύνταξη του
ηµερήσιου οδηγού προγράµµατος (για την ΕΤ-1 και τη ΝΕΤ), µε την προσθήκη
του τελικού διαφηµιστικού χρόνου.
• Ο έλεγχος της απόλυτης σύµπτωσης του προγράµµατος που πρόκειται να
µεταδοθεί µε το εκπονούµενο από το Τµήµα Σύνθεσης Προγράµµατος.
• Ο έλεγχος των χρονικών και ποιοτικών προδιαγραφών εκποµπής και η σύνταξη
ενηµερωτικών δελτίων.
• Η τήρηση «Βιβλίου Ροής Προγράµµατος» στο οποίο καταχωρούνται οι αλλαγές
που προκύπτουν και η ευθύνη για τη συµπλήρωση του ηµερήσιου οδηγού
προγράµµατος σχετικά µε το τελικώς εκπεµπόµενο πρόγραµµα.
• Η παραλαβή των διαφηµιστικών µηνυµάτων, η χρονοµέτρησή τους και ο
τεχνικός τους έλεγχος. Η διαπίστωση εάν το περιεχόµενό τους είναι σύµφωνο µε
την ισχύουσα νοµοθεσία και τους Κανονισµούς της ΕΡΤ. Η κωδικοποίηση (κατά
διαφηµιστική εταιρία, διαφηµιζόµενο προϊόν, διάρκεια, χρόνο παραλαβής) και η
προώθησή τους για µετάδοση στις αρµόδιες υπηρεσίες.
• Η παρακολούθηση της κανονικής ροής και εκποµπής των διαφηµιστικών
µηνυµάτων και η έκδοση βεβαιώσεων προβολής τους.
10. Τµήµα Προβολής
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για τη διαφηµιστική προβολή των εκποµπών της ΕΡΤ µέσα από τα
τηλεοπτικά δίκτυα (ΕΤ-1 και ΝΕΤ) και η εκπόνηση για το σκοπό αυτό ειδικών
διαφηµιστικών µηνυµάτων τα οποία εντάσσονται σε ειδικές ζώνες της καθηµερινής
ροής του προγράµµατος.
• Η εσωτερική παραγωγή εκποµπών (τρέιλερ) µε σκοπό την προβολή των
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων της ΕΡΤ καθώς και µικρών φιλµ µε
κοινωνικά µηνύµατα σύµφωνα µε τις αρχές και τη δεοντολογία της ΕΡΤ Α.Ε .
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11. Τµήµα Ταινιοθήκης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η παραλαβή, η καταγραφή και η φύλαξη όλου του τηλεοπτικού προγράµµατος
(ελληνικού και ξένου). Η διακίνησή του και ο προγραµµατισµός όλων των εργασιών
που απαιτούνται έως την προβολή του.
• Ο προέλεγχος από το πρωτότυπο των ξένων ταινιών και σειρών και η σύνταξη
των απαραίτητων δελτίων για την ενηµέρωση των αρµόδιων Τµηµάτων της Γενικής
∆ιεύθυνσης Τηλεόρασης.
• Η τήρηση αρχείου ταινιών και βίντεο, καθώς και η απογραφή του υλικού.
Για την καλύτερη λειτουργία της παραλαβής, φύλαξης και διακίνησης του
τηλεοπτικού προγράµµατος δηµιουργούνται δύο (2) Μερικές ∆ιαχειρίσεις για τα
προγράµµατα που µεταδίδονται από τη ΝΕΤ και την ΕΤ-1.
12. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης
και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις άδειές του
(πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την κατά τις
εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η σύνταξη
των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο Τµήµα ∆απανών Αµοιβών
Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών αγοράς ή µίσθωσης τηλεοπτικών προγραµµάτων και
η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αποστολή εµβασµάτων µέσω τραπεζών
στο εξωτερικό που αφορούν δαπάνες τηλεοπτικού προγράµµατος.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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Άρθρο 16
∆ιεύθυνση Λειτουργίας
Τη ∆ιεύθυνση Λειτουργίας συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες, των
οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα Μετάδοσης Προγράµµατος
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η προετοιµασία, ο προγραµµατισµός και ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος για
τη µετάδοση του τηλεοπτικού προγράµµατος για την ΕΤ-1, τη ΝΕΤ, την ERT-SAT
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (∆ορυφορικό Πρόγραµµα).
• Η διαχείριση των ηλεκτρονικών µηχανηµάτων του Τµήµατος .
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
2.

Τµήµα Κεντρικού Ελέγχου

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εξασφάλιση των τηλεοπτικών κυκλωµάτων σε συνεργασία µε τα αρµόδια
τµήµατα παραγωγής, καθώς και τα αντίστοιχα τµήµατα των άλλων Γενικών
∆ιευθύνσεων.
• Ο τεχνικός, ο ποιοτικός έλεγχος τους και η διανοµή εντός και εκτός θαλάµων.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των ηλεκτρονικών
συσκευών και εγκαταστάσεων του Τµήµατος .
3. Τµήµα Θαλάµων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο έλεγχος, η ρύθµιση καθώς και η της µίξη εικόνας,
• Ο έλεγχος, η ρύθµιση καθώς και η µίξη του ήχου.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των ηλεκτρονικών
συσκευών και εγκαταστάσεων του Τµήµατος.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Στο Τµήµα αυτό εκτός από τους ηλεκτρονικούς ανήκουν και οι απασχολούµενοι
στους χώρους του πλατό, συντονιστές στούντιο, µακενίστες, βοηθοί ηχολήπτες και
εργάτες.
4. Τµήµα Ηλεκτρονονικής Επεξεργασίας Εικόνας & Ήχου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εγγραφή, η µεταγραφή, η µετατροπή, η µετάδοση καθώς και ο υποτιτλισµός.
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• Το ηλεκτρονικό (γραµµικό και µη γραµµικό) µοντάζ, ο τεχνικός και ο
ποιοτικός έλεγχος καθώς και η ευθύνη για την αισθητική αρτιότητα των
τηλεοπτικών προγραµµάτων πλην ειδήσεων και ενηµερωτικών εκποµπών.
• Η λήψη και η επεξεργασία ήχων (µοντάζ ήχων, τελική µίξη) των
κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων.
• Ο µεταγλωττισµός των ξένων προγραµµάτων, η διαχείριση τράπεζας ήχων και
µουσικών θεµάτων και η ευθύνη για την πιστή απόδοση του ήχου.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των ηλεκτρονικών
συσκευών και εγκαταστάσεων του Τµήµατος .
5. Τµήµα Ηλεκτρολογείου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η λειτουργία και οι ρυθµίσεις των φωτιστικών σωµάτων.
• Η εγκατάσταση, η συντήρηση και η επισκευή των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων της ∆ιεύθυνσης, καθώς και η στήριξη των
τηλεοπτικών λήψεων.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
6. Τµήµα Κινητών Μονάδων & Ρ/Ζ
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κάλυψη των τηλεοπτικών παραγωγών της Γενικής ∆ιεύθυνσης (ζωντανών και
µαγνητοσκοπηµένων) µε κινητές µονάδες και ραδιοζεύκτες καθώς και µε τα
απαραίτητα τεχνικά και µεταφορικά µέσα.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν οι απασχολούµενοι σ’ αυτό ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι,
εργάτες και οδηγοί.
7. Τµήµα Εγκατάστασης & Συντήρησης Κινητών Μονάδων & Ρ/Ζ
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο έλεγχος, η συντήρηση, επισκευή και η εγκατάσταση όλων των ηλεκτρονικών
µέσων, των Κινητών Μονάδων & Ρ/Ζ της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των Κινητών
Μονάδων & Ρ/Ζ, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού και η µέριµνα
για την προµήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών.
• Η τήρηση αρχείου σχεδίων και τεχνικών περιγραφών των εγκαταστάσεων.
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8. Τµήµα Λήψεων και Φωτογραφίας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η τηλεοπτική κάλυψη των παραγωγών, εντός του στούντιο
• Η µέριµνα για τη µεταφορά, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
απαραίτητων τεχνικών µέσων (κάµερες, φωτιστικά σώµατα κτλ), καθώς και
προσωπικού για την κάλυψη των τηλεοπτικών παραγωγών.
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν οι απασχολούµενοι σ’ αυτό Εικονολήπτες, ∆ιευθυντές
Φωτισµού και Μακιγιέζ.
9. Τµήµα Εγκατάστασης & Συντήρησης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο έλεγχος, η συντήρηση, η επισκευή καθώς και η εγκατάσταση όλων των
ηλεκτρονικών µέσων, συσκευών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των µονάδων,
καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού..
• Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα υπόλοιπα Τµήµατα.
• Η µέριµνα για την προµήθεια των απαραίτητων υλικών και ανταλλακτικών.
• Η τήρηση αρχείου σχεδίων και τεχνικών περιγραφών των εγκαταστάσεων.
10. Τµήµα Σκηνικών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κάλυψη των αναγκών της παραγωγής στους τοµείς της σκηνογραφίας, της
κατασκευής σκηνικών και της ενδυµατολογίας .
• Η ευθύνη διαχείρισης της αποθήκης, του βεστιαρίου και του φροντιστηρίου .
11. Τµήµα Κινηµατογραφίας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των κινηµατογραφικών παραγωγών στις
οποίες συµµετέχει η ΕΡΤ – Α.Ε. και η ευθύνη για την ενηµέρωση των αρµόδιων
∆ιευθύνσεων.
•
Η παροχή υπηρεσιών για όλες τις κινηµατογραφικές παραγωγές (εσωτερικές
και συµπαραγωγές).
• Η φωτογραφική κάλυψη των παραγωγών (κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών)
καθώς και διάφορων εκδηλώσεων της ΕΡΤ – Α.Ε.. Η τήρηση αρχείου αρνητικών
και φωτογραφιών.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των συσκευών και
εγκαταστάσεων του Τµήµατος.
12. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
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• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο Τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών για τηλεοπτικές ή τεχνικές διευκολύνσεις και η
συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Η έκδοση των σχετικών τιµολογίων για παροχή τεχνικών διευκολύνσεων σε
τρίτους, η παρακολούθηση εξόφλησής τους και η συγκέντρωση των απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 17
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Τηλεοπτικών
Εκποµπών
Τη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Τηλεοπτικών Εκποµπών συγκροτούν οι ακόλουθες
υπηρεσιακές µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον
τίτλο τους :
1. Τµήµα Παραγωγής Προγράµµατος
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η παραγωγή ειδήσεων, ρεπορτάζ και ενηµερωτικών εκποµπών για την
ΕΡΤ/SAT.
• Ο σχεδιασµός και η παραγωγή ελληνικού και ξενόγλωσσου προγράµµατος σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα ελληνόφωνα προγράµµατα του
εξωτερικού.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση στοιχείων που προβάλλουν την ιδιαιτερότητα και
τις δραστηριότητες των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό.
• Η µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών των κοινωνικών φορέων του
Ελληνισµού µε τηλεοπτικά προγράµµατα.
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• Η επιλογή, η αντιγραφή και η αναπαραγωγή εκποµπών της ΕΡΤ – Α.Ε. και η
µέριµνα για τη διάθεσή τους σε ελληνόφωνα προγράµµατα και τηλεοπτικούς
σταθµούς του εξωτερικού.
• Η ευθύνη για τον υποτιτλισµό των παραγωγών και των προγραµµάτων της
∆ιεύθυνσης και η επιµέλεια των ξενόγλωσσων προγραµµάτων.
• Η ευθύνη για την παραγωγή
τρέιλερ προβολής του δορυφορικού
προγράµµατος της ERT/SAT.
• Η ευθύνη για την εισήγηση ανάθεσης της παραγωγής των εκποµπών.
• Η αρχειοθέτηση και η διαχείριση όλου του υλικού (ταινιών, εκποµπών,
προγραµµάτων, δηµοσιευµάτων, κτλ.).
2. Τµήµα Σύνθεσης & Ροής Προγράµµατος
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η µέριµνα για την κατάρτιση του εβδοµαδιαίου και µηνιαίου τηλεοπτικού
προγράµµατος της ERT/SAT και η ευθύνη για τη σωστή µετάδοσή του.
• Η παραλαβή διαφηµιστικών µηνυµάτων, η παρακολούθηση της µετάδοσής
τους και η ευθύνη για την προώθηση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία µε
τα αρµόδια τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Marketing & ∆ιαφήµισης.
• Η συνεργασία µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Τηλεόρασης και Ενηµέρωσης για την
επιλογή των προγραµµάτων που θα προβληθούν από την ERT/SAT.
3. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών για τους υπαλλήλους

και εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης που µετακινούνται εκτός
έδρας. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις κτλ.).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση των σχετικών τιµολογίων για πώληση προγραµµάτων σε τρίτους, η
παρακολούθηση εξόφλησής τους και η συγκέντρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου ∆ιεύθυνσης
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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Άρθρο 18
∆ιεύθυνση Marketing
& ∆ιαφήµισης
Τη ∆ιεύθυνση Marketing και ∆ιαφήµισης συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους:
1. Τµήµα ∆ιαφηµιστικής Εκµετάλλευσης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εισήγηση προς το Γενικό ∆ιευθυντή για την ένταξη των προγραµµάτων σε
διαφηµιστικές κατηγορίες καθώς και για την πολιτική που πρόκειται να
ακολουθήσει η Γενική ∆ιεύθυνση σχετικά µε την προβολή των προγραµµάτων της
ΕΤ-1 και της ΝΕΤ από τα διάφορα διαφηµιστικά µέσα (εφηµερίδες, περιοδικά
κτλ.).
• Η ενηµέρωση και η έγκαιρη προβολή προτάσεων στους διαφηµιζόµενους και
διαφηµιστές για τα προγράµµατα της ΕΤ-1 και της ΝΕΤ µε ενηµερωτικά δελτία και
στατιστικά στοιχεία.
• Η προώθηση των πωλήσεων διαφηµιστικού χρόνου και χορηγιών.
• Η παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσης του εβδοµαδιαίου προγράµµατος σε
συνεργασία µε το Τµήµα Σύνθεσης Προγράµµατος και η ευθύνη για την έγκαιρη
γνωστοποίηση των αλλαγών στους ενδιαφερόµενους πελάτες.
• Η τήρηση σχετικών πινάκων µε πληροφοριακά στοιχεία για τις αλλαγές στα
προγράµµατα της ΕΤ-1 και της ΝΕΤ καθώς και για τις αιτίες που επέβαλαν
απώλειες διαφηµιστικών εσόδων.
• Η διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήµατος κατά την εκτέλεση της
διαφηµιστικής παραγγελίας.
• Η διαπραγµάτευση των όρων για την εµπορική τηλεοπτική χορηγία.
• Η µέριµνα για την προώθηση των σχετικών συµβάσεων σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των
συµφωνιών και συµβάσεων χορηγίας.
2. Τµήµα ∆ιακανονισµού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κοστολόγηση και η έκδοση διαφηµιστικών παραγγελιών για την
είσπραξη της αξίας των διαφηµιστικών µηνυµάτων που πρόκειται να µεταδοθούν
από την ΕΤ-1 και τη ΝΕΤ.
• Η σύνταξη και η διανοµή ηµερήσιων δελτίων µετάδοσης διαφηµιστικών
µηνυµάτων και ο έλεγχος εάν τα µηνύµατα µεταδόθηκαν κανονικά.
• Η τήρηση αρχείου και η σχετική ενηµέρωση των Τµηµάτων Έρευνας &
Επεξεργασίας Στοιχείων και ∆ιαφηµιστικής Εκµετάλλευσης.
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3. Τµήµα Έρευνας & Επεξεργασίας Στοιχείων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η παρακολούθηση των δηµοσκοπήσεων και των διεθνών τάσεων της αγοράς,
για ό,τι αφορά τις διαφηµίσεις, τις ακροαµατικότητες, το χαρακτήρα, τη δοµή και
τη σύνθεση των προγραµµάτων, την ποιότητα και τα είδη των εκποµπών.
• Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων για τις προτιµήσεις και συνήθειες των
τηλεθεατών, τις ακροαµατικότητες των εκποµπών της ΕΤ-1 και ΝΕΤ καθώς και των
λοιπών Ιδιωτικών και ∆ορυφορικών δικτύων.
• Η υποστήριξη του σχεδιασµού του τηλεοπτικού προγράµµατος µε την παροχή
στοιχείων και επισηµάνσεων σχετικά µε τις προτιµήσεις και τις τάσεις του κοινού.
• Η συγκέντρωση, η ταξινόµηση, η ανάλυση και η επεξεργασία όλων των
παραπάνω συλλεγόµενων στοιχείων και η σύνταξη σχετικών µελετών, εκθέσεων και
πινάκων µε συµπεράσµατα καθώς και επισηµάνσεις ανάλογα µε το αντικείµενο ή
και τις πληροφορίες που ζητά, κατά περίπτωση, η ∆ιοίκηση για τη διαµόρφωση της
πολιτικής της.
• Η συνεργασία και η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών από διεθνείς
οργανισµούς (GEAR,ERU κτλ.) σχετικά µε θέµατα τηλεοπτικού προγράµµατος.
• Η ενηµέρωση σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση του Προέδρου
∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, των Γενικών ∆ιευθυντών και των αρµόδιων
Υπηρεσιών της ΕΡΤ-Α.Ε., σχετικά µε τις ακροαµατικότητες των τηλεοπτικών
προγραµµάτων.
4. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών για τους
υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης που µετακινούνται εκτός
έδρας. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 19
Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1)
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ραδιοφωνίας έχει την ευθύνη της παραγωγής και
εκµετάλλευσης προγραµµάτων ηχητικού περιεχοµένου και ειδικότερα µουσικών,
ψυχαγωγικών και επιµορφωτικών για όλα τα ραδιοφωνικά προγράµµατα της ΕΡΑ ή
και για άλλους εξειδικευµένους θεµατικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς που θα
δηµιουργηθούν στο κέντρο ή στην περιφέρεια για τις ψηφιακές πλατφόρµες, το
Internet κτλ. Μεριµνά για την αξιοποίηση µε κάθε τρόπο και µορφή
προγραµµάτων µουσικού ή ηχητικού γενικότερα περιεχοµένου. Έχει την ευθύνη
για τη διάδοση και προβολή του έργου των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ – Α.Ε.
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
2) Η Γενική ∆ιεύθυνση Ραδιοφωνίας εξειδικεύει και εφαρµόζει στο χώρο της τις
βασικές αρχές και την συνολική στρατηγική της Εταιρείας, όπως διαµορφώνονται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο ∆.Σ.-∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
3) Η Γενική ∆ιεύθυνση Ραδιοφωνίας παρακολουθεί την εκτέλεση του
προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης και έχει τη δυνατότητα να τον
αναµορφώνει, ανακατανέµοντας εσωτερικά τα επιµέρους κονδύλια, στο πλαίσιο της
συνολικής πολιτικής της Εταιρείας και των αποφάσεων του ∆.Σ. της ΕΡΤ-Α.Ε.

