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Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το Στρατηγικό Σχέδιο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι πενταετές, υποκείμενο σε προσαρμογή και 

αναθεώρηση, και συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς 

αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας, που θα χρησιμεύσουν τόσο για την εκκίνηση όσο και 

για την πλήρη ανάπτυξή της.  

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο παρουσιάζει: 

 

Το Όραμα, το οποίο καθορίζει τη μακροπρόθεσμη προοπτική της εταιρείας και εμπνέει τη 

δράση της. 

Την Αποστολή, τους θεμελιώδεις σκοπούς της, περιγράφοντας συνοπτικά τι κάνει για να 

επιτύχει το όραμά της.  

Τις Αξίες, που καθορίζουν το στίγμα του οργανισμού, τις προτεραιότητες του και 

προσφέρουν το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.  

Τη Στρατηγική, η οποία θέτει τους στόχους για τους οποίους η εταιρεία αγωνίζεται και 

προσδιορίζει τα μέσα με τα οποία προσπαθεί να τους πετύχει.  

 

Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ και Τηλεόραση – ΝΕΡΙΤ Α.Ε. καλείται να αναπτυχθεί 

στο σύγχρονο οπτικοακουστικό περιβάλλον, όπου το κοινό παρουσιάζεται 

κατακερματισμένο, παρέχεται περιεχόμενο μέσα από νέες πλατφόρμες, η τεχνολογική 

σύγκλιση εξελίσσεται και οι υπηρεσίες εμπορευματοποιούνται. Ο νέος δημόσιος φορέας 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών οφείλει να αναλάβει την πρόκληση, να αναπτυχθεί ως μια 

αξιόπιστη πηγή σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο κόσμο, καθώς και να 

διασφαλίσει μια ανεξάρτητη και ανταποδοτική λειτουργία.  

Για την επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου, είναι απαραίτητη η κατάρτιση 

ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει τους επιδιωκόμενους στόχους, τις 

ειδικότερες ενέργειες, τα αναγκαία κεφάλαια, τους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και 

επιχειρησιακούς δείκτες, τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές, τις προϋποθέσεις και τις 

παραδοχές επίτευξης των στόχων, τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και 

ελέγχου πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων. Η εφαρμογή του ετήσιου επιχειρησιακού 

σχεδίου παρακολουθείται ανά τρίμηνο, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο.  

Το Στρατηγικό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται όποτε κρίνεται αναγκαίο.  
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Περιεχόμενα του Στρατηγικού Σχεδίου: 

- Γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι  της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.  

- Αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους  

- Συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

- Τρόπος Χρηματοδότησης 
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Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 
ΝΕΡΙΤ Α.Ε. 

1. Εισαγωγή - Άξονες στρατηγικής της ΝΕΡΙΤ 
Η Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Ίντερνετ Τηλεόραση – ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (εφεξής ΝΕΡΙΤ), βάσει του 

ιδρυτικού της Νόμου 4173/26.7.2013 είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί 

με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και δεν αποσκοπεί στην απόκτηση κέρδους. Η ΝΕΡΙΤ είναι 

δημόσια επιχείρηση που ανήκει στον δημόσιο τομέα, έχει διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια, είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς 

που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα. Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς 

την κατάρτιση του εκπεμπόμενου προγράμματος αλλά και τις εκφραζόμενες από τους 

συντάκτες της απόψεις. 

Η ΝΕΡΙΤ βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της ανταποδοτικότητας, της ανοιχτής 

πρόσβασης και αποσκοπεί στην παραγωγή, μετάδοση και διαδραστική διάδοση 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών αξιόπιστης και αντικειμενικής ενημέρωσης και ποιοτικής 

μόρφωσης και ψυχαγωγίας. 

Όραμα της ΝΕΡΙΤ αποτελεί η σαφής διαφοροποίηση και ποιοτική διάκριση του δημόσιου 

φορέα υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στο Ελληνικό οπτικοακουστικό τοπίο, καθώς 

επίσης και η θεμελίωση σχέσης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες που 

χρηματοδοτούν τη λειτουργία της. 

Για την επίτευξή του οράματος και της αποστολής της, η ΝΕΡΙΤ θα κινηθεί σε 5 άξονες, οι 

οποίοι βασίζονται στο άρθρο 15 του Συντάγματος, στον ιδρυτικό της νόμο και την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Για την 

κατάρτιση του παρόντος Στρατηγικού Σχεδίου ελήφθησαν υπόψη και οι παρατηρήσεις από 

τη δημόσια διαβούλευση, που έλαβε χώρα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ανοιχτής 

διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και την εξειδίκευση των στόχων της 

(30/10-22/11/2013). 

Η ΝΕΡΙΤ: 

- Υπηρετεί την αντικειμενική ενημέρωση και την προβολή των δημοκρατικών θεσμών 

και της κοινωνίας των πολιτών.  

- Προσφέρει ποιοτική ψυχαγωγία και επιμόρφωση μέσω της μετάδοσης και 

ανάδειξης πολιτιστικών προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ελληνικής 

και διεθνούς προέλευσης. 

- Βοηθά στη δημιουργία των συνθηκών ανάπτυξης, προβολής και διάδοσης της 

ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας και διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. 
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- Προβάλλει την εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο, καθώς και των σημαντικών 

ρευμάτων του Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού στην Ελλάδα. 

- Προωθεί την ανοιχτή διάθεση στο διαδίκτυο περιεχομένου και δεδομένων για 

επανάχρηση και συμμετοχική παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές 

παραμέτρους, που αφορούν ιδίως θέματα δικαιωμάτων, ανταγωνισμού, 

εκμετάλλευσης, κόστους.  