Άρθρο 20
∆ιάρθρωση Γενικής ∆ιεύθυνσης
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ραδιοφωνίας διαρθρώνεται στις παρακάτω υπηρεσιακές
µονάδες :
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)

Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιεύθυνση Προγράµµατος
∆ιεύθυνση Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ραδιοφωνικών Εκποµπών
∆ιεύθυνση Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών
∆ιεύθυνση Μουσικών Συνόλων
∆ιεύθυνση Marketing & ∆ιαφήµισης
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Άρθρο 21
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή είναι :
• Ο συντονισµός των διοικητικοοικονοµικών λειτουργιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την πρόταση µέτρων βελτίωσης, όπου αυτό απαιτείται, σε
συνεργασία µε τις Κεντρικές ∆ιοικητικοοικονοµικές Υπηρεσίες.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων και για τη
διαµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η ευθύνη για την καταβολή πάγιων προκαταβολών για τις τρέχουσες ανάγκες
της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή
τους.
• Η µέριµνα για τη σύνταξη πίνακα κατανοµής των κονδυλίων του
Προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων που
αναφέρονται σε προµήθειες υλικών και υπηρεσιών και η προώθηση τους στο
αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών & ∆ιαχείρισης.
• Η αντιµετώπιση των θεµάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των
διατάξεων του Γ.Κ.Π..
• Η µέριµνα για την τήρηση αρχείου συµβάσεων και µητρώου εξωτερικών
συνεργατών και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την πρωτοκόλληση των εγγράφων, τη διεκπεραίωση και την
τήρηση των αρχείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
1. Γραµµατεία Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των αναγκαίων ενηµερωτικών στοιχείων για την
άσκηση των καθηκόντων του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού ∆ιευθυντή µε τις
υπηρεσίες, µε τους συνεργάτες και µε το κοινό.

Άρθρο 22
∆ιεύθυνση Προγράµµατος
Τη ∆ιεύθυνση Προγράµµατος συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες των
οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
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1. Τµήµα Μουσικών Προγραµµάτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η προετοιµασία και η παραγωγή µουσικών προγραµµάτων καθώς και η ευθύνη
για τη µουσική επιµέλεια των εκποµπών για τις ανάγκες όλων των κεντρικών
ραδιοφωνικών προγραµµάτων.
• Η ευθύνη για την οργάνωση της ηχογράφησης συναυλιών µε την συνεργασία
των αρµοδίων υπηρεσιών.
• Η εισήγηση για την ανάθεση της παραγωγής µουσικών προγραµµάτων.
2. Τµήµα Επιµόρφωσης & Πολιτισµού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η προετοιµασία και η παραγωγή θεατρικών, επιµορφωτικών και
πολιτιστικών προγραµµάτων.
• Η ευθύνη για την οργάνωση της ηχογράφησης, εκδηλώσεων µορφωτικού
περιεχοµένου και ραδιοφωνικών εκποµπών, που προβάλλουν τον πολιτισµό, τη
λογοτεχνία, την ποίηση, τις εικαστικές τέχνες, τις κοινωνικές επιστήµες, τον
κινηµατογράφο κτλ.
• Η εισήγηση για την ανάθεση θεατρικών, επιµορφωτικών και πολιτιστικών
προγραµµάτων.
3. Τµήµα Προγραµµατισµού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κατάρτιση πλαισίου ραδιοφωνικού προγράµµατος ευρύτερου χρονικού
φάσµατος (µηνιαία, εξαµηνιαία, ετήσια) σύµφωνα µε τις οδηγίες και τους στόχους
της Γενικής ∆ιεύθυνσης και τις δυνατότητες του προϋπολογισµού.
• Η ευθύνη για την έκδοση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος σύµφωνα µε το
σχεδιασµό της ∆ιεύθυνσης Προγράµµατος και η ενηµέρωση των αρµόδιων
Τµηµάτων.
• Η ευθύνη για τη µετάδοση ανακοινώσεων εκτάκτων αλλαγών και
προγραµµατισµένων τεχνικών διορθώσεων σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα.
4. Τµήµα Παρουσίασης Ροής & Ελέγχου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η συγκέντρωση των εκποµπών, ο έλεγχος και η προώθησή τους στις αρµόδιες
υπηρεσίες για µετάδοση.
• Η διαρκής παρακολούθηση της µετάδοσης όλων των κεντρικών ραδιοφωνικών
προγραµµάτων – πλην των ∆ιεθνών Ραδιοφωνικών Εκποµπών - και η σύνταξη
ενηµερωτικών δελτίων για τη ροή των προγραµµάτων καθώς και δελτίου µε τις
παρατηρήσεις των ακροατών.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση εφεδρικού προγράµµατος προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις.
• Η παραλαβή των διαφηµιστικών µηνυµάτων και η ευθύνη για την καταγραφή
και ηχογράφηση τους σε συνεργασία µε το αρµόδιο τεχνικό τµήµα, καθώς και η
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παρακολούθηση της µετάδοσης τους σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τον
προγραµµατισµό του αρµόδιου τµήµατος.
• Η ευθύνη της παραγωγής τρέιλερ σε συνεργασία µε το Τµήµα Παραγωγής και
λήψεων για την προβολή των προγραµµάτων της Ε.ΡΑ., καθώς και κοινωνικών
µηνυµάτων σύµφωνα µε τις αρχές και τη δεοντολογία της ΕΡΤ – Α.Ε.
5. Τµήµα ∆ισκοθήκης – Ταινιοθήκης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η προµήθεια, η παραλαβή, η καταγραφή και η φύλαξη δίσκων,
µαγνητοταινιών και C.D. που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες των
προγραµµάτων της ΕΡΑ
• Η τήρηση του απαραίτητου αρχείου δίσκων, µαγνητοταινιών και C.D., η
διαπίστωση τυχόν φθορών και η µέριµνα για την απογραφή τους.
• Η αξιολόγηση του υλικού, η εισήγηση προς την ∆ιεύθυνση για την αξιοποίησή
του και η µέριµνα για την έκδοσή του σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Εκδόσεων.
6. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για
τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών αγοράς ή µίσθωσης ραδιοφωνικών προγραµµάτων
και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Η διεκπεραίωση των διαδικασιών για την αποστολή εµβασµάτων µέσω τραπεζών
στο εξωτερικό που αφορούν δαπάνες ραδιοφωνικού προγράµµατος.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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Άρθρο 23
∆ιεύθυνση Λειτουργίας
Τη ∆ιεύθυνση Λειτουργίας συγκροτούν τα παρακάτω τµήµατα, των οποίων οι
αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα Κεντρικού Ελέγχου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο τεχνικός έλεγχος των ραδιοφωνικών προγραµµάτων.
• Η µαγνητοφώνηση και η οργάνωση αρχείου εκπεµποµένων προγραµµάτων για
όσο χρόνο προβλέπεται από το νόµο ή κρίνεται υπηρεσιακά αναγκαίο. Η µέριµνα
για την αξιοποίησή του σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εκδόσεων.
• Η µέριµνα για την αποστολή ραδιοφωνικών προγραµµάτων στις εγκαταστάσεις
εκποµπής.
• Η εξασφάλιση των κυκλωµάτων για τις συνδέσεις των διάφορων πηγών εντός και
εκτός ραδιοθαλάµων.
• Ο έλεγχος των κυκλωµάτων και συσκευών αποστολής και λήψης
προγραµµάτων.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η µέριµνα για την καλή
λειτουργία των
συστηµάτων εκποµπής δεδοµένων (RDS).
• Η µέριµνα για τη λήψη και αποστολή προγραµµάτων από και προς την E.B.U.
και το EURORADIO ή άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς µε τους οποίους συνεργάζεται
η ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η ακρόαση και ο έλεγχος του σήµατος ξένων ραδιοφωνικών σταθµών στα
πλαίσια της συνεργασίας της Ε.ΡΑ. µ’ αυτούς.
• Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας και οι ρυθµίσεις των ωρολογιακών
συστηµάτων .
• Ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος Αδιάκοπης Παροχής Ισχύος (UPS).
• Η ηχογράφηση των ανταποκρίσεων.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις, και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των συσκευών και
εγκαταστάσεων του τµήµατος.
2. Τµήµα Μεταδόσεων Ι
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εκτέλεση και η τεχνική επιµέλεια των προγραµµάτων συνεχείας.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των συσκευών και
εγκαταστάσεων του Τµήµατος.
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3. Τµήµα Μεταδόσεων ΙΙ
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εκτέλεση και η τεχνική επιµέλεια των προγραµµάτων συνεχείας.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των συσκευών και
εγκαταστάσεων του Τµήµατος.
4. Τµήµα Παραγωγής & Λήψεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ηχογράφηση και η τεχνική επιµέλεια των ραδιοφωνικών προγραµµάτων και
των εκδηλώσεων της ΕΡΑ.
• Η συναρµογή (µοντάζ) των συνεντεύξεων, ανταποκρίσεων κτλ..
• Η µέριµνα για τη µεταφορά και την εγκατάσταση των απαιτούµενων
ηλεκτρονικών συσκευών για την εξωτερική ηχοληψία σε συνεργασία µε το Τµήµα
Εγκατάστασης & Συντήρησης.
• Η συντήρηση του αρχείου της ΕΡΑ σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Μουσείου –
Αρχείου.
• Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των χώρων και
του τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των συσκευών και
εγκαταστάσεων του Τµήµατος.
5. Τµήµα Εγκατάστασης & Συντήρησης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η επιθεώρηση, ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις, η συντήρηση και η επισκευή όλων των
συσκευών, εγκαταστάσεων και κινητών µονάδων της ΕΡΑ .
• Η τήρηση αρχείου σχεδίων και τεχνικών περιγραφών των συσκευών και
εγκαταστάσεων της Ε.ΡΑ.
• Η εκπόνηση προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των
εγκαταστάσεων, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
• Η παροχή πληροφοριών για τη σύνταξη του τεχνικού προϋπολογισµού της
∆ιεύθυνσης.
• Η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων οργάνων, συσκευών, εργαλείων,
ανταλλακτικών και υλικών.
• Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στους Περιφερειακούς Ραδιοφωνικούς
Σταθµούς της Ε.ΡΑ., καθώς και στις συσκευές και εγκαταστάσεις των Μουσικών
Συνόλων.
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6. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για
τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η υλοποίηση των εντολών για ραδιοφωνικές ή τεχνικές διευκολύνσεις και η
συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Η έκδοση των σχετικών τιµολογίων για παροχή τεχνικών διευκολύνσεων σε
τρίτους, η παρακολούθηση εξόφλησής τους και η συγκέντρωση των απαιτούµενων
δικαιολογητικών.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου και της βιβλιοθήκης
της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 24
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ραδιοφωνικών Εκποµπών
Την ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ραδιοφωνικών Εκποµπών συγκροτούν οι ακόλουθες
υπηρεσιακές µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον
τίτλο τους :
1. Τµήµα Ξενόγλωσσων Εκποµπών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η µετάφραση των ∆ελτίων Ειδήσεων που συντάσσονται από το Τµήµα ∆ελτίων
Ειδήσεων Ραδιοφωνίας στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα και η εκφώνησή τους.
• Η παραγωγή, η µετάφραση και η εκφώνηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών
προγραµµάτων.
• Η εισήγηση για την ανάθεση της παραγωγής των ξενόγλωσσων εκποµπών.
• Η παροχή υποστήριξης στα άλλα προγράµµατα και υπηρεσίες της ΕΡΑ σε
τοµείς σχετικούς µε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος.
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2. Τµήµα Απόδηµου Ελληνισµού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η προετοιµασία για την παραγωγή ενηµερωτικών, µορφωτικών, ψυχαγωγικών
και πολιτιστικών προγραµµάτων, που απευθύνονται στον Απόδηµο Ελληνισµό.
• Η εισήγηση για την ανάθεση της παραγωγής προγραµµάτων για τον Απόδηµο
Ελληνισµό.
3. Τµήµα Προγραµµατισµού Ροής & Ελέγχου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για την έκδοση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος σύµφωνα µε τον
σχεδιασµό της ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών Ραδιοφωνικών Εκποµπών και η ενηµέρωση
των αρµόδιων Τµηµάτων.
• Η συγκέντρωση των εκποµπών, ο έλεγχος και η προώθησή τους στις αρµόδιες
υπηρεσίες για µετάδοση.
• Η διαρκής παρακολούθηση της µετάδοσης του προγράµµατος της ∆ιεύθυνσης
και η σύνταξη ενηµερωτικών δελτίων για τη ροή του προγράµµατος καθώς και η
σύνταξη δελτίου µε τις παρατηρήσεις των ακροατών.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση εφεδρικού προγράµµατος προκειµένου να
χρησιµοποιηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις.
• Η παραλαβή των διαφηµιστικών µηνυµάτων και η ευθύνη για την καταγραφή
και ηχογράφηση τους σε συνεργασία µε το αρµόδιο τεχνικό Τµήµα καθώς και η
παρακολούθηση της µετάδοσης τους σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις
και το
προγραµµατισµό του αρµοδίου τµήµατος.
• Η ευθύνη για την µετάδοση ανακοινώσεων εκτάκτων αλλαγών και
προγραµµατισµένων τεχνικών διορθώσεων σε συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα.
• Η ευθύνη της παραγωγής τρέιλερ σε συνεργασία µε το Τµήµα Παραγωγής και
Λήψεων για την προβολή των ∆ιεθνών Ραδιοφωνικών Εκποµπών, καθώς και
κοινωνικών µηνυµάτων σύµφωνα µε τις αρχές και τη δεοντολογία της ΕΡΤ – Α.Ε.
4. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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Άρθρο 25
∆ιεύθυνση Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών είναι :
• Η ευθύνη του γενικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού της λειτουργίας και
ανάπτυξης του δικτύου των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
• Η εποπτεία και η µέριµνα για την παροχή στήριξης του έργου και της
λειτουργίας των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών.
• Η ευθύνη για το συντονισµό και τη δικτύωση των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών
Σταθµών µε τα κεντρικά προγράµµατα της ΕΡΑ καθώς και µεταξύ τους.
• Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η παραγωγή προγραµµάτων στήριξης των
Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών µε τη χρησιµοποίηση των αναγκαίων
τεχνικών µέσων.
• Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών για τις ανάγκες του προγράµµατος των
Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών και ο καθορισµός της αµοιβής τους.
• Η συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Marketing και ∆ιαφήµισης για τη διαµόρφωση
της τιµολογιακής πολιτικής και της πώλησης διαφηµιστικού χρόνου του
προγράµµατος των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών σε τοπικό επίπεδο και
στην κεντρική διαφηµιστική αγορά.
1. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 26
∆ιεύθυνση Μουσικών Συνόλων
Την ∆ιεύθυνση Μουσικών Συνόλων συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες, των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους.
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Μουσικών Συνόλων επικουρείται στο έργο του
από τους Καλλιτεχνικούς ∆ιευθυντές που ορίζει ο Γενικός ∆ιευθυντής Ραδιοφωνίας.
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1. Τµήµα Οργάνωσης Παραγωγών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η οργάνωση όλων των εκδηλώσεων των Μουσικών Συνόλων και η ευθύνη για τη
διάδοση και προβολή του έργου τους στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
• Η λειτουργία µουσικής βιβλιοθήκης και µουσικού αρχείου.
• Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η πραγµατοποίηση µουσικών εκδόσεων
σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εκδόσεων.
• Η συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιεθνών Σχέσεων για
την πραγµατοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων ή για θέµατα φιλοξενίας ξένων
καλλιτεχνών και συγκροτηµάτων.
2. Τµήµα Ηχογραφήσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ηχογράφηση και η ευθύνη για την τεχνική επιµέλεια των Μουσικών Συνόλων
στα studio της Ε.ΡΑ.
• Η ευθύνη για την εξωτερική ηχοληψία εκδηλώσεων των Μουσικών Συνόλων και
η µέριµνα για τη µεταφορά και εγκατάσταση των απαιτούµενων συσκευών για την
ηχογράφηση.
• Ο έλεγχος, οι ρυθµίσεις και η συντήρηση σε πρώτο βαθµό των συσκευών και
εγκαταστάσεων του τµήµατος.
3. Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα
Οι αρµοδιότητες της Εθνικής Συµφωνικής Ορχήστρας είναι :
• Η εκτέλεση κλασικών µουσικών έργων του ελληνικού ή του διεθνούς µουσικού
ρεπερτορίου.
4. Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής
Οι αρµοδιότητες της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής είναι :
• Η εκτέλεση έργων σύγχρονης µουσικής, του ελληνικού και του διεθνούς
µουσικού ρεπερτορίου (τζαζ, µιούζικαλ κτλ.) καθώς και η εκτέλεση ελληνικών και
ξένων τραγουδιών.
5. Χορωδία
Οι αρµοδιότητες της Χορωδίας είναι :
Η εκτέλεση πάσης µορφής έργων φωνητικής µουσικής (µε ή χωρίς συνοδεία).
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6. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους και
εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για
τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 27
∆ιεύθυνση Marketing & ∆ιαφήµισης
Τη ∆ιεύθυνση Marketing και ∆ιαφήµισης συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες, των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους:
1. Τµήµα Έρευνας & ∆ιαφηµιστικής Εκµετάλλευσης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η συγκέντρωση στοιχείων σχετικών µε τις ακροαµατικότητες των
προγραµµάτων της ΕΡΑ καθώς και µε τα προγράµµατα των ανταγωνιστικών µέσων.
• Η ενηµέρωση σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση του Προέδρου
∆.Σ. - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, των Γενικών ∆ιευθυντών και των αρµόδιων
υπηρεσιών της ΕΡΤ-Α.Ε. σχετικά µε τις ακροαµατικότητες των ραδιοφωνικών
προγραµµάτων.
•
Η εισήγηση για τη διαµόρφωση της διαφηµιστικής πολιτικής στο πλαίσιο της
συνολικής πολιτικής της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η εισήγηση προς το Γενικό ∆ιευθυντή για την ένταξη των προγραµµάτων σε
διαφηµιστικές κατηγορίες καθώς και για την πολιτική που πρόκειται να
ακολουθήσει η Γενική ∆ιεύθυνση όσον αφορά την προβολή των προγραµµάτων της
από τα διάφορα διαφηµιστικά µέσα (εφηµερίδες, περιοδικά κτλ).
• Η ενηµέρωση και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων στους διαφηµιζόµενους και
διαφηµιστές για τα προγράµµατα της ΕΡΑ µε ενηµερωτικά δελτία και στατιστικά
στοιχεία.
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• Η προώθηση των πωλήσεων διαφηµιστικού χρόνου και χορηγιών.
• Η παρακολούθηση της σωστής εκτέλεσης του εβδοµαδιαίου προγράµµατος σε
συνεργασία µε τα αρµόδια Τµήµατα και η ευθύνη για την έγκαιρη γνωστοποίηση
των αλλαγών στους ενδιαφερόµενους πελάτες.
• Η τήρηση σχετικών πινάκων µε πληροφοριακά στοιχεία για τις αλλαγές στα
ραδιοφωνικά προγράµµατα καθώς και για τις αιτίες που επέβαλαν απώλειες
διαφηµιστικών εσόδων.
• Η διευθέτηση οποιουδήποτε προβλήµατος κατά την εκτέλεση της
διαφηµιστικής παραγγελίας.
• Η διαπραγµάτευση των όρων για την εµπορική ραδιοφωνική χορηγία.
• Η µέριµνα για την προώθηση των σχετικών συµβάσεων σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των
συµφωνιών και συµβάσεων χορηγίας.
2. Τµήµα ∆ιακανονισµού & Πωλήσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η κοστολόγηση και η έκδοση διαφηµιστικών παραγγελιών για την είσπραξη της
αξίας των διαφηµιστικών µηνυµάτων που πρόκειται να µεταδοθούν.
• Η σύνταξη, η διανοµή και ο έλεγχος των ηµερήσιων δελτίων µετάδοσης
διαφηµιστικών µηνυµάτων.
• Η ευθύνη για την προώθηση των πωλήσεων των πάσης µορφής εκδόσεων της
ΕΡΑ (π.χ. C.D. βιβλία κτλ.).
3. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆’
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 28
Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1) Η Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την αποκλειστική ευθύνη
τεχνολογικής ανάπτυξης και διαµόρφωσης όλων των χώρων παραγωγής
εκποµπής της ΕΡΤ – Α.Ε. Μεριµνά για την σύνταξη και παρακολούθηση
ενιαίου προγράµµατος Προµηθειών και Επενδύσεων της εταιρείας. Έχει
ευθύνη της εποπτείας των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ – Α.Ε.

της
και
του
την

2) Η Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εξειδικεύει και εφαρµόζει στον χώρο
της τις βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της Εταιρείας, όπως
διαµορφώνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο ∆.Σ.-∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο.
3) Η Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, παρακολουθεί την εκτέλεση του
προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης και έχει την δυνατότητα να τον
αναµορφώνει, ανακατανέµοντας εσωτερικά τα επιµέρους κονδύλια, στο πλαίσιο της
συνολικής πολιτικής της Εταιρείας και των αποφάσεων του ∆.Σ. της ΕΡΤ-Α.Ε.

Άρθρο 29
∆ιάρθρωση Γενικής ∆ιεύθυνσης
Η Γενική ∆ιεύθυνση
υπηρεσιακές µονάδες:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Τεχνικών

Υπηρεσιών

διαρθρώνεται

στις

παρακάτω

Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιεύθυνση ∆οµικών & Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων
∆ιεύθυνση Έρευνας & Τεχνολογίας
∆ιεύθυνση Τεχνικής Ανάπτυξης & Εποπτείας Τηλεόρασης & Ραδιοφωνίας
∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ικτύου

Άρθρο 30
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή είναι :
• Ο συντονισµός των διοικητικοοικονοµικών λειτουργιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την πρόταση µέτρων βελτίωσης, όπου αυτό απαιτείται, σε
συνεργασία µε τις Κεντρικές ∆ιοικητικοοικονοµικές Υπηρεσίες.
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• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων και για τη
διαµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η ευθύνη για την καταβολή πάγιων προκαταβολών για τις τρέχουσες ανάγκες
της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή
τους.
• Η µέριµνα για τη σύνταξη και παρακολούθηση του προγράµµατος επενδύσεων
και του ενιαίου προγράµµατος προµηθειών της ΕΡΤ.
• Η µέριµνα για τη σύνταξη πίνακα κατανοµής των κονδυλίων του
Προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων που
αναφέρονται σε προµήθειες υλικών και υπηρεσιών και η προώθηση τους στο
αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών & ∆ιαχείρισης.
• Η αντιµετώπιση των θεµάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των
διατάξεων του Γ.Κ.Π.
• Η µέριµνα για την τήρηση αρχείου συµβάσεων και µητρώου εξωτερικών
συνεργατών και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την πρωτοκόλληση των εγγράφων, τη διεκπεραίωση και την
τήρηση των αρχείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
1. Γραµµατεία Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των αναγκαίων ενηµερωτικών στοιχείων για την
άσκηση των καθηκόντων του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού ∆ιευθυντή µε τις
υπηρεσίες, µε τους συνεργάτες και µε το κοινό.

Άρθρο 31
∆ιεύθυνση ∆οµικών & Η/Μ Έργων
Τη ∆ιεύθυνση ∆οµικών & Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων συγκροτούν οι ακόλουθες
υπηρεσιακές µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον
τίτλο τους:
1. Τµήµα Μελετών ∆οµικών & Οδικών Έργων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η µελέτη των αναγκών σε δοµικά και οδικά έργα.
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• Η εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και λοιπών µελετών του τοµέα Πολιτικού
Μηχανικού - Αρχιτέκτονα, η µέριµνα για την έγκρισή τους και η σύνταξη τευχών
δηµοπράτησης των υπό κατασκευή έργων.
• Η σύνταξη µελετών κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης προς
τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, αποτύπωσης και διαµόρφωσης γηπέδων κτλ..
• Η σχεδίαση οικοδοµικών, αρχιτεκτονικών, στατικών και τοπογραφικών σχεδίων
καθώς και χαρτών διαφόρων διαγραµµάτων και µακετών.
• Η διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης µελετών σε ιδιώτες
Μηχανικούς, η εποπτεία, η θεώρηση και η µέριµνα για την έγκριση τους.
2. Τµήµα Κατασκευών και Συντήρησης ∆οµικών & Οδικών Έργων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η µέριµνα για τη δηµοπράτηση και η επίβλεψη των εκτελούµενων δοµικών και
οδικών έργων.
• Η µελέτη και η εισήγηση επί ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας
(τροποποιήσεις, υπερβάσεις κτλ.), η έκδοση των τελικών σχεδίων και η τήρηση
µητρώου εκτελουµένων έργων.
• Η οργάνωση της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ και των
οδών προσπέλασης προς αυτές, η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων
υλικών και εργαλείων συντήρησης, η εκτέλεση ή η εποπτεία εκτέλεσης των
συντηρήσεων και κάθε είδους µικρών οικοδοµικών εργασιών µε τα συνεργεία της
ΕΡΤ – Α.Ε.
3. Τµήµα Μελετών & Κατασκευών Η/Μ Έργων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• H µελέτη των αναγκών σε Η/Μ έργα.
• Η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης Η/Μ µελετών, η µέριµνα για την έγκρισή
τους και η σύνταξη τευχών δηµοπράτησης των υπό κατασκευή έργων.
• Η σχεδίαση ηλεκτροµηχανολογικών σχεδίων.
• Η δηµοπράτηση και η επίβλεψη των εκτελουµένων Η/Μ έργων. Η µελέτη και η
εισήγηση επί ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας (τροποποιήσεις, υπερβάσεις κτλ.),
η έκδοση των τελικών σχεδίων και η τήρηση µητρώου εκτελουµένων έργων.
4. Τµήµα Συντήρησης & Επισκευής Η/Μ Έργων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η επίβλεψη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή των Η/Μ και Η/Π
έργων και εγκαταστάσεων.
• Η κατασκευή νέων και η πραγµατοποίηση βελτιώσεων στις υπάρχουσες Η/Μ
εγκαταστάσεις και Η/Π µονάδες.
• Η εκτέλεση απλών µηχανουργικών εργασιών.
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• Η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, εργαλείων και
υλικών.
5. Τµήµα Τηλεπικοινωνιών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η χορήγηση νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, η εποπτεία της λειτουργίας, η
συντήρηση και επισκευή των τηλεπικοινωνιακών γραµµών και συσκευών και η
αναγγελία των βλαβών στον ΟΤΕ.
• Η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, εργαλείων και
υλικών.
6. Τµήµα Εγκαταστάσεων
Λεωφόρου Μεσογείων 136
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εκπόνηση µελετών για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επέκταση των
κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην ευθύνη του Τµήµατος. Η µέριµνα για
την έγκριση, τη δηµοπράτηση και την επίβλεψή τους.
• Η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων υλικών και εργαλείων
συντήρησης, η εκτέλεση ή η εποπτεία εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών
µε συνεργεία της ΕΡΤ.
• Η εκπόνηση Ηλεκτροµηχανολογικών Μελετών για τη λειτουργία, τη συντήρηση
και την επέκταση των εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Τµήµα. Η µέριµνα για την
έγκριση, δηµοπράτηση και την επίβλεψή τους.
• Η επίβλεψη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή των ηλεκτρολογικών,
µηχανολογικών και ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων µε προσωπικό της ΕΡΤ.
• Η πραγµατοποίηση βελτιώσεων στις υπάρχουσες Η/Μ και Η/Π εγκαταστάσεις.
• Η εκτέλεση απλών µηχανουργικών και ηλεκτρολογικών εργασιών.
• Η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, εργαλείων και
υλικών.
7. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους που
µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή
τους.
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• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για
τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 32
∆ιεύθυνση Έρευνας & Τεχνολογίας
Τη ∆ιεύθυνση Έρευνας & Τεχνολογίας συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα Σχεδιασµού Φάσµατος- Συχνοτήτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η συνεργασία µε Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισµούς και Ενώσεις σε ζητήµατα
διαχείρισης φάσµατος εκποµπής, λήψης και διανοµής προγράµµατος.
• Η τήρηση αρχείου συχνοτήτων της ΕΡΤ – Α.Ε. και άλλων οργανισµών,
ελληνικών και ξένων, η καταγραφή νέων δηλουµένων συχνοτήτων και η
παρακολούθηση της χρήσης τους.
• Η ενηµέρωση, η µελέτη και η προετοιµασία για τη συµµετοχή στα ∆ιεθνή
Συνέδρια Κατανοµής και ∆ιαχείρισης Φάσµατος Συχνοτήτων και στις ∆ιεθνείς
Συνόδους Συντονισµού.
• Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των παρεµβολών στις εκποµπές της ΕΡΤ –
Α.Ε. καθώς και η σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και η υποβολή τους στα αρµόδια
όργανα της πολιτείας.
• Η τεχνική υποστήριξη των ενεργειών της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών και η
παράσταση, στις διαδικασίες (διοικητικές, δικαστικές, κτλ.) τις οποίες κινεί η ΕΡΤ
– Α.Ε. για την προστασία των εκποµπών της από παρεµβολές.
2. Τµήµα ∆ορυφορικών Επικοινωνιών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο προγραµµατισµός, η µελέτη, η επίβλεψη της υλοποίησης και η τεχνική
υποστήριξη της χρήσης της ∆ορυφορικής Τεχνολογίας και της διανοµής του
δορυφορικού σήµατος της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η συνεργασία µε φορείς δορυφορικών επικοινωνιών της Ελλάδας και του
εξωτερικού σε ζητήµατα ελέγχου, βελτίωσης και επέκτασης του δορυφορικού
δικτύου της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η παρακολούθηση, η καταγραφή και η τεχνική επεξεργασία των δορυφορικών
σηµάτων τα οποία καλύπτουν τον Ελλαδικό χώρο.
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• Ο προγραµµατισµός, ο σχεδιασµός, η µελέτη και ο έλεγχος δικτύων
µικροκυµατικής διανοµής σηµάτων καθώς και άλλων δικτύων διανοµής σύγχρονης
τεχνολογίας.
3. Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Έρευνας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η παρακολούθηση και η υλοποίηση της τεχνολογίας στον ενοποιηµένο τοµέα
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και ραδιοτηλεόρασης,
όπως DVD, DAB, Data Broadcasting, διαχείριση εκποµπής Teletext καθώς και
υπηρεσίες πολυµέσων (Multimedia).
• Η συµµετοχή σε ερευνητικά και χρηµατοδοτούµενα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράµµατα.
• Η συνεργασία µε Πανεπιστήµια, εταιρείες και φορείς στους τοµείς
δραστηριότητας της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η εργαστηριακή παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο της παραγωγής και
διανοµής ραδιοτηλεοπτικού σήµατος και η προετοιµασία της εφαρµογής τους σε
περιοχές νέων δραστηριοτήτων της ΕΡΤ – Α.Ε.( εκµετάλλευση αρχείου, νέα format,
αµφίδροµη τηλεόραση κτλ.)
4. Τµήµα Μελετών και Εγκατάστασης
Ποµπών και Αναµεταδοτών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο προγραµµατισµός, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η εγκατάσταση του
∆ικτύου Ποµπών και Αναµεταδοτών.
• Η σύνταξη µελετών και η συγκέντρωση στοιχείων για την κάλυψη της χώρας
και περιοχών του εξωτερικού. Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε
θέµατα εκποµπής, λήψης και διανοµής προγράµµατος µε στόχο την
οικονοµικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου.
• Η σύνταξη µελετών και προδιαγραφών για την προµήθεια µηχανηµάτων καθώς
και η εγκατάστασή τους, οι τροποποιήσεις και οι βελτιώσεις τους κατόπιν
συνεννόησης µε τα αρµόδια τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας ∆ικτύου.
• Η επίβλεψη κατασκευής νέων εγκαταστάσεων και η ευθύνη για την παράδοσή
τους σε λειτουργία.
5. Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η διαµόρφωση των χώρων παραλαβής και αποθήκευσης υλικών.
• Η έκδοση των δελτίων εισαγωγής και η παραλαβή των αιτήσεων χορήγησης
υλικών, καθώς και η έκδοση των δελτίων εξαγωγής.
• Η µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών σε υλικά της ∆ιεύθυνσης και την
αποστολή στις εγκαταστάσεις εκποµπής.
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• Η διενέργεια των ετήσιων τακτικών και έκτακτων απογραφών και ελέγχων των
υλικών της ∆ιεύθυνσης.
• Η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της κίνησης των υλικών.
• Η διατήρηση και η φύλαξη αρχείου κλειδιών ανεπιτήρητων εγκαταστάσεων
ποµπών και αναµεταδοτών.
6. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών
και η εκκαθάρισή τους.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 33
∆ιεύθυνση Τεχνικής Ανάπτυξης & Εποπτείας Τ/Ο & Ρ/Φ
Την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Εποπτείας Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας συγκροτούν
οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται
κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα Τεχνικής Ανάπτυξης και Εποπτείας Τ/Ο
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο σχεδιασµός και ο συνεχής εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των Θαλάµων
Τηλεόρασης (πλατό, αίθουσες ελέγχου, κεντρικός έλεγχος, ροή, µονάδες µοντάζ
επεξεργασίας και γραφικών), καθώς και του εξοπλισµού της ηλεκτρονικής
δηµοσιογραφίας (ENG), των Κινητών Μονάδων & Ρ/Ζ, της Κινηµατογραφίας και
των Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθµών.
• Ο προγραµµατισµός, ο σχεδιασµός, η σύνταξη και η παρακολούθηση της
εφαρµογής του επενδυτικού προγράµµατος όσον αφορά την περιοχή ευθύνης
τους.
• Η ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών και του προϋπολογισµού για τις
σχετικές επενδύσεις, η έγκριση της τελικής αξιολόγησης των σχετικών διαγωνισµών
που αφορούν την προµήθεια εξοπλισµού για τις επενδύσεις αυτές, καθώς και η
ευθύνη της επίβλεψης της εγκατάστασής του στους χώρους και στις Κινητές
Μονάδες των Γενικών ∆ιευθύνσεων Τηλεόρασης και Ενηµέρωσης.
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• Η ευθύνη της τεχνικής εποπτείας των χώρων αυτών µε σκοπό την
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν,
όταν απαιτείται επέκταση ή αναβάθµιση εξοπλισµού.
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν την εφαρµοσµένη τεχνολογική
ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης των υπαλλήλων του Τµήµατος
η οποία
πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και µε τις
επαφές τους µε ξένους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισµούς.
• Η εισήγηση προς το Τµήµα Εκπαίδευσης για την επιµόρφωση του προσωπικού
σε θέµατα που σχετίζονται µε τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των Η.Μ.Μ.Ε.
2. Τµήµα Τεχνικής Ανάπτυξης & Εποπτείας Ρ/Φ
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο σχεδιασµός και ο συνεχής εκσυγχρονισµός του εξοπλισµού των Θαλάµων
Ραδιοφωνίας
(studio,
αίθουσες ελέγχου,
κεντρικός έλεγχος,
µονάδες
επεξεργασίας), καθώς και του εξοπλισµού των Κινητών Μονάδων Ραδιοφωνίας, των
Μουσικών Συνόλων και των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών.
• Ο προγραµµατισµός, η σχεδίαση, η σύνταξη και η παρακολούθηση της
εφαρµογής του επενδυτικού προγράµµατος όσον αφορά την περιοχή ευθύνης
τους.
• Η ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών και του προϋπολογισµού για τις
σχετικές επενδύσεις, η έγκριση της τελικής αξιολόγησης των σχετικών διαγωνισµών
που αφορούν στην προµήθεια εξοπλισµού που αντιστοιχεί στις επενδύσεις αυτές,
καθώς και η ευθύνη της επίβλεψης της εγκατάστασής του στους χώρους και τις
κινητές µονάδες της ΕΡΑ..
• Η ευθύνη της τεχνικής εποπτείας των χώρων αυτών µε σκοπό την
µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν,
καθώς και όταν απαιτείται επέκταση ή αναβάθµιση εξοπλισµού.
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούν την εφαρµοσµένη τεχνολογική
ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης τους µέσω της συµµετοχής τους σε διεθνείς
εκθέσεις , συνέδρια και επαφές µε ξένους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισµούς.
• Η εισήγηση προς το Τµήµα Εκπαίδευσης για την επιµόρφωση του προσωπικού
σε θέµατα που σχετίζονται µε τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των Η.Μ.Μ.Ε.
3. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους που µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών
και η εκκαθάρισή τους.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.

46

•
•

Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 34
∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ικτύου
Τη ∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ικτύου συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα Εποπτείας Κ.Ε. Α.Μ & Ραδιοκυκλωµάτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εποπτεία των Κ.Ε. Α.Μ όλων των προγραµµάτων της ΕΡΑ και της ΕΡΤ – 3,
των ποµπών Α.Μ όλων των Περιφερειακών Ρ/Σ και η µέριµνα για τη σωστή
λειτουργία των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και τηλεφωνικών κυκλωµάτων των
εγκαταστάσεων εκποµπής και των σταθερών ραδιοζευκτών.
• Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των σχετικών δελτίων µετρήσεων και η ευθύνη
για την προώθηση των σχετικών ενεργειών προς τον Ο.Τ.Ε. προκειµένου να
αντιµετωπιστούν
προβλήµατα
δυσλειτουργίας
ή
αποκλίσεων
των
ραδιοκυκλωµάτων.
• Η αντιµετώπιση θεµάτων που προκύπτουν από την εγκατάσταση µηχανηµάτων
ή άλλων υλικών διαφόρων υπηρεσιών, στα κτίρια εκποµπών της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η παρακολούθηση και η θεώρηση των σχετικών τιµολογίων της ∆.Ε.Η. για τις
εγκαταστάσεις που ανήκουν στη ∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ικτύου και ο χειρισµός
κάθε σχετικού θέµατος.
• Η ευθύνη για την τήρηση µητρώου – αρχείου βλαβών και προβληµάτων µετά
από σχετική αξιολόγησή τους.
• Η ευθύνη για την εισήγηση τροποποιήσεων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων
που εποπτεύει και η µέριµνα, µετά την έγκριση της ∆ιεύθυνσης, για την
υλοποίησή τους.
• Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας και
στελέχωσης των Κ.Ε. που εποπτεύει, καθώς και για τον τρόπο σύνταξης των
ωραρίων και των προγραµµάτων εργασίας του τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί
σ’ αυτά.
• Η ευθύνη για την έγκριση των αδειών, των προγραµµάτων εργασίας, καθώς και
της πρόσθετης απασχόλησης του τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτά.
• Η παρακολούθηση της ροής των ανταλλακτικών και άλλων υλικών των
εγκαταστάσεων που εποπτεύει και η τήρηση σχετικού αρχείου – µητρώου.
• Η µέριµνα για την προµήθεια και αποστολή ανταλλακτικών και άλλων
αναγκαίων, για τις εγκαταστάσεις που εποπτεύει, υλικών, εργαλείων, οργάνων και
κάθε είδους τεχνικού ή άλλου εξοπλισµού.
• Η ευθύνη για την άριστη απόδοση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και του
προσωπικού των Κ.Ε. που εποπτεύει.
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2. Τµήµα Εποπτείας Κ.Ε. F.M.-T.V. και Α/∆
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η εποπτεία των Κ.Ε. F.M.-T.V. των προγραµµάτων της ΕΡΤ και της ΕΡΤ – 3,
των ποµπών F.M. όλων των Περιφερειακών Ρ/Σ, των επίγειων συστηµάτων της ΕΡΤ
και της ΕΡΤ – 3 που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ραδιοτηλεοπτικών
προγραµµάτων από τα στούντιο στα Κ.Ε. και τους ποµπούς καθώς και των
αναµεταδοτών όλων των δικτύων Τηλεόρασης και F.M. της ΕΡΤ και της ΕΡΤ –3.
• Η µέριµνα για την καταγραφή όλων των πληροφοριών που αφορούν τα δίκτυα
εκποµπών F.M.-T.V. η ευθύνη για την ενηµέρωση των αρµοδίων Κ.Ε. και
τµηµάτων εργαστηρίων για την αντιµετώπιση προβληµάτων διακοπών στη
λειτουργία τους καθώς και ο καθορισµός για την κατά προτεραιότητα επέµβασή
τους.
• Η ευθύνη για την τήρηση µητρώου – αρχείου σχεδίων και τεχνικών περιγραφών
όλων των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων που εποπτεύει.
• Η ευθύνη για την τήρηση αρχείου σοβαρών βλαβών και προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν τα Κ.Ε. και οι Αναµεταδότες καθώς και άλλων σχετικών µε αυτά
χρήσιµων στατιστικών στοιχείων.
• Η ευθύνη για την εισήγηση τροποποιήσεων και βελτιώσεων των εγκαταστάσεων
και η µέριµνα, µετά την έγκρισή τους από την ∆ιεύθυνση, για την υλοποίησή τους.
• Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας και
στελέχωσης των Κ.Ε. που εποπτεύει καθώς και για τον τρόπο σύνταξης των
ωραρίων και προγραµµάτων εργασίας του τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί σ’
αυτά.
• Η ευθύνη για την έγκριση των αδειών, των προγραµµάτων εργασίας καθώς και
της πρόσθετης απασχόλησης του τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτά.
• Η παρακολούθηση της ροής των ανταλλακτικών και άλλων υλικών των
εγκαταστάσεων που εποπτεύει και η τήρηση του σχετικού αρχείου - µητρώου .
•
Η µέριµνα για την προµήθεια και αποστολή ανταλλακτικών και άλλων
αναγκαίων, για τις εγκαταστάσεις που εποπτεύει, υλικών, εργαλείων, οργάνων και
κάθε είδους τεχνικού ή άλλου εξοπλισµού.
• Η ευθύνη για την άριστη απόδοση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και του
προσωπικού των Κ.Ε. που εποπτεύει και ο καθορισµός για την κατά προτεραιότητα
αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπής της λειτουργίας των Αναµεταδοτών.
3. Τµήµα Εργαστηρίου Ποµπών, Α/∆ και Κεραιών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο τεχνικός έλεγχος, η συντήρηση, η επισκευή, καθώς και οι βελτιώσεις όλων
των εγκαταστάσεων εκποµπής της ΕΡΤ και της ΕΡΤ-3 (ποµποί, Α/∆, Ρ/Ζ, κεραίες,
συστήµατα ακτινοβολίας γενικότερα, αεροσυµπιεστές, φωτισµός ασφαλείας κτλ.)
και όλων των παρελκοµένων τους συσκευών και οργάνων που ορίζονται
γεωγραφικά µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας ∆ικτύου .
• Η συνδροµή στην εγκατάσταση αναµεταδοτών και η λήψη µέτρων καταστολής
παρασιτικών παρεµβολών στο δίκτυο εκποµπών της ΕΡΤ.

48

• Η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων για λειτουργία του Τµήµατος
οργάνων, εργαλείων, ανταλλακτικών και άλλων υλικών.
• Η ευθύνη για την τήρηση µητρώου - αρχείου των εγκαταστάσεων που εποπτεύει
καθώς και άλλων χρήσιµων στατιστικών στοιχείων.
4. Τµήµα Εργαστηρίου Ποµπών, Α/∆
και Κεραιών Βόρειας Ελλάδας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Ο τεχνικός έλεγχος, η συντήρηση, η επισκευή, καθώς και οι βελτιώσεις όλων
των εγκαταστάσεων εκποµπής της ΕΡΤ και της ΕΡΤ-3 (ποµποί, Α/∆, Ρ/Ζ, κεραίες,
συστήµατα ακτινοβολίας γενικότερα, αεροσυµπιεστές, φωτισµός ασφαλείας κτλ.)
και όλων των παρελκοµένων τους συσκευών και οργάνων που ορίζονται
γεωγραφικά µε απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας ∆ικτύου .
• Η συνδροµή στην εγκατάσταση αναµεταδοτών και η λήψη µέτρων καταστολής
παρασιτικών παρεµβολών στο δίκτυο εκποµπών της Βορείου Ελλάδος.
• Η µέριµνα για την προµήθεια των αναγκαίων για την λειτουργία του Τµήµατος
οργάνων, εργαλείων ανταλλακτικών και άλλων υλικών.
• Η ευθύνη για την τήρηση µητρώου - αρχείου των εγκαταστάσεων που εποπτεύει
καθώς και άλλων χρήσιµων στατιστικών στοιχείων.
Το Τµήµα αυτό διευκολύνεται στις διοικητικοοικονοµικές του λειτουργίες από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ-3.
5. Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η διαµόρφωση του χώρου παραλαβής και αποθήκευσης υλικών.
• Η έκδοση των δελτίων εισαγωγής και η παραλαβή των αιτήσεων χορήγησης
υλικών, καθώς και η έκδοση των δελτίων εξαγωγής.
• Η µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών σε υλικά της ∆ιεύθυνσης και την
αποστολή στις εγκαταστάσεις εκποµπής.
• Η διενέργεια των ετήσιων τακτικών και έκτακτων απογραφών και ελέγχων των
υλικών της ∆ιεύθυνσης.
• Η σύνταξη παραγγελιών λυχνιών, ηµιαγωγών κτλ. σε συνεργασία µε τη
∆ιεύθυνση Έρευνας & Τεχνολογίας.
• Η παρακολούθηση της κίνησης λυχνιών, ηµιαγωγών κτλ..
• Η σύνταξη δελτίων βλαβών που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων Εκποµπής
βάσει των στοιχείων που θα διαβιβάζονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών.
6. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό της
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∆ιεύθυνσης και αφορούν τον έλεγχο παρουσίας του, τις µετακινήσεις του, τις
άδειές του (πλην ασθενείας), τα προγράµµατα εργασίας του, την πρόσθετη και την
κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες απασχόλησή του, τη νυχτερινή εργασία του κτλ. Η
σύνταξη των σχετικών καταστάσεων και η διαβίβασή τους στο τµήµα ∆απανών
Αµοιβών Προσωπικού της ∆.Ο.Υ..
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους
υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες που µετακινούνται εκτός έδρας. Η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για
τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης (συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση
δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις, κτλ.).
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 35
Βασικές Αρχές Λειτουργίας
1) Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη
της σύνταξης και παρακολούθησης του Ετήσιου Προϋπολογισµού Εσόδων και
∆απανών της ΕΡΤ – Α.Ε., της διαχείρισης των διαθεσίµων και της περιουσίας της
Εταιρείας, της προµήθειας υλικών, ανταλλακτικών και υπηρεσιών, καθώς και της
µηχανοργάνωσης των υπηρεσιών της ΕΡΤ-Α.Ε. Μεριµνά για την ανάπτυξη νέων
οργανωτικών προτύπων, καθώς και για την ορθολογικότερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού. Έχει την αρµοδιότητα της χωροταξικής κατανοµής των
υπηρεσιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας.
2) Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών εξειδικεύει και
εφαρµόζει στον χώρο της τις βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της
Εταιρείας, όπως διαµορφώνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον Πρόεδρο
∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
3) Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών παρακολουθεί
την εκτέλεση του προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης και έχει την
δυνατότητα να τον αναµορφώνει, ανακατανέµοντας εσωτερικά τα επιµέρους
κονδύλια, στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της Εταιρείας και των αποφάσεων
του ∆.Σ. της ΕΡΤ – Α.Ε.
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Άρθρο 36
∆ιάρθρωση Γενικής ∆ιεύθυνσης
1. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται
στις παρακάτω υπηρεσιακές µονάδες :
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Προµηθειών & ∆ιαχείρισης
∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Μέριµνας

Άρθρο 37
Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή είναι :
• Ο συντονισµός των υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων και για τη
διαµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού δαπανών της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η µέριµνα για τη σύνταξη πίνακα κατανοµής των κονδυλίων του
Προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης
και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων που
αναφέρονται σε προµήθειες υλικών και υπηρεσιών και η προώθηση τους στο
αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών & ∆ιαχείρισης.
• Η αντιµετώπιση των θεµάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των
διατάξεων του Γ.Κ.Π..
• Η ευθύνη για την πρωτοκόλληση των εγγράφων, τη διεκπεραίωση και την
τήρηση των αρχείων της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
1. Γραµµατεία Γενικού ∆ιευθυντή
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η µέριµνα για τη συγκέντρωση των αναγκαίων ενηµερωτικών στοιχείων για την
άσκηση των καθηκόντων του Γενικού ∆ιευθυντή.
• Η ευθύνη για την οργάνωση της επικοινωνίας του Γενικού ∆ιευθυντή µε τις
υπηρεσίες , µε τους συνεργάτες και µε το κοινό.

51

Άρθρο 38
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα Υπηρεσιακής Κατάστασης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η εισήγηση για θέµατα πολιτικής της εταιρείας σχετικά µε τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού της.
• Η εκτίµηση των υπαρχουσών και προβλεπόµενων αναγκών σε προσωπικό, όλων
των κλάδων και ειδικοτήτων, µε βάση τα αιτήµατα των Γενικών ∆ιευθύνσεων καθώς
και η µέριµνα για την έγκαιρη αντιµετώπισή τους κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις
προβλεπόµενες θέσεις εργασίας κάθε υπηρεσιακής µονάδας.
• Η µέριµνα για την προώθηση των διαδικασιών σχετικά µε τις προσλήψεις
σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο καθώς και η αρχική τοποθέτηση
του προερχόµενου από προσλήψεις και µετατάξεις προσωπικού στις κεντρικές και
περιφερειακές υπηρεσίες.
• Η παρακολούθηση θεµάτων σχετικών µε τις συµβάσεις εργασίας, καταγγελίες
συµβάσεων εργασίας, µετατάξεις, αποσπάσεις καθώς και ο προσδιορισµός της
αποζηµίωσης σε περίπτωση συνταξιοδότησης.
• Η ευθύνη για τη συγκρότηση υπηρεσιακών συµβουλίων, επιτροπών και οµάδων
εργασίας.
• Η ευθύνη για την κατάρτιση και αποστολή των αποφάσεων των Υπηρεσιακών
Συµβουλίων στις αρµόδιες υπηρεσίες και το προσωπικό καθώς και η έκδοση και
επικύρωση αντιγράφων και αποσπασµάτων των πρακτικών συνεδριάσεων.
• Η απονοµή ηθικών και υλικών αµοιβών.
• Ο χειρισµός θεµάτων µετακίνησης του προσωπικού και των συνεργατών στο
εξωτερικό.
• Η µέριµνα για την ασφάλιση του προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε. που µετακινείται
(εκτός έδρας) ή εργάζεται κάτω από ειδικές συνθήκες.
• Η χορήγηση και η παρακολούθηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού
Κανονισµού Προσωπικού, όλων των ειδικών αδειών και αδειών ασθενείας του
προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η τήρηση, παρακολούθηση και επεξεργασία των πάσης φύσεως υπηρεσιακών
και ατοµικών στοιχείων για το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε. καθώς και η
χορήγηση βεβαιώσεων (πλην φορολογικών).
2. Τµήµα Εργατικής Νοµοθεσίας, Κωδικοποίησης
και Πειθαρχικού Ελέγχου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η παρακολούθηση της διαµόρφωσης, της τήρησης και της εφαρµογής από τις

52

υπηρεσίες
της Εταιρείας της εργατικής νοµοθεσίας, του Υπηρεσιακού
Οργανισµού, του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού, των Κανονισµών Λειτουργίας
και των συναφών εγκυκλίων και αποφάσεων.
• Η έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων και η µέριµνα για την παροχή των
απαραίτητων οδηγιών εφαρµογής τους.
• Η διαρκής κωδικοποίηση της νοµοθεσίας, των κανονισµών και εγκυκλίων. Η
προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας µέχρι τη δηµοσίευση στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης όλων των επιβαλλόµενων από τη νοµοθεσία
διοικητικών πράξεων κανονιστικού περιεχοµένου.
• Η αλληλογραφία µε δηµόσιες αρχές για τη λήψη ή παροχή πληροφοριών
σχετικών µε την εφαρµογή συγκεκριµένων διατάξεων στην ΕΡΤ.
• Η διαχείριση όλων των θεµάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στα διάφορα
πειθαρχικά όργανα.
Η κατάρτιση και η γνωστοποίηση των πειθαρχικών
αποφάσεων, η σύνταξη εντολών για διενέργεια ανακρίσεων, η αντιµετώπιση των
θεµάτων καταλογισµού ζηµίας και η τήρηση του σχετικού αρχείου.
3. Τµήµα Αποδοχών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η µελέτη και η κοστολόγηση σχεδίων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας σε
συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες. Η εφαρµογή των Ατοµικών ή των Συλλογικών
Συµβάσεων Εργασίας και των ∆ιαιτητικών Αποφάσεων ή Νόµων ή Κανονισµών ή
άλλων αποφάσεων ως προς τα µισθολογικά θέµατα του προσωπικού και η
διαβίβαση των οικονοµικών µεταβολών στις αρµόδιες υπηρεσίες για τη µισθοδοσία
του.
• Η παρακολούθηση της πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού της Γενικής
∆ιεύθυνσης και η έκδοση των απαιτούµενων αποφάσεων για την υπερωριακή
εργασία του προσωπικού.
4. Τµήµα Αξιολόγησης Προσωπικού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η παρακολούθηση της σωστής εφαρµογής του συστήµατος αξιολόγησης και η
µέριµνα για τη βελτίωση ή αναθεώρησή του.
• Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η τήρηση αρχείων των Πινάκων
Αξιολόγησης Προσωπικού (Π.Α.Π) όλων των Υπηρεσιών (Κεντρικών και
Περιφερειακών).
• Η συµπλήρωση των Π.Α.Π. (µε την άθροιση της σχετικής βαθµολογίας των
κριτών) και η µέριµνα για τη γνωστοποίησή της στο προσωπικό, προκειµένου να
ασκήσει τις προβλεπόµενες από το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, ενστάσεις.
• Η αξιολόγηση µε βάση τους Π.Α.Π. στοιχείων της προσωπικότητας, της
υπηρεσιακής κατάρτισης, απόδοσης και ικανότητας του προσωπικού της εταιρείας.
• Η ευθύνη για τη σύνταξη καταστάσεων µε τα ονόµατα των υπαλλήλων που
έχουν κριθεί ικανοί να αναλάβουν καθήκοντα Προϊσταµένων σε διάφορες
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υπηρεσιακές µονάδες, καθώς και η σύνταξη καταστάσεων µε τα ονόµατα των
υπαλλήλων που προτείνουν οι Προϊστάµενοι για επιµόρφωση σε διάφορους τοµείς.
5. Τµήµα Οργάνωσης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η έρευνα, παρακολούθηση, µελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση του ελληνικού
και διεθνούς περιβάλλοντος σε θέµατα οργάνωσης και η ευθύνη για την εισήγηση
πολιτικής για τον καθορισµό σχεδίων – πλαισίων προσαρµογής της λειτουργίας της
ΕΡΤ – Α.Ε. στις διαµορφούµενες τάσεις και προοπτικές.
• Η µελέτη και η εισήγηση για την καθιέρωση προτύπων συστηµάτων Οργάνωσης
και ενιαίων µεθόδων διεξαγωγής των εργασιών καθώς και η µέριµνα για την
εφαρµογή τους.
• Η σύνταξη Κανονισµών Λειτουργίας, η µελέτη, η επεξεργασία και η µέριµνα
εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων εργασίας, αρχών ∆ιοίκησης και συστηµάτων
οργάνωσης των υπηρεσιών.
• Η µελέτη, η τυποποίηση και η εισήγηση για την απλούστευση διαφόρων
εντύπων και διαδικασιών που συµβάλλουν στον περιορισµό της γραφειοκρατίας.
• Η συνεργασία µε τους αντίστοιχους οργανισµούς πιστοποίησης ποιότητας.
• Η υλοποίηση ευρύτερων µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης.
6. Τµήµα Εκπαίδευσης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Ο σχεδιασµός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και η υλοποίηση
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, σύµφωνα µε τη
συστηµατική διερεύνηση, τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των σχετικών αναγκών
του προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε., σε συνεργασία µε το Τµήµα Αξιολόγησης
Προσωπικού, για τη συγκέντρωση των αναγκών και τον καθορισµό των
προτεραιοτήτων και συµµετεχόντων.
• Η µέριµνα για τον καθορισµό προδιαγραφών συµµετοχής του προσωπικού της
ΕΡΤ – Α.Ε. στα διάφορα εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα.
• Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπούν στη
βελτίωση των εκπαιδευτικών µεθόδων - που ήδη χρησιµοποιούνται - και τη µελέτη
νέων.
7. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι:
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
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•
•

Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 39
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους:
1. Τµήµα Λογιστηρίου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η διενέργεια και η καταχώριση κάθε είδους ηµερολογιακών εγγράφων στα
βιβλία της εταιρείας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) και το Εθνικό Γενικό Λογιστικό.
• Η παρακολούθηση και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων στα Ασφαλιστικά
Ταµεία, στην Οικονοµική Εφορία και στους λοιπούς δικαιούχους.
• Η παρακολούθηση του ταµειακού υπολοίπου.
• Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων και των Αποτελεσµάτων Χρήσης
καθώς και η κατάρτιση της ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης.
• Η δηµοσίευση των Οικονοµικών Καταστάσεων και των Αποτελεσµάτων Χρήσης
µετά την κατάρτισή τους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ – Α.Ε. σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα από το Νόµο 2190/1920 και τον Κ.Β.Σ. και η µέριµνα για την
σύγκληση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.
• Ο έλεγχος όλων των λογαριασµών και η µέριµνα για την ενηµέρωση των
Τµηµάτων Υποστήριξης και των Γραµµατειών των Γενικών ∆ιευθύνσεων, καθώς και
του Γραφείου του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
• Η µελέτη της φορολογικής νοµοθεσίας.
• Η έγκαιρη πληροφόρηση των υπηρεσιών της ΕΡΤ σχετικά µε τις αλλαγές ή τις
νέες ρυθµίσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας καθώς και των λοιπών νόµων,
διατάξεων και εγκυκλίων σχετικών µε φόρους και τέλη.
• Η εισήγηση για την λήψη σχετικών αποφάσεων πάνω σε φορολογικά θέµατα.
• Η συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των
διαφόρων προσφυγών που εκδικάζονται από τα φορολογικά δικαστήρια.
2. Τµήµα Προϋπολογισµού και Στατιστικής
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των προτάσεων για πιστώσεις που
υποβάλλονται από τις υπηρεσιακές µονάδες και η ευθύνη για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού εσόδων, διαθεσίµων, δαπανών και επενδύσεων καθώς και των
µεταφερόµενων αξιώσεων-υποχρεώσεων.
• Η µέριµνα για την κατάρτιση του ταµειακού προϋπολογισµού και η ευθύνη για
την παρακολούθηση των απολογιστικών δεδοµένων.
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• Η υποβολή του εγκεκριµένου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ – Α.Ε.
προϋπολογισµού στο εποπτεύον Υπουργείο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Ν.1730/87 και η µέριµνα για την κοινοποίησή του στο Υπουργείο Εθνικής
Οικονοµίας καθώς και στις λοιπές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες που κατά περίπτωση
απαιτείται.
• Η παρακολούθηση της εξέλιξης του προϋπολογισµού και η πιθανή σύνταξη
αναθεωρηµένου προϋπολογισµού.
• Η ενηµέρωση των Γενικών ∆ιευθύνσεων και του Γραφείου του Προέδρου ∆.Σ. –
∆ιευθύνοντος Συµβούλου σχετικά µε τα απολογιστικά δεδοµένα του
προϋπολογισµού.
• Η σύνταξη των µηνιαίων απολογισµών και του απολογισµού τέλους χρήσης.
• Η υποβολή απολογιστικών στοιχείων στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Αρχές που
κατά περίπτωση απαιτείται.
3. Τµήµα Εσόδων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η είσπραξη και γενικά η παρακολούθηση ρευστοποίησης όλων των αξιώσεων
της εταιρείας από το ανταποδοτικό τέλος και από την παροχή αγαθών και
υπηρεσιών.
• Η έκδοση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη διενέργεια των πάσης
φύσεως εισπράξεων και η προώθηση τους για την έκδοση των ηµερολογίων
εισπράξεων.
• Η έκδοση τιµολογίων διαφηµίσεων και χορηγιών βάσει στοιχείων των
υπηρεσιακών µονάδων Μάρκετινγκ & ∆ιαφήµισης. Η παραλαβή και η διαχείριση
των εγγυητικών επιστολών και επιταγών διαφηµίσεων και χορηγιών.
• Η τήρηση βιβλίου λήξης και παρακολούθησης των εγγυητικών επιστολών και
επιταγών.
• Η προώθηση των δικαιολογητικών για την έκδοση των ηµερολογίων πωλήσεων,
παραλαβής και επιστροφής εγγυητικών επιστολών.
• Η προώθηση στη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών θεµάτων σχετικών µε την
σφράγιση ακάλυπτων επιταγών.
• Η προώθηση στις Τράπεζες για κατάπτωση εγγυητικών επιστολών λόγω µη
εµπρόθεσµης εξόφλησης αυτών.
4. Τµήµα ∆απανών Αµοιβών Προσωπικού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η προώθηση των µεταβολών µισθοδοσίας προσωπικού και η παροχή οδηγιών
στη ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης & Πληροφορικής για την εκκαθάριση των πάσης
φύσεως αποδοχών του προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η παροχή στοιχείων και οδηγιών στη ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης &
Πληροφορικής σχετικών µε τα φορολογικά και ασφαλιστικά θέµατα που ισχύουν
για τους µισθωτούς.
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• Η προώθηση στη ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης & Πληροφορικής των
καταστάσεων πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού για την εκκαθάρισή τους.
• Η προώθηση στη ∆ιεύθυνση Μηχανογράφησης & Πληροφορικής των
αποφάσεων για την εκκαθάριση των παντός είδους πρόσθετων αµοιβών του
προσωπικού από συµµετοχή του σε επιτροπές, ή σε οµάδες εργασίας, ή από πριµ
παραγωγικότητας ή άλλες παροχές.
• Η παρακολούθηση του ύψους των µισθών, των επιδοµάτων και των παροχών
σύµφωνα µε τις ανάγκες του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της
Αναλυτικής Λογιστικής .
• Η εφαρµογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου απολαβών.
• Η τήρηση αρχείου µισθοδοτικών καταστάσεων για την παροχή πληροφοριών
σχετικών µε τις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού της ΕΡΤ – Α.Ε..
• Ο έλεγχος και η νοµιµοποίηση των δαπανών µισθοδοσίας του προσωπικού και
η προώθηση των σχετικών καταστάσεων αµοιβών στις συνεργαζόµενες µε την
εταιρεία Τράπεζες για πληρωµή.
• Η χορήγηση βεβαιώσεων εισοδήµατος στο προσωπικό της ΕΡΤ – Α.Ε.
5. Τµήµα Λοιπών ∆απανών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
.
• Η συγκέντρωση και η προώθηση για έλεγχο και εκκαθάριση - νοµιµοποίηση
των δικαιολογητικών δαπανών που αφορούν προµήθειες, παραγωγές,
λογαριασµούς ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία, νοσήλια, έργα που
εκτελούνται από Κοινότητες, ∆ήµους, Νοµαρχίες κτλ. των Γενικών ∆ιευθύνσεων και
των Υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
• Η παρακολούθηση και η προώθηση για έλεγχο και εκκαθάριση των
προκαταβολών που χορηγούνται στους υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες
της Γενικής ∆ιεύθυνσης που µετακινούνται εκτός έδρας.
• Η συγκέντρωση και η προώθηση για έλεγχο και εκκαθάριση – νοµιµοποίηση
άλλων δαπανών της Εταιρείας.
• Η προώθηση των δικαιολογητικών για την έκδοση των ηµερολογίων
πληρωµών.
• Η έκδοση επιταγών για την πληρωµή των πάσης φύσεως νοµότυπων
υποχρεώσεων της Εταιρείας.
• Η τήρηση αρχείου καταστατικών για τους πιστωτές της εταιρίας.
• Η µέριµνα για την κατάθεση από τους πιστωτές όλων των νοµότυπων εγγράφων
που απαιτούνται πριν από κάθε είδους πληρωµή τους όπως : (φορολογική
ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα, εξουσιοδότηση, δηλώσεις, καθώς και κάθε
είδους παραστατικά που προβλέπονται από τις συµβάσεις).
• Η συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών για δεσµεύσεις ποσών
τιµολογίων πιστωτών, λόγω κατασχετηρίων, ασφαλιστικών µέτρων ή άλλων κατά
περίπτωση λόγων.
• Η έκδοση εσωτερικών αποδείξεων πληρωµής για διακινήσεις µετρητών µέσω
του Τµήµατος Ταµείου.
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• Η έκδοση εσωτερικών αποδείξεων πληρωµής για τις πάσης φύσεως πληρωµές
βάσει νοµότυπων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής.
• Η συνεργασία µε το Τµήµα Λογιστηρίου για την εµπρόθεσµη πληρωµή των
κρατήσεων και των εισφορών υπέρ των ασφαλιστικών Οργανισµών, της
Οικονοµικής Εφορίας και τρίτων.
• Η ενηµέρωση των Γενικών ∆ιευθυντών και του Γραφείου Προέδρου ∆.Σ. –
∆ιευθύνοντος Συµβούλου για την πορεία των δαπανών τους από λογαριασµούς
ΟΤΕ, κιντητής τηλεφωνίας, καθώς και για άλλες κατά περίπτωση γενικές δαπάνες.
6. Τµήµα Ταµείου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Οι ταµειακές εισπράξεις και πληρωµές της Εταιρείας µε βάση τα απαιτούµενα
παραστατικά.
• Η συµφωνία του συνόλου των εισπράξεων και πληρωµών της ηµέρας µε τα
αντίστοιχα Τµήµατα.
• Η προώθηση των δικαιολογητικών εισπράξεων και πληρωµών για την έκδοση
των ηµερολογίων εισπράξεων και πληρωµών.
• Η µέριµνα για την ασφάλεια των χρηµαταποστολών.
7. Τµήµα Αµοιβών Εξωτερικών Συνεργατών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η εκκαθάριση των αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών.
• Η κωδικοποίηση των παραγγελιών για την πληρωµή των εξωτερικών συνεργατών
και η ευθύνη για την προώθησή τους στο αρµόδιο Τµήµα.
• Ο υπολογισµός των κατά περίπτωση κρατήσεων και εισφορών υπέρ των
Ασφαλιστικών Οργανισµών και της Οικονοµικής Εφορίας.
• Η
προώθηση
των
απαραίτητων
δικαιολογητικών
στη
∆ιεύθυνση
Μηχανογράφησης & Πληροφορικής και η ευθύνη για τον έλεγχο της σωστής
καταχώρισης τους.
• Η υποβολή στα γραφεία του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των
Γενικών ∆ιευθυντών στοιχείων ανά δίµηνο σχετικά µε το ύψος των αµοιβών των
εξωτερικών συνεργατών τους.
• Ο υπολογισµός των δαπανών σύµφωνα µε τις ανάγκες του Εθνικού Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου και της Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και των φόρων, του
χαρτόσηµου και του ΙΚΑ, ασφαλισµένου και εργοδότη και η µέριµνα για την
ενηµέρωση του Τµήµατος Λογιστηρίου.
• Η προώθηση των καταστάσεων αµοιβών των εξωτερικών συνεργατών στο
Ασφαλιστικό Τµήµα.
• Η χορήγηση βεβαιώσεων εισοδήµατος στους εξωτερικούς συνεργάτες.
• Ο έλεγχος νοµιµότητας - πληρότητας των σχετικών παραστατικών και πράξεων.
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8. Τµήµα Ασφαλιστικό
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η παρακολούθηση της κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού
της ΕΡΤ – Α.Ε., καθώς και των εξωτερικών συνεργατών.
• Η παρακολούθηση της νοµοθεσίας και της ασφαλιστικής πρακτικής των
Οργανισµών.
• Ο έλεγχος της κατάστασης λήξαντος τριµήνου σχετικά µε τη µισθοδοσία του
προσωπικού που παρακολουθείται µε µηχανογραφικό τρόπο και η ευθύνη για την
διόρθωση τυχόν σφαλµάτων.
• Η µέριµνα για την αποστολή αντιγράφου της τελικής κατάστασης στα αρµόδια
υποκαταστήµατα ΙΚΑ (κέντρου και περιφέρειας) και η φροντίδα για την επίδοση
των δελτίων του ΙΚΑ στους δικαιούχους υπαλλήλους.
• Η συµφωνία µε το Τµήµα Λογιστηρίου σχετικά µε τα ποσά που πρόκειται να
αποδοθούν στους ασφαλιστικούς οργανισµούς και η µέριµνα για την πληρωµή των
ασφαλιστικών οργανισµών.
• Η φροντίδα για την αγορά ενσήµων.
• Η πληροφόρηση του προσωπικού για θέµατα σχετικά µε την ασφάλισή του.
• Ο έλεγχος νοµιµότητας - πληρότητας των σχετικών παραστατικών και πράξεων.
9. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι:
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 40
∆ιεύθυνση Προµηθειών & ∆ιαχείρισης
Την ∆ιεύθυνση Προµηθειών & ∆ιαχείρισης συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες, των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους:
1. Τµήµα Προµηθειών Παγίων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η κατάρτιση του προγράµµατος προµήθειας παγίων, βάσει των προτάσεων που
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υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενες υπηρεσιακές µονάδες της ΕΡΤ – Α.Ε. και η
φροντίδα της έγκρισής του από τις αρµόδιες αρχές, κατά το µέρος που αυτό
επιβάλλεται από τη νοµοθεσία.
• Η συγκέντρωση όλων των αιτηµάτων που αναφέρονται σε προµήθειες παγίων
και η διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τον Κανονισµό Προµηθειών ενεργειών
και διαδικασιών για την ικανοποίησή τους.
• Η συγκέντρωση και η παροχή απολογιστικών στοιχείων για την πορεία του
προγράµµατος προµηθειών παγίων.
• Ο έλεγχος νοµιµότητας - πληρότητας των σχετικών παραστατικών και πράξεων.
• Η έρευνα των δυνατοτήτων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς από τεχνολογική
και οικονοµική άποψη και η ευθύνη για την υπόδειξη των οικονοµικότερων και
αποτελεσµατικότερων τρόπων προµηθειών.
2. Τµήµα Προµήθειας Ανταλλακτικών και Υπηρεσιών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η κατάρτιση του προγράµµατος προµήθειας αποθεµάτων και λοιπών υλικών,
βάσει των προτάσεων που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενες υπηρεσιακές µονάδες
της ΕΡΤ – Α.Ε. και η επιµέλεια έγκρισής του από τις αρµόδιες αρχές, κατά το
µέρος που αυτό επιβάλλεται από τη νοµοθεσία
• Η συγκέντρωση των αιτηµάτων που αναφέρονται σε προµήθειες αποθεµάτων
και λοιπών υλικών και η διεξαγωγή των προβλεπόµενων από τον Κανονισµό
Προµηθειών ενεργειών και διαδικασιών για την ικανοποίησή τους.
• Η συγκέντρωση και παροχή η απολογιστικών στοιχείων για την πορεία του
προγράµµατος προµήθειας αποθεµάτων και λοιπών υλικών που εκτελείται από το
Τµήµα Προµηθειών Παγίων.
• Ο έλεγχος νοµιµότητας - πληρότητας των σχετικών παραστατικών και πράξεων.
• Η διεξαγωγή όλων των προβλεπόµενων από τον Κανονισµό Προµηθειών
ενεργειών και διατυπώσεων για την υλοποίηση κάθε αιτήµατος ή πάγιου και
επαναλαµβανόµενου θέµατος που αναφέρεται σε παροχή υπηρεσίας, όπως
ενδεικτικά είναι : οι ασφαλίσεις, οι µεταφορές, οι µισθώσεις, οι επισκευές και
συντηρήσεις, η εκτύπωση του περιοδικού «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».
3. Τµήµα Προµηθειών Λοιπών Υλικών και Εκτελωνισµών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η συγκέντρωση των αιτηµάτων που αναφέρονται σε προµήθειες λοιπών υλικών,
για τις οποίες δεν ενδείκνυται η διενέργεια διαγωνισµού και η διεξαγωγή των
προβλεπόµενων από τον Κανονισµό Προµηθειών ενεργειών και διαδικασιών για την
ικανοποίησή τους.
• Η έρευνα των δυνατοτήτων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς από τεχνολογική
και οικονοµική άποψη και η ευθύνη για την υπόδειξη των οικονοµικότερων και
των αποτελεσµατικότερων τρόπων προµηθειών.
• Η τήρηση µητρώου προµηθευτών.
• Η διενέργεια όλων των εργασιών και διατυπώσεων για τον εκτελωνισµό και
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µεταφορά στους χώρους της ΕΡΤ – Α.Ε. των υλικών και προγραµµάτων που
εισάγονται από το εξωτερικό ή τη µεταφορά τους από τους χώρους της εταιρείας
στο τελωνείο για την αποστολή τους στο εξωτερικό.
4.Τµήµα Αποθηκών & Απογραφών Υλικού
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η παραλαβή, η αποθήκευση και η διακίνηση των αποθεµάτων που
προορίζονται για τις γενικές ανάγκες των υπηρεσιακών µονάδων της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η κοστολόγηση των εισαγόµενων αποθεµάτων και υλικών µε βάση τα δελτία
εισαγωγής και τα τιµολόγια των προµηθευτών.
• Η κοστολόγηση των αγορασθέντων και µισθωµένων τηλεοπτικών προγραµµάτων
και η λογιστική - διαχειριστική παρακολούθηση αυτών σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που προβλέπονται από το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την
Αναλυτική Λογιστική.
• Ο καθορισµός του αριθµού των αποθηκών που είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΡΤ – Α.Ε..
• Η εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών.
• Η διενέργεια ετήσιων και περιοδικών απογραφών και η σύνταξη καταστάσεων
µη κινούµενων, καθώς και άχρηστων υλικών.
5. Τµήµα Κοστολόγησης Παγίων & Αποθεµάτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η φροντίδα της κοστολόγησης των κτιριακών κατασκευών, των µηχανολογικών
εγκαταστάσεων και του µηχανολογικού εξοπλισµού και η σύνταξη των σχετικών
λογιστικών εγγραφών.
• Η τήρηση του µητρώου παγίων και η συµφωνία, κάθε µήνα, για το σύνολο των
νέων αγορών µε το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής.
• Η διενέργεια των εγγραφών αποσβέσεων παγίων.
• Η διενέργεια της φυσικής απογραφής και αποτίµησης.
• Η τήρηση των λογιστικών καρτελών αποθεµάτων και υλικών κατά ποσότητα και
αξία (οι αποθήκες τηρούν καρτέλες κατά ποσότητα).
• Η κοστολόγηση των αναλώσεων αποθεµάτων µε αντίστοιχη χρέωση των θέσεων
κόστους.
• Η συµφωνία των συνόλων των εισαγωγών του µήνα µε τα ισοζύγια της Γενικής
Λογιστικής.
• Η διενέργεια της φυσικής απογραφής και αποτίµησης.
6. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι:
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
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• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 41
∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής
Την ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής συγκροτούν οι ακόλουθες
υπηρεσιακές µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον
τίτλο τους :
1. Τµήµα Ανάπτυξης & Συντονισµού Έργων Πληροφορικής.
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η συλλογή όλων των στοιχείων, η εκπόνηση ετησίων ή τριετών προγραµµάτων
ανάπτυξης της πληροφορικής.
• Η ευθύνη της µελέτης, του σχεδιασµού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης και
του συντονισµού έργων πληροφορικής της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η εκπόνηση και η ευθύνη παρακολούθησης του προϋπολογισµού επενδύσεων
της ∆ιεύθυνσης.
•
Ο καθορισµός των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ή
των χρηστών σε θέµατα πληροφορικής.
• Η συµµετοχή στα προγράµµατα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης.
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η εξασφάλιση, η υποστήριξη και η επίλυση των προβληµάτων των υπηρεσιών
της ΕΡΤ – Α.Ε., σε θέµατα εξοπλισµού Η/Υ, λογισµικού, περιφερειακών Η/Υ,
βάσεων δεδοµένων, συστηµάτων πολυµέσων online – (Internet) και offline (CD,
DVD), e-mail.
• Η καθιέρωση προτύπων εξοπλισµού Η/Υ, λογισµικού Η/Υ, και η
παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
• Η παρακολούθηση των εξελίξεων (Η/Υ, λογισµικό, δίκτυα Η/Υ) και η
συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες (Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
∆ιεύθυνση Πολυµέσων, κτλ.) για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αξιοποίησή τους.
• Η σύνταξη προδιαγραφών, η αξιολόγηση καθώς και η παραλαβή εξοπλισµού
Η/Υ και λογισµικού Η/Υ.
3. Τµήµα ∆ικτύου Η/Υ
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
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• Η ανάπτυξη, η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση και η ασφάλεια όλου του
δικτύου Η/Υ (INTRANET) της ΕΡΤ – Α.Ε., η έγκαιρη προειδοποίηση και
αντιµετώπιση προβληµάτων από ιούς ή παραβιάσεις.
• Η ευθύνη των εξουσιοδοτήσεων πρόσβασης σε Internet, e-mail, Βάσεις
∆εδοµένων, πληροφοριακά συστήµατα, δίκτυα Η/Υ καθώς και η εξασφάλιση της
πρόσβασης όλων των υπηρεσιών της ΕΡΤ – Α.Ε.
4. Τµήµα Παραγωγής.
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων,

η συντήρησή τους, η υποστήριξη των χρηστών, η διασφάλιση των
δεδοµένων, η τήρηση ηµερολογίου προβληµάτων ανά σύστηµα.
•

Η ευθύνη συνεχούς ενηµέρωσης – πληροφόρησης της ∆ιοίκησης.
5. Γραµµατεία.

Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι:
• Η ευθύνη για το χειρισµό των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό και τους επιστηµονικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.

• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
•
•

Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 42
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Μέριµνας
Την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Μέριµνας συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από το τίτλο τους :
1. Τµήµα Πρωτοκόλλου
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι:
• Η πρωτοκόλληση και η διανοµή στις αρµόδιες Υπηρεσίες κάθε εισερχόµενου
και εξερχόµενου εγγράφου, που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα των αντίστοιχων
Τµηµάτων Υποστήριξης και στις Γραµµατείας των Γενικών ∆ιευθύνσεων και των
Υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
2. Τµήµα Υγειονοµικό
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Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η ιατρική παρακολούθηση του προσωπικού.
• Η υγειονοµική εξέταση των υπαλλήλων που προσλαµβάνονται και η µέριµνα
για την παραποµπή τους στις Υγειονοµικές Επιτροπές.
• Η εποπτεία της υγιεινής των χώρων.
• Ο χειρισµός όλων των θεµάτων ασθενείας του προσωπικού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προσωπικού.
• Η έκδοση αποφάσεων για δαπάνες νοσηλείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Γ.Κ.Π., καθώς και η µέριµνα για την προµήθεια του απαραίτητου υγειονοµικού
υλικού που χρησιµοποιείται για την άµεση παροχή ιατρικής βοήθειας.
3. Τµήµα Γενικής Μέριµνας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η µέριµνα για τη λειτουργία και εποπτεία των τηλεφωνικών κέντρων και της
καθαριότητας όλων των χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) των Κεντρικών
Υπηρεσιών.
• Η σύνταξη και ο έλεγχος των προγραµµάτων εργασίας των τηλεφωνητών, των
καθαριστριών, των κηπουρών καθώς και των οδηγών, επιµελητών και εργατών που
δεν υπάγονται σ’ άλλα Τµήµατα.
• Η εποπτεία των συνεργείων καθαριότητας και η ευθύνη για την ενηµέρωση της
∆ιεύθυνσης όσον αφορά την τήρηση των όρων των συµβάσεων.
• Η φροντίδα για την προµήθεια των αναγκαίων οχηµάτων για την κάλυψη των
υπηρεσιακών αναγκών της ΕΡΤ – Α.Ε. και η διάθεση τους σε κάθε κεντρική ή
περιφερειακή υπηρεσία.
• Η διαδικασία µίσθωσης αυτοκινήτων όταν και όπου το επιβάλλουν οι
υπηρεσιακές ανάγκες.
• Ο εφοδιασµός των οχηµάτων µε τα απαραίτητα για την κυκλοφορία τους
στοιχεία ( άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες, δελτία κίνησης, κτλ.).
• Η µέριµνα για την προώθηση όλων των θεµάτων που αφορούν την κυκλοφορία
των οχηµάτων όπως ασφάλιση, δηλώσεις ατυχηµάτων, περιοδικός τεχνικός έλεγχος
κτλ.

4. Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Ο έλεγχος, η συντήρηση και η επισκευή των οχηµάτων της ΕΡΤ Α.Ε.
• Η ευθύνη για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, υλικών και του
κάθε είδους τεχνολογικού εξοπλισµού των συνεργείων.

5. Τµήµα Ελέγχου και Υποδοχής
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
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• Η αντιµετώπιση θεµάτων ασφάλειας και πυρασφάλειας των χώρων και
εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών.
• Η σύνταξη και ο έλεγχος των προγραµµάτων εργασίας του προσωπικού
φύλαξης.
• Ο χειρισµός του συστήµατος ασφαλείας εισόδου – εξόδου των Κεντρικών
Υπηρεσιών.
• Η παροχή οδηγιών και ο συντονισµός οµάδων για το πρόγραµµα Πολιτικής
Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) καθώς και η σχετική συνεργασία µε
αρµόδιους κρατικούς φορείς.
• Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος ασφάλειας
εισόδου-εξόδου των Κεντρικών Υπηρεσιών.
• Η µέριµνα για την έκδοση καρτών εισόδου-εξόδου στους υπαλλήλους τους
συνεργάτες και το κοινό που επισκέπτεται τους χώρους της ΕΡΤ.
• Η αντιµετώπιση κάθε σχετικού θέµατος.
6. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης
και η βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΤ-Α.Ε.

Άρθρο 43
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών Προέδρου ∆.Σ.
& ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
Στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο υπάγονται οι παρακάτω υπηρεσιακές
µονάδες :
α)
β)
γ)
δ)

Γραφείο Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων
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ε)
στ)
ζ)
η)

∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων
∆ιεύθυνση Μουσείου-Αρχείου
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Μελετών
Τµήµα Γραµµατείας ∆.Σ.

Άρθρο 44
Γραφείο Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
Οι αρµοδιότητες του Γραφείου του Προέδρου ∆.Σ – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου είναι:
• Ο συντονισµός και η εποπτεία όλων των υπηρεσιών που υπάγονται στον
Πρόεδρο ∆.Σ.-∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
• Η ευθύνη για την καταβολή πάγιων προκαταβολών για τις τρέχουσες ανάγκες
των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η µέριµνα για την τήρηση αρχείου συµβάσεων και µητρώου εξωτερικών
συνεργατών και η ευθύνη για την ενηµέρωση του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου.
• Η παρακολούθηση του έργου των γιατρών εργασίας και η µέριµνα για την
υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της υγιεινής στους χώρους εργασίας.
• Η συγκέντρωση των αναγκαίων ενηµερωτικών στοιχείων για τη διευκόλυνση του
έργου του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
• Η ευθύνη της οργάνωσης της επικοινωνίας του µε τις υπηρεσίες, µε τους
συνεργάτες και µε το κοινό.
Στο Γραφείο του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου προίσταται ∆ιευθυντής

1. Γραµµατεία Προέδρου ∆. Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι:
• Η δακτυλογράφηση, η αναπαραγωγή, η διεκπεραίωση και η αρχειοθέτηση της
προσωπικής αλληλογραφίας και των αποφάσεων του Προέδρου ∆.Σ. –
∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
• Η ρύθµιση των συναντήσεων και των επικοινωνιών του Προέδρου ∆.Σ. –
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και η τήρηση σχετικού ηµερολογίου µε τις επαφές του
εντός ή εκτός ΕΡΤ.
• Η τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου Προέδρου ∆.Σ. - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
• Η συγκέντρωση στοιχείων ή εγγράφων και η µέριµνα για την υπογραφή και τη
διεκπεραίωσή τους.
• Η τήρηση αρχείου αποφάσεων Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
2. Τµήµα Υποστήριξης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
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• Ο συντονισµός των διοικητικοοικονοµικών λειτουργιών των Υπηρεσιών
που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και η ευθύνη για την
πρόταση µέτρων βελτίωσης, όπου αυτό απαιτείται, σε συνεργασία µε τις Κεντρικές
∆ιοικητικοοικονοµικές Υπηρεσίες.
• Η έκδοση αποφάσεων και η χορήγηση προκαταβολών στους υπαλλήλους ή
στους εξωτερικούς συνεργάτες των Υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ.∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και µετακινούνται εκτός έδρας. Η συγκέντρωση
δικαιολογητικών και η εκκαθάρισή τους.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των Υπηρεσιών που υπάγονται
στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και για τη διαµόρφωση του ετήσιου
προϋπολογισµού δαπανών των υπηρεσιών αυτών.
• Η µέριµνα για τη σύνταξη πίνακα κατανοµής των κονδυλίων του
Προϋπολογισµού των Υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο.
• Η παρακολούθηση της τήρησης του προϋπολογισµού των Υπηρεσιών
που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και η ευθύνη για την
ενηµέρωση του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
• Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των αιτηµάτων των ∆ιευθύνσεων που
αναφέρονται σε προµήθειες υλικών και υπηρεσιών και η προώθησή τους στο
αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών & ∆ιαχείρισης.
• Η διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που απαιτούνται για
τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου –
πλην εκείνων που αναφέρονται στις Γραµµατείες των ∆ιευθύνσεων – όπως
συγκέντρωση παραστατικών, ενταλµατοποίηση δαπανών, καταχώριση µέσω Η/Υ
των λογιστικών εγγραφών, συµβάσεις κτλ.
• Η ευθύνη για την πρωτοκόλληση των εγγράφων, τη διεκπεραίωση και την
τήρηση των αρχείων των Υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρόεδρο ∆.Σ. –
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.
• Η αντιµετώπιση των θεµάτων της πειθαρχικής διαδικασίας στο πλαίσιο των
διατάξεων του Γ.Κ.Π.
Το Τµήµα Υποστήριξης υπάγεται στο ∆ιευθυντή του Γραφείου Προέδρου ∆.Σ –
∆ιευθύνοντος Συµβούλου.

Άρθρο 45
∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών
Τη ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες
των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :

67

1. Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η γνωµοδότηση για κάθε νοµικό θέµα σχετικό µε την πρόσληψη, απόλυση,
µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη, ασφάλιση και γενικά µε την κατάσταση του
προσωπικού της ΕΡΤ.
• Η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση της ΕΡΤ σε κάθε δικαστήριο της χώρας, σε
περιπτώσεις άσκησης αγωγών του προσωπικού κατά της ΕΡΤ, ή της ΕΡΤ κατά του
προσωπικού της.
• Η άσκηση
όλων των τακτικών και έκτακτων ένδικων µέσων κατά των
αποφάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας και η παράσταση και εκπροσώπηση
της ΕΡΤ κατά την εκδίκασή τους.
• Η σύνταξη εισηγήσεων σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα.
• Η σύνταξη τύπων συµβάσεων για την πρόσληψη και γενικότερα για την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της ΕΡΤ.
• Η χορήγηση στο Τµήµα Νοµοθεσίας και Νοµολογίας αντιγράφων των
αποφάσεων των δικαστηρίων και των εργατικών νόµων, προκειµένου να
ενηµερώνεται το αρχείο νοµοθεσίας και νοµολογίας.
2. Τµήµα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η γνωµοδότηση για κάθε νοµικό θέµα σχετικό µε τα προγράµµατα της
ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, µε τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα
και γενικά για κάθε θέµα που δηµιουργείται από τη σχέση χρήστη και δικαιούχων
πνευµατικών ή συγγενικών δικαιωµάτων.
• Η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση της ΕΡΤ σε κάθε δικαστήριο της χώρας, σε
περιπτώσεις άσκησης αγωγών τρίτων, του προσωπικού και των συνεργατών της ΕΡΤ
ή της ΕΡΤ κατ’ αυτών σχετικά µε τις διαφορές που δηµιουργούνται από τις
παραπάνω σχέσεις.
• Η άσκηση όλων των τακτικών και έκτακτων ένδικων µέσων κατά των
αποφάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας και η παράσταση και εκπροσώπηση
της ΕΡΤ κατά την εκδίκασή τους.
• Η σύνταξη τύπων συµβάσεων σχετικών µε τις προµήθειες, αγορές, µισθώσεις,
δωρεές, ανταλλαγές και παραγωγές προγραµµάτων για τη ραδιοφωνία και την
τηλεόραση, καθώς και συµβάσεις χορηγιών και µίσθωσης έργου. Η σύνταξη
εισηγήσεων σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα.
• Η χορήγηση στο Τµήµα Νοµοθεσίας και Νοµολογίας αντιγράφων των
αποφάσεων των δικαστηρίων και των νόµων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας,
προκειµένου να ενηµερώνεται το αρχείο της νοµοθεσίας και νοµολογίας.
3. Τµήµα Γενικών Υποθέσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
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• Η γνωµοδότηση για κάθε νοµικό θέµα που δεν ανήκει στις αρµοδιότητες των
δύο άλλων τµηµάτων.
• Η εκπροσώπηση και η υπεράσπιση της ΕΡΤ σε κάθε δικαστήριο της χώρας, σε
περιπτώσεις άσκησης αγωγών τρίτων ή της ΕΡΤ κατ’ αυτών.
• Η άσκηση κάθε τακτικού και έκτακτου ένδικου µέσου και η εκπροσώπηση της
ΕΡΤ κατά την εκδίκασή τους.
• Η σύνταξη τύπων συµβάσεων σχετικά µε τις προµήθειες, αγορές, µισθώσεις και
εκτέλεση των έργων της ΕΡΤ.
• Η χορήγηση στο Τµήµα Νοµοθεσίας και Νοµολογίας αντιγράφων των
αποφάσεων των δικαστηρίων, προκειµένου να ενηµερώνεται το αρχείο νοµοθεσίας
και νοµολογίας.
4. Τµήµα Νοµοθεσίας και Νοµολογίας
Η αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι :
• Η συγκέντρωση και η ταξινόµηση της νοµοθεσίας και νοµολογίας, που είναι
σχετική µε την ΕΡΤ, σε αλφαβητικά και κατά περιεχόµενο ευρετήρια. Η χορήγηση
αντιγράφων από το αρχείο του στις υπηρεσίες και τους δικηγόρους της ΕΡΤ.
5. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείων της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης

Άρθρο 46
∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι:
• Ο προσδιορισµός των ελεγκτικών αναγκών της εταιρείας και η
κατάρτιση προγραµµάτων ελεγκτικών έργων.
• Η διενέργεια ελέγχων σ’ όλα τα συστήµατα και τις διαδικασίες της
εταιρείας και η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας και της επάρκειάς τους.
• Η υποβολή εκθέσεων προς τον Πρόεδρο ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε τα
αποτελέσµατα και τις προτάσεις που απορρέουν από τη διενέργεια ελέγχων.
Με απόφαση του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ορίζονται ως ελεγκτές ή
βοηθοί ελεγκτές υπάλληλοι της ΕΡΤ-Α.Ε., διάφορων ειδικοτήτων, µε βαθµό Α’,
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τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική τους
κατάρτιση, τη γενικότερη επίδοση τους και το ήθος τους.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού
επιδόµατος ευθύνης στους ελεγκτές ή στους βοηθούς τους.
1. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 47
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων
Την ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες,
των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για την προώθηση των σχέσεων της ΕΡΤ – Α.Ε. µε τους άλλους
∆ιεθνείς Οργανισµούς.
• Η ανάπτυξη της συνεργασίας µε τους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισµούς του
εξωτερικού.
• Η σύναψη διµερών συµφωνιών συνεργασίας και η διοργάνωση διεθνών
συνεδρίων.
• Ο συντονισµός και η διευκόλυνση των υπηρεσιών της ΕΡΤ – Α.Ε. στις διεθνείς
συναντήσεις και στην ξενόγλωσση αλληλογραφία.
• Η παρακολούθηση των διάφορων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών και η µέριµνα για την αξιοποίησή τους.
2. Τµήµα Πωλήσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη συγκέντρωσης πληροφοριών και στοιχείων από τις Γενικές
∆ιευθύνσεις όσον αφορά την επιλογή και την προώθηση των προς πώληση
προγραµµάτων, των ανταλλαγών καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης
τους σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ – Α.Ε.

70

• Η µέριµνα για την οργάνωση της συµµετοχής της ΕΡΤ – Α.Ε. σε εκθέσεις και
κέντρα αγοραπωλησίας προγραµµάτων.
• Η έρευνα για τα ισχύοντα στη διεθνή αγορά όσον αφορά τις τιµές, τους τρόπους
πώλησης κτλ..
•
Ο σχεδιασµός και η δηµιουργία του σχετικού διαφηµιστικού ή άλλου υλικού
που είναι απαραίτητο για την αποτελεσµατική προώθηση των πωλήσεων, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
3. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 48
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων
Τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες
των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από τον τίτλο τους :
1. Τµήµα Τύπου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η επεξεργασία και η επιµέλεια του εβδοµαδιαίου, του µηνιαίου και του
χειµερινού προγράµµατος της ΕΤ-1, ΝΕΤ και Ε.ΡΑ., σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες, η σύνταξη δελτίων τύπου και η προώθησή τους στον
ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στις διαφηµιστικές εταιρείες .
• Η οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για την προβολή του έργου και των
δραστηριοτήτων της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η ενηµέρωση του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου για τις τροποποιήσεις των
προγραµµάτων της ΕΤ-1, της ΝΕΤ και της ΕΡΑ.
• Η οργάνωση και η τήρηση αρχείου κειµένων και φωτογραφικού υλικού για τα
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα.
• Η ενηµέρωση του περιοδικού «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» για τα προγράµµατα της
ΕΡΤ – Α.Ε. καθώς και η από κοινού συνεργασία για την προβολή των
προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων της εταιρείας µέσα από το περιοδικό.
• Η συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση πολυµέσων και η τροφοδότησή της σε
καθηµερινή βάση µε δελτία τύπου για τα προγράµµατα και τις δραστηριότητες της
εταιρείας.
• Η αποστολή του προγράµµατος του ΡΙΚ στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και
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του προγράµµατος της ΕΡΤ/SAT σε διάφορα έντυπα, σταθµούς και ιδιώτες του
εξωτερικού.
• Η µετάφραση, επεξεργασία και αποστολή του προγράµµατος και των δελτίων
τύπου του EURONEWS στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο.
• Η αποδελτίωση αποκοµµάτων του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, η
επεξεργασία αυτών µέσω του Η/Υ και η µέριµνα για την αξιοποίησή τους από τις
διάφορες υπηρεσιακές µονάδες της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων για τη συµµετοχή της ΕΡΤ σε
διάφορα φεστιβάλ και κέντρα αγοραπωλησίας προγραµµάτων.
2. Τµήµα Προβολής & Αµοιβαίας ∆ιαφήµισης
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η διαµόρφωση της ενιαίας διαφηµιστικής πολιτικής προβολής της ΕΡΤ – Α.Ε.
και η µέριµνα για την υλοποίησή της, σε συνεργασία µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις
Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας και µε την εκάστοτε διαφηµιστική εταιρεία.
• Η ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε τα Μ.Μ.Ε.
• Η σύναψη ιδιωτικών συµφωνητικών µε τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και τα
Η.Μ.Μ.Ε. για την υλοποίηση προγραµµάτων αµοιβαίας διαφήµισης σε συνεργασία
µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας.
• Η παρακολούθηση της αµοιβαίας διαφήµισης σε εφηµερίδες, περιοδικά και
άλλα Η.Μ.Μ.Ε. και η προώθηση των σχετικών οικονοµικών στοιχείων στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
3. Τµήµα Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η ευθύνη για την επικοινωνία µε το κοινό, η κωδικοποίηση των παρατηρήσεων
του σχετικά µε τα προγράµµατα και την πολιτική της ΕΡΤ-Α.Ε. σε διάφορους
τοµείς και η µέριµνα για τη σύνταξη εκθέσεων µε σκοπό την ενηµέρωση του
Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
εταιρείας.
• Η διαµόρφωση του ετήσιου προγραµµατισµού των δηµοσίων σχέσεων της ΕΡΤ –
Α.Ε.
• Ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η επιµέλεια των εκδηλώσεων της εταιρείας σε
συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες υπηρεσίες.
• Η µέριµνα για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την επιµέλεια συµµετοχής της
ΕΡΤ – Α.Ε. σε φεστιβάλ, συνέδρια, εκθέσεις και διαγωνισµούς που
πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα.
• Η ανάπτυξη και η διατήρηση φιλικών σχέσεων µε οργανισµούς και άλλους
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
• Ο χειρισµός θεµάτων εθιµοτυπίας - πρωτοκόλλου (φιλοξενία, προσκλήσεις κτλ.)
της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Οι ξεναγήσεις και ενηµερώσεις επισκεπτών για τους χώρους και τις
δραστηριότητες της εταιρείας.
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• Η συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Προγράµµατος Τηλεόρασης & Ραδιοφωνίας
για την προβολή των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων της ΕΡΤ – Α.Ε. µέσα
από διάφορες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές.
• Η οργάνωση και η τήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου.
4. Τµήµα Χορηγιών
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η διαµόρφωση της κοινωνικής χορηγικής πολιτικής της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η έρευνα, η αξιολόγηση και η εισήγηση για τη συµµετοχή της ΕΡΤ – Α.Ε. ως
χορηγού ή χορηγού επικοινωνίας σε διάφορες εκδηλώσεις ή σηµαντικά γεγονότα.
• Η υλοποίηση και η παρακολούθηση σ’ όλα τα στάδια της χορηγίας για την
τήρηση των όρων της συµφωνίας.
• Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες των Γενικών ∆ιευθύνσεων Τηλεόρασης
και Ραδιοφωνίας για την επίτευξη των στόχων της χορηγικής δραστηριότητας.
5. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 49
∆ιεύθυνση Μουσείου - Αρχείου
Την ∆ιεύθυνση Μουσείου – Αρχείου συγκροτούν οι ακόλουθες υπηρεσιακές
µονάδες των οποίων οι αρµοδιότητες περιγράφονται κάτω από το τίτλο τους :
1. Τµήµα Μουσείου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η συγκέντρωση του υλικού και του εξοπλισµού της ΕΡΤ που έχει µουσειακή
αξία.
• Η έρευνα και ο εντοπισµός µηχανηµάτων παλιάς τεχνολογίας, η συντήρηση και
αξιοποίησή τους.
• Η παρουσίαση εκθέσεων σε συνεργασία µε το Τµήµα Επικοινωνίας και
Εκδηλώσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Σχέσεων.
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2. Τµήµα Αρχείου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι :
• Η διατήρηση, η ταξινόµηση και η κατάταξη του οπτικοακουστικού και
φωτογραφικού αρχείου καθώς και ο εµπλουτισµός του.
• Η χορήγηση αντιγράφων σε όλες τις υπηρεσίες της ΕΡΤ – Α.Ε. για τις ανάγκες
των εκποµπών και του περιοδικού «ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».
• Ο σχεδιασµός των κάθε είδους εκδόσεων µε το υλικό του αρχείου.
• Η οργάνωση εργαστηρίων συντήρησης για το φιλµ και το βίντεο.
• Η δηµιουργία φωτοθήκης, εργαστηρίου και η οργάνωση φωτογραφικών
εκθέσεων.
• Η ανάπτυξη της συνεργασίας µε τα υπόλοιπα αρχεία της ΕΡΤ – Α.Ε. και µε
στόχο τη διαµόρφωση ενός κοινού συστήµατος καταγραφής, αποδελτίωσης,
πληροφορικής και διάθεσης αρχειακού υλικού για εσωτερική χρήση και για
πώληση σε τρίτους.
3. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το προσωπικό
και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου ∆ιεύθυνσης
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 50
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & Μελετών
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Μελετών είναι :
• Η υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων αναπτυξιακών προγραµµάτων της ΕΡΤ – Α.Ε., η
παρακολούθηση της εφαρµογής τους και η ευθύνη για τη διατύπωση σχετικών
εισηγήσεων αναθεώρησής τους.
• Η διερεύνηση των πηγών χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων της ΕΡΤ – Α.Ε. και η διατύπωση προτάσεων για την εξασφάλιση
πόρων που θα υλοποιούν αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης της ΕΡΤ – Α.Ε.
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• Η συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στα Η.Μ.Μ.Ε. και η
µέριµνα για τη συλλογή στοιχείων και δεικτών που περιγράφουν την κατάστασή
τους.
• Η συγκέντρωση, ταξινόµηση, ανάλυση και επεξεργασία όλων των στοιχείων που
κρίνονται απαραίτητα για τη σύνταξη µελετών και εκθέσεων που κατά περίπτωση
ζητά ο Πρόεδρος ∆.Σ. – ∆ιευθύνων Σύµβουλος, σχετικά µε τη µείωση του κόστους,
την αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση της παραγωγικότητας κτλ.. της εταιρείας.
• Η παρακολούθηση του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου και η
διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρηση του.
Με απόφαση του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού επιδόµατος ευθύνης στους υπαλλήλους
της ∆ιεύθυνσης.
1. Γραµµατεία
Οι αρµοδιότητες της Γραµµατείας είναι :
• Η ευθύνη για το χειρισµό όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε το
προσωπικό και τους εξωτερικούς συνεργάτες της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.
• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της ∆ιεύθυνσης και η
βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για την πραγµατοποίηση δαπανών.
• Η πρωτοκόλληση των εγγράφων και η τήρηση αρχείου της ∆ιεύθυνσης.
• Η γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης.

Άρθρο 51
Τµήµα Γραµµατείας ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι:
• Η κατάρτιση σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο ∆.Σ. της ηµερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η ευθύνη για την ενηµέρωση των
µελών του ∆.Σ. για τα θέµατα και το χρόνο πραγµατοποίησης των συνεδριάσεων.
• Η συγκέντρωση, η αναπαραγωγή και η αποστολή στα µέλη του ∆.Σ. των
διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενηµερωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα
θέµατα των συνεδριάσεων.
• Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και η µέριµνα για την έκδοση και
αποστολή των αποφάσεων του ∆.Σ. στις αρµόδιες υπηρεσίες.
• Η έκδοση και η επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασµάτων των πρακτικών
συνεδριάσεων του ∆.Σ., µε εντολή του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
• Η κωδικοποίηση των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 52
Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθµοί
Οι Περιφερειακοί Τηλεοπτικοί Σταθµοί (Πάτρας και Ηρακλείου) υπάγονται στη
∆ιεύθυνση Ειδήσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ενηµέρωσης και οι γενικές
αρµοδιότητες τους είναι :
• Η κάλυψη µε ρεπορτάζ της καθηµερινής ειδησεογραφίας των ευρύτερων
περιοχών που αναφέρονται για τις ανάγκες των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων.
• Η σύµπραξη στη µετάδοση αθλητικών γεγονότων που πραγµατοποιούνται στις
ευρύτερες περιφέρειες των περιοχών που αναφέρονται.
• Η συµµετοχή σε όλες τις ενηµερωτικές και πολιτικές εκποµπές που ζητούνται
από τη ∆ιεύθυνση Ειδήσεων καθώς και στην πραγµατοποίηση ειδικών εκποµπών
που αναδεικνύουν τον πολιτισµό, την παράδοση και τα δρώµενα των ευρύτερων
περιοχών που αναφέρονται.
• Η µέριµνα για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό όπως
κατάρτιση προγραµµάτων εργασίας, τοποθετήσεις, µετακινήσεις εκτός έδρας,
άδειες κτλ..
• Η φροντίδα για την διαχείριση των υλικών σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες
κεντρικές υπηρεσιακές µονάδες της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η ευθύνη για τη διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που είναι
απαραίτητες για την λειτουργία του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθµού και η
ενηµέρωση των αρµόδιων κεντρικών υπηρεσιών της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η εισήγηση για τον ετήσιο προϋπολογισµό του Περιφερειακού Τηλεοπτικού
Σταθµού και η ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσής του.
• Σε κάθε Περιφερειακό Τηλεοπτικό Σταθµό ορίζεται Τεχνικός Υπεύθυνος µε
απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της
∆ιεύθυνσης Ειδήσεων.
Οι πιο πάνω γενικές αρµοδιότητες όπως και άλλα θέµατα που αφορούν την
οργάνωση και λειτουργία τους εξειδικεύονται και συµπληρώνονται µε εσωτερικό
κανονισµό ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Ενηµέρωσης
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Ειδήσεων.
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Άρθρο 53
Περιφερειακοί Ραδιοφωνικοί Σταθµοί
Οι Περιφερειακοί Ραδιοφωνικοί Σταθµοί υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Περιφερειακών
Ραδιοφωνικών Σταθµών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ραδιοφωνίας και οι γενικές
αρµοδιότητές τους είναι :
• Ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός και η παραγωγή του τοπικού
προγράµµατος σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις της ∆ιεύθυνσης
Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών.
• Η εισήγηση για τη δικτύωση µε τα κεντρικά προγράµµατα της ΕΡΑ καθώς και
για τη δικτύωση µεταξύ τους.
• Η εισήγηση για την ανάθεση των εκποµπών.
• Η σύµπραξη στη µετάδοση ειδησεογραφικών και αθλητικών προγραµµάτων για
τις ανάγκες των δελτίων ειδήσεων και των προγραµµάτων της ΕΡΑ
• Η εισήγηση για τη διαµόρφωση της διαφηµιστικής πολιτικής και η ευθύνη για
την προώθηση των πωλήσεων διαφηµιστικού χρόνου και χορηγιών.
• Η εισήγηση για την ανάπτυξη του τεχνικού εξοπλισµού και των κτιριακών
εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών σταθµών.
• Η εισήγηση για την οργάνωση και η ευθύνη για τη λειτουργία των τεχνικών
υποδοµών των Περιφερειακών ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΏΝ, η παρακολούθηση
των αναγκών για την αξιοποίησή τους, καθώς και η φροντίδα για τη συντήρησή
τους .
• Η ευθύνη για τη λειτουργία των ραδιοθαλάµων και των ποµπών Α.Μ.
• Η µέριµνα για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προσωπικό όπως
προγράµµατα εργασίας, µετακινήσεις εκτός έδρας, τοποθετήσεις, άδειες κτλ..
• Η ευθύνη για τη διενέργεια όλων των οικονοµικών διαδικασιών που
απαιτούνται για τη λειτουργία του περιφερειακού Ρ/Σ και η ενηµέρωση των
αρµόδιων κεντρικών υπηρεσιών της ΕΡΤ – Α.Ε.
• Η εισήγηση για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού του Περιφερειακού
Ρ/Σ και η ευθύνη για την παρακολούθηση της τήρησής του.
• Η φροντίδα για τη διαχείριση των υλικών σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες
κεντρικές υπηρεσίες της ΕΡΤ – Α.Ε.
Σε κάθε Περιφερειακό Ραδιοφωνικό Σταθµό ορίζεται Τεχνικός Υπεύθυνος µε
απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της
∆ιεύθυνσης Περιφερειακών Σταθµών.
Οι πιο πάνω γενικές αρµοδιότητες όπως και άλλα θέµατα που αφορούν την
οργάνωση και λειτουργία τους εξειδικεύονται και συµπληρώνονται µε εσωτερικό
κανονισµό ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Ραδιοφωνίας
ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Περιφερειακών Σταθµών.
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Άρθρο 54
Κέντρα Εκποµπής
Τα Κέντρα Εκποµπής υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ικτύου της Γενικής
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι γενικές αρµοδιότητές τους είναι :
• Η εποπτεία της λειτουργίας, ο έλεγχος, η συντήρηση, η επισκευή, οι µετρήσεις
και ρυθµίσεις των εγκαταστάσεών του, καθώς και των εγκαταστάσεων της περιοχής
του (ποµποί, Α/∆, κεραίες κτλ.) της περιοχής όπως αυτή ορίζεται από τη
∆ιεύθυνση Λειτουργίας ∆ικτύου.
• Η αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών και βλαβών των πιο πάνω εγκαταστάσεων,
η αποστολή και παραλαβή εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που
αφορούν τις εν λόγω εγκαταστάσεις.
• Ο έλεγχος των προς µετάδοση σηµάτων εικόνας και ήχου και οι µετρήσεις των
κυκλωµάτων µεταφοράς προγραµµάτων σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα.
• Η καθηµερινή αναφορά στην αρµόδια υπηρεσία για την λειτουργία των
εγκαταστάσεων, η σύνταξη των ηµερολογίων λειτουργίας, δελτίων µετρήσεων και
βλαβών, παρακολούθησης λυχνιών κτλ., η τήρηση αρχείων αυτών και αρχείων
αλληλογραφίας, περιγραφών και σχεδίων των συσκευών και εγκαταστάσεων.
• Η ευθύνη για την προώθηση αιτήσεων προµήθειας υλικών, ανταλλακτικών κτλ..
• Η µέριµνα για τη διατύπωση προτάσεων για τροποποιήσεις, συµπληρώσεις και
βελτιώσεις των εγκαταστάσεων που αφορούν το Κέντρο Εκποµπής και γενικά τις
εγκαταστάσεις που εποπτεύονται από αυτό.
Θέµατα σχετικά µε τον τρόπο επιτήρησης, τον έλεγχο και τη γεωγραφική κατανοµή
του δικτύου ευθύνης των εργαζοµένων στα Κ.Ε. καθώς και άλλα θέµατα
λειτουργίας των περιφερειακών εργαστηρίων ρυθµίζονται µε Κανονισµό
Λειτουργίας ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση Γενικού ∆ιευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας
∆ικτύου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 55
Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης
Στην ΕΡΤ – Α.Ε. (σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2414/96) λειτουργεί Συµβούλιο
∆ιεύθυνσης µε τις παρακάτω αρµοδιότητες :
• Το συντονισµό και την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας
της εταιρείας.
• Την επίλυση σηµαντικών προβληµάτων της τρέχουσας διαχείρισης
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• Τη λήψη αποφάσεων για προµήθειες ή αναθέσεις έργων µέχρι το χρηµατικό
όριο, που ορίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
• Την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που του εκχωρεί το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
Στο Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης µετέχει ως Πρόεδρος ο Πρόεδρος ∆.Σ - ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της ΕΡΤ-Α.Ε. και οι Γενικοί ∆ιευθυντές. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου παρίστανται, εφόσον κληθούν, χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Εντεταλµένος
Σύµβουλος και ο Νοµικός Σύµβουλος ή ο αναπληρωτής του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΡΤ-Α.Ε. εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του
Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης µετά από πρόταση του Προέδρου ∆.Σ - ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου.

Άρθρο 56
Συµβούλιο Συντονισµού Υπηρεσιών Γενικής ∆ιεύθυνσης
Σε κάθε Γενική ∆ιεύθυνση µπορεί να λειτουργεί Συµβούλιο Συντονισµού
Υπηρεσιών Γενικής ∆ιεύθυνσης µε απόφαση και αρµοδιότητες που ορίζει ο
αρµόδιος Γενικός ∆ιευθυντής.
Ενδεικτικά οι αρµοδιότητες µπορεί να είναι :
• Ο συντονισµός των υπηρεσιών για την αποτελεσµατικότερη και παραγωγικότερη
λειτουργία της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Ο προγραµµατισµός και ο απολογισµός της δραστηριότητας της Γενικής
∆ιεύθυνσης.
• Η σύνταξη, κατά περιόδους, προγραµµάτων δράσης.
• Η επισήµανση των προβληµάτων στην πορεία εκτέλεσης των προγραµµάτων
δράσης και η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την αντιµετώπισή τους.
• Η µελέτη των αναγκών της Γενικής ∆ιεύθυνσης σε προσωπικό, προµήθειες και
επενδύσεις.
• Η διατύπωση προτάσεων για την µείωση του κόστους λειτουργίας και την
αύξηση της παραγωγικότητας.
Το Συµβούλιο Συντονισµού Υπηρεσιών Γενικής ∆ιεύθυνσης έχει γνωµοδοτικές
αρµοδιότητες και ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
Στο Συµβούλιο Συντονισµού Υπηρεσιών Γενικής ∆ιεύθυνσης συµµετέχουν ο
αρµόδιος Γενικός ∆ιευθυντής ως Πρόεδρος, οι Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων της
Γενικής ∆ιεύθυνσης και ο Προϊστάµενος του Γραφείου του Γενικού ∆ιευθυντή.

Άρθρο 57
Επιτροπή Προγράµµατος
Στις Γενικές ∆ιευθύνσεις Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας λειτουργεί Επιτροπή
Προγράµµατος µε τις παρακάτω αρµοδιότητες:
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• Την εισήγηση των γενικών κατευθύνσεων για τη διαµόρφωση του Τηλεοπτικού
ή του Ραδιοφωνικού προγράµµατος καθώς και τη χρονολογική και θεµατολογική
δοµή του.
• Την ευθύνη για το συντονισµό και την επίτευξη της συµπληρωµατικότητας των
τηλεοπτικών καναλιών (ΕΤ-1, ΝΕΤ) και των προγραµµάτων της Ε.ΡΑ.
Η Επιτροπή Προγράµµατος είναι πενταµελής και συγκροτείται µε απόφαση του
Γενικού ∆ιευθυντή Τηλεόρασης ή Ραδιοφωνίας και σ’ αυτή µπορεί να συµµετέχουν
και πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους και ειδικών προσόντων εκτός ΕΡΤ-Α.Ε..

Άρθρο 58
Επιτροπή Σεναρίων
Στη Γενική ∆ιεύθυνση Τηλεόρασης λειτουργεί Επιτροπή Σεναρίων µε αρµοδιότητα:
• Τη µελέτη των προτάσεων σεναρίων (σήριαλ, τηλεταινίες) και την ευθύνη για
την εισήγηση προς τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προγράµµατος και τον Γενικό
∆ιευθυντή Τηλεόρασης
για την πραγµατοποίηση ή µη κάθε προτεινόµενης
πρότασης σύµφωνα µε τις ανάγκες του τηλεοπτικού προγράµµατος και τις
οικονοµικές δυνατότητες της ΕΡΤ – Α.Ε..
Η Επιτροπή Σεναρίων είναι πενταµελής συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού
∆ιευθυντή Τηλεόρασης και σ΄ αυτή µπορούν να συµµετέχουν και πρόσωπα
αναγνωρισµένου κύρους και ειδικών προσόντων (συγγραφείς, σεναριογράφοι κτλ)
εκτός ΕΡΤ-Α.Ε.

Άρθρο 59
Επιτροπή Κοστολογίου Τηλεοπτικών Προγραµµάτων
Στην ΕΡΤ – Α.Ε. λειτουργεί Επιτροπή Κοστολογίου Τηλεοπτικών Προγραµµάτων µε
αρµοδιότητα :
• Την κοστολόγηση των προτάσεων για εξωτερικές ή εσωτερικές τηλεοπτικές
παραγωγές και συµπαραγωγές που πρόκειται να µεταδοθούν από την ΕΤ-1 ή τη
ΝΕΤ.
Η Επιτροπή Κοστολογίου Τηλεοπτικών Προγραµµάτων έχει γνωµοδοτική
αρµοδιότητα, συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ - ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου και αποτελείται από πέντε (5) µέλη µεταξύ των οποίων ένας (1) είναι
εκπρόσωπος των εργαζοµένων που υποδεικνύεται από την πολυπληθέστερη
δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ Α.Ε.

Άρθρο 60
Επιτροπή Εξωτερικών Συνεργατών
Στην ΕΡΤ – Α.Ε.
αρµοδιότητα :

λειτουργεί ενιαία Επιτροπή Εξωτερικών Συνεργατών
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µε

• Την εξέταση της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 6 του Ν.2527/97, στο
πλαίσιο του σχεδιασµού σε ενιαία εταιρική βάση των αναγκών σε εξωτερικούς
συνεργάτες.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Επιτροπή Εξωτερικών Συνεργατών µπορεί να
προτείνει ενιαίο σύστηµα ανταλλάγµατος (αµοιβολόγιο) καθώς και τη λήψη κάθε
άλλου µέτρου που συµβάλλει στην ορθολογικότερη αξιοποίηση του έργου των
Εξωτερικών Συνεργατών.
Η Επιτροπή Εξωτερικών Συνεργατών συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ.
- ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΡΤ-Α.Ε. και αποτελείται από πέντε (5) µέλη
µεταξύ των οποίων ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων που υποδεικνύεται
από την πολυπληθέστερη δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση της ΕΡΤ – Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 61
Εντεταλµένος Σύµβουλος
Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της ΕΡΤ – Α.Ε. έχει τις εξής αρµοδιότητες :
• Την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
• Γενικά κάθε έργο που του αναθέτει ο Πρόεδρος ∆.Σ -∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ορίζεται από τον Πρόεδρο ∆.Σ. - ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο της ΕΡΤ - Α.Ε. και επιλέγεται είτε από το προσωπικό της ΕΡΤ – Α.Ε.,
είτε προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται για το Προσωπικό Ειδικών
Θέσεων του άρθρου 7 παρ.1 εδ.ζ του Γ.Κ.Π.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητές του καθώς και οι
όροι παροχής των υπηρεσιών του στην εταιρεία.
Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος συµµετέχει χωρίς δικαίωµα ψήφου στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και στο Συµβούλιο ∆ιεύθυνσης της ΕΡΤ – Α.Ε.

Άρθρο 62
Γενικοί ∆ιευθυντές
Σε κάθε Γενική ∆ιεύθυνση προΐσταται Γενικός ∆ιευθυντής ο οποίος έχει τις εξής
αρµοδιότητες :
• ∆ιευθύνει και συντονίζει τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης.
• Αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν τη Γενική ∆ιεύθυνση στο πλαίσιο
των εξουσιοδοτήσεων, οδηγιών και αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
του Προέδρου ∆.Σ - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της ΕΡΤ-Α.Ε.
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Οι Γενικοί ∆ιευθυντές επιλέγονται από εξειδικευµένα στελέχη διοίκησης είτε από
το προσωπικό της ΕΡΤ – Α.Ε., ή εκτός αυτού µε απόσπαση ή µε σύναψη ειδικής
σύµβασης µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από πρόταση του
Προέδρου ∆.Σ. - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
Σε περίπτωση που ο Γενικός ∆ιευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει
ένας από τους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ύστερα από
εισήγηση του αρµόδιου Γενικού ∆ιευθυντή.

Άρθρο 63
Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων Βοηθοί Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων
1. Οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων έχουν τις παρακάτω γενικές αρµοδιότητες και
ευθύνες :
• Εισηγούνται προς τον αρµόδιο Γενικό ∆ιευθυντή ή προς τον Πρόεδρο ∆.Σ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, εάν πρόκειται για υπηρεσίες που υπάγονται σ΄ αυτόν,
σχετικά µε τα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους, καθώς και για τους τρόπους
υλοποίησης της εκάστοτε επιχειρησιακής πολιτικής.
• Σχεδιάζουν και προγραµµατίζουν τις δραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης στο
πλαίσιο των αποφάσεων και εξουσιοδοτήσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του
Προέδρου ∆.Σ - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, του αρµόδιου Γενικού ∆ιευθυντή και
των διατάξεων του παρόντος Υπηρεσιακού Οργανισµού.
• ∆ιευθύνουν το έργο, εποπτεύουν το προσωπικό, παρακολουθούν και ελέγχουν
την καλή λειτουργία των υπηρεσιακών µονάδων της ∆ιεύθυνσης, δίνουν οδηγίες
και λαµβάνουν τις επιβαλλόµενες αποφάσεις.
• Εισηγούνται προς τον αρµόδιο Γενικό ∆ιευθυντή ή προς τον Πρόεδρο ∆.Σ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, εάν πρόκειται για υπηρεσίες που υπάγονται σ΄ αυτόν,
σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις διατάξεις του παρόντος Υπηρεσιακού
Οργανισµού, το ειδικότερο έργο των υπηρεσιακών µονάδων της ∆ιεύθυνσης, τα
καθήκοντα και τις επιµέρους αρµοδιότητες του προσωπικού, προκειµένου να
εξασφαλίζεται ο ασφαλέστερος και αποδοτικότερος τρόπος λειτουργίας τους.
• Μεριµνούν για την αξιολόγηση του προσωπικού του οποίου προΐστανται, την
κατάλληλη, έγκαιρη και διαρκή κατάρτιση και επιµόρφωσή του, καθώς και για την
εξασφάλιση των προϋποθέσεων της γενικότερης εξέλιξής του, ανάλογα µε τα
προσόντα του και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
• Ευθύνονται για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσιακής µονάδος της οποίας
προΐστανται, για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που τίθενται, για τη
βελτίωση της παραγωγής και παραγωγικότητας, καθώς και για τη µείωση του
κόστους λειτουργίας της µονάδος τους.
2. Τους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων συνεπικουρούν στην άσκηση των καθηκόντων
τους οι Βοηθοί Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του
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Προέδρου ∆.Σ - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου
Γενικού ∆ιευθυντή και γνωµοδότηση του κατά περίπτωση Προϊσταµένου
∆ιεύθυνσης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ειδικότερο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους καθώς και το ύψος του ειδικού επιδόµατος ευθύνης.
3. Ως Προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων που προβλέπονται στον παρόντα
Υπηρεσιακό Οργανισµό τοποθετούνται τακτικοί ή έκτακτοι υπάλληλοι της παρ.2
του άρθρου 7 του Γ.Κ.Π. και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις
του Γ.Κ.Π.
4. Κατ΄ εξαίρεση στις παρακάτω υπηρεσιακές µονάδες µπορούν να τοποθετηθούν
ως Προϊστάµενοι και από το Προσωπικό Ειδικών Θέσεων (Π.Ε.Θ) του άρθρου 7
παρ.1 εδ.ζ του Γ.Κ.Π.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση

4.11 ∆ιεύθυνση
4.12 ∆ιεύθυνση
4.13 ∆ιεύθυνση
4.14 ∆ιεύθυνση
4.15 ∆ιεύθυνση
4.16 ∆ιεύθυνση
4.17
4.18
4.19
4.20

Τµήµα
Τµήµα
Τµήµα
Τµήµα

∆ιεθνών Σχέσεων
Μουσείου Αρχείου
Ανάπτυξης και Μελετών
Ειδήσεων
Ενηµερωτικών Εκποµπών
Αθλητικών Προγραµµάτων
Εκδόσεων
Πολυµέσων
Προγράµµατος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τηλεόρασης
Marketing και ∆ιαφήµισης Γενικής ∆ιεύθυνσης
Τηλεόρασης
∆ιεθνών Τηλεοπτικών Εκποµπών
Προγράµµατος Γενικής ∆ιεύθυνσης Ραδιοφωνίας
∆ιεθνών Ραδιοφωνικών Εκποµπών
Μουσικών Συνόλων
Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθµών
Marketing και ∆ιαφήµισης Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ραδιοφωνίας
Προβολής Κοινοβουλευτικού Έργου
Κινηµατογραφίας
Προβολής
Ελέγχου και Υποδοχής

Επίσης το ίδιο ισχύει για τους ∆ιευθυντές Σύνταξης , τους ∆ιευθυντές της Εθνικής
Συµφωνικής Ορχήστρας, της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής και της
Χορωδίας, καθώς και για τους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Τηλεοπτικών
και Ραδιοφωνικών Σταθµών.
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Άρθρο 64
Συντονιστές Προγράµµατος
Τηλεόρασης-Ραδιοφωνίας

Για το συντονισµό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραµµάτων δύναται να
ορίζεται για κάθε πρόγραµµα Συντονιστής Προγράµµατος µε αρµοδιότητα:

• Την παρακολούθηση και το συντονισµό του έργου των αρµόδιων υπηρεσιών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παρουσίαση
του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράµµατος.
Οι Συντονιστές Προγράµµατος ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού
∆ιευθυντή και επιλέγονται είτε από το προσωπικό της ΕΡΤ-Α.Ε. είτε
προσλαµβάνονται µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ –∆ιευθύνοντος Συµβούλου και
µε τη διαδικασία που προβλέπεται για το Προσωπικό Ειδικών Θέσεων.
Με την ίδια απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες
τους καθώς και το ειδικό επίδοµα ευθύνης (εάν πρόκειται για προσωπικό της ΕΡΤ)
ή οι όροι παροχής των υπηρεσιών τους στην εταιρεία (εάν πρόκειται για
Προσωπικό Ειδικών Θέσεων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 65
Κανονισµοί Λειτουργίας Υπηρεσιών
1. Οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών που περιγράφονται στα προηγούµενα
κεφάλαια του παρόντος Υπηρεσιακού Οργανισµού καθώς και οι αρµοδιότητες του
Εντεταλµένου Συµβούλου, των Γενικών ∆ιευθυντών, των Προϊσταµένων
∆ιευθύνσεων, των Βοηθών Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, των Συντονιστών
Προγράµµατος, καθώς και των Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, θεωρούνται
ως µία γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο
λειτουργίας τους.
2. Λεπτοµερέστερη περιγραφή των αρµοδιοτήτων τους µπορεί να γίνει µε τη
σύνταξη κανονισµών ή εγκυκλίων λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων που
εκδίδονται µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του
αρµόδιου Γενικού ∆ιευθυντή.
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3. Ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας της κάθε υπηρεσιακής µονάδος και η
επιµέρους διάρθρωση τους, οι θέσεις εργασίας κάθε τµήµατος, η περιγραφή
καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία
διοίκησης ή λειτουργίας της ΕΡΤ – Α.Ε. ορίζονται µε αποφάσεις του Προέδρου ∆.Σ.
– ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή καθορίζονται µε Ειδικούς Κανονισµούς Λειτουργίας
που συντάσσονται µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ. – ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µετά
από εισήγηση των αρµοδίων Γενικών ∆ιευθυντών .

Άρθρο 66
Ορισµός Προϊσταµένων - Ένταξη Προσωπικού
1. Μέσα σε δύο µήνες από την δηµοσίευση του παρόντος ορίζονται οι
Προϊστάµενοι των υπηρεσιακών µονάδων που προβλέπονται από τον παρόντα
Υπηρεσιακό Οργανισµό. Το προσωπικό εντάσσεται στις υπηρεσιακές µονάδες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. µέσα σε δύο µήνες από τον ορισµό των
Προϊσταµένων.
2. Οι σχετικές αποφάσεις του Πρωτοβάθµιου Υπηρεσιακού Συµβουλίου
κηρύσσονται άµεσα εκτελεστές και τυχόν ενστάσεις εκδικάζονται από το
∆ευτεροβάθµιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µέσα σε τρεις (3) µήνες από την λήξη της
προθεσµίας υποβολής τους.
3. Εκκρεµείς προσφυγές ενώπιον του ∆.Υ.Σ. που αφορούν την εφαρµογή του
προϊσχύσαντος Υπηρεσιακού Οργανισµού καταργούνται.

Άρθρο 67
Τροποποίηση - Συµπλήρωση του Υπηρεσιακού Οργανισµού
1. Ο παρών Υπηρεσιακός Οργανισµός, τροποποιείται ή συµπληρώνεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΡΤ- Α.Ε., ύστερα από γνωµοδότηση
της πολυπληθέστερης δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της ΕΡΤ Α.Ε.,
η οποία παρέχεται µέσα σε προθεσµία που θέτει εγγράφως ο Πρόεδρος ∆.Σ∆ιευθύνων Σύµβουλος και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των επτά (7)
ηµερών. Μετά την πάροδο της εν λόγω προθεσµίας, η τροποποίηση ή συµπλήρωση
γίνεται και χωρίς τη γνωµοδότησή της.
2. Κάθε τροποποίηση ή συµπλήρωση εγκρίνεται από τους Υπουργούς
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Τύπου & Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 68
Καταργούµενες διατάξεις
Με την ισχύ του παρόντος Υπηρεσιακού Οργανισµού καταργείται ο Υπηρεσιακός
Οργανισµός της ΕΡΤ Α.Ε. ο οποίος εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 15704/Ε/1.9.97
(ΦΕΚ 786/τ.Β/1.9.97) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
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∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Τύπου & Μ.Μ.Ε όπως τροποποιήθηκε
µε την µε αριθµό
23732/Ε1/27.11.97 (ΦΕΚ 1056/τ.Β/28.11.97) Κοινή
Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 69
Ισχύς του Υπηρεσιακού Οργανισµού
Ο παρών Υπηρεσιακός Οργανισµός εκδίδεται σε εκτέλεση του άρθρου 10 του Ν.
1730/87, όπως ισχύει σήµερα µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 14 παρ.
8 του Ν. 2328/1995.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ορισµού Προϊσταµένων των υπηρεσιακών
µονάδων και την ένταξη σ’ αυτές του βασικού προσωπικού, τίθεται σε εφαρµογή
τµηµατικά ή συνολικά µε απόφαση του Προέδρου ∆.Σ. - ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
της ΕΡΤ Α.Ε

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2001
Οι Υπουργοί

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Λ. ΤΖΑΝΗΣ
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ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
∆. ΡΕΠΠΑΣ