Μια τέτοια στρατηγική, πέρα από τη δυναμική παρουσία της ΝΕΡΙΤ στα παραδοσιακά μέσα 

της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, απαιτεί συνεχή ανάπτυξη στα νέα μέσα, καθώς και 

παραγωγική αλληλεπίδραση του οργανισμού στο δημόσιο χώρο με όρους διαφάνειας, 

συμμετοχής, λογοδοσίας και ανταποδοτικότητας. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσει 

πληροφοριακά συστήματα επιτελικής παρακολούθησης, επεξεργάζεται και παρέχει 

στοιχεία μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της 

εταιρείας. Επίσης, παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξης της ευθυγράμμισης των δράσεων 

της εταιρείας με τους στόχους που έχει θέσει το Στρατηγικό Σχέδιο, καθώς και η εξέλιξη του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου έναντι των ετήσιων χρηματοοικονομικών, ποιοτικών και 

επιχειρησιακών δεικτών.  

 

Η ΝΕΡΙΤ στο πλαίσιο της κοινωνικής της αποστολής σέβεται την αξία του ανθρώπου, 

υπηρετεί τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, την 

πολυφωνία, μεριμνά για την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.  

Στο πλαίσιο αξιών δράσης της, η ΝΕΡΙΤ οφείλει να λαμβάνει υπόψη κυρίως:  

- τις κοινωνικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές που 

επιτελούνται στο εθνικό και στο διεθνές περιβάλλον, 

- το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και 

την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

- την έκθεση  της EBU  για την αξιοπιστία και την κοινωνική ανταποδοτικότητα των 

δημόσιων ΜΜΕ (VISION 2020), 

- τις ανάγκες όλων των κατηγοριών του πληθυσμού της χώρας για ενημέρωση, 

μόρφωση και ψυχαγωγία,  

- την ανάγκη του κοινού για ενημέρωση, η οποία προτάσσει τη δημοσιογραφική 

δεοντολογία, την έρευνα, την εξειδίκευση, την εμβάθυνση, την πολύπλευρη 

προσέγγιση των θεμάτων, 

- τη δυνατότητα αμφίδρομης σχέσης και την προοπτική ανάπτυξης νέων τρόπων 

επικοινωνίας και παροχής προσωποποιημένων υπηρεσιών, 

- τις ανάγκες των νέων, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές πλατφόρμες και υπηρεσίες 

που χρησιμοποιούν, 

- τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και 

ακροαματικότητα, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία,  
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- τις ανάγκες των Ελλήνων της Διασποράς και των αλλοδαπών που επιθυμούν να 

γνωρίσουν και να είναι ενήμεροι για όσα γίνονται στην Ελλάδα, 

- την τοπική πολιτιστική ποικιλομορφία της χώρας, 

- την ανάγκη λειτουργίας και ανάπτυξης της ΝΕΡΙΤ μέσα από ένα σταθερό και 

επαρκές πλαίσιο κρατικής χρηματοδότησης, που να συγκλίνει με τον αντίστοιχο 

μέσο όρο των μελών της EBU, ως ποσοστό του ΑΕΠ, εστιάζοντας στη μέγιστη 

κοινωνική ανταποδοτικότητα. 

 

2. Ιστορικό πλαίσιο 
Η ιστορία της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα αρχίζει το 1938 με την ίδρυση του 

Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών ο οποίος μετεξελίχθηκε το 1945 σε Εθνικό Ίδρυμα 

Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ). Το ΕΙΡ μετονομάστηκε σε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως 

(ΕΙΡΤ) τον Δεκέμβριο του 1970 περιλαμβάνοντας πλέον και τηλεοπτικούς σταθμούς. Το ΕΙΡΤ 

κατείχε το αποκλειστικό δικαίωμα ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής μαζί με την ΥΕΝΕΔ – η οποία 

μετονομάστηκε σε ΕΤ2– μέχρι το 1987, οπότε ιδρύθηκε με τον Νόμο 1730/87 η ΕΡΤ Α.Ε., η 

οποία ολοκλήρωσε τον κύκλο της τον Ιούνιο του 2013. Από τον Ιούλιο του 2013, ο δημόσιος 

φορέας υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων στην Ελλάδα είναι η ΝΕΡΙΤ Α.Ε.  

 

3. Θεσμικό πλαίσιο 
Την οργάνωση και λειτουργία του νέου φορέα διέπουν οι διατάξεις του ν. 4173/2013 «Νέα 

Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (ΦΕΚ Α΄ 169/26-7-2013), όπως ισχύει μετά 

από τις τροποποιήσεις των νόμων  4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/1-11-2013) και 4279/2014 (ΦΕΚ 

Α 128/8-8-2014). 

Συμπληρωματικά των διατάξεων του ν. 4173/2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α 314/27-12-2005) για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς.  

Η νέα εταιρεία υπάγεται επίσης σε όλη τη νομοθεσία που διέπει την παροχή 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 

 

4. Σκοπός- Αρμοδιότητες 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1-7 του ν. 4173/2014: 

1. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 

υπηρεσίας, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών, διαδικτυακών και 



ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   

Στρατηγικό Σχέδιο ΝΕΡΙΤ Α.Ε.    9 

ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. 

Συμβάλλει, χωρίς την επιδίωξη απόκτησης κέρδους, στην ενημέρωση, μόρφωση και 

ψυχαγωγία του κοινού. 

2. H δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 

ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας. Έχει σκοπό την 

αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και 

προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει πρέπει 

να έχουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική 

ανάπτυξη της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 

3. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κατά τη λειτουργία της, είναι ανεξάρτητη από το κράτος, 

άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά 

κόμματα. Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση του εκπεμπόμενου 

προγράμματος, αλλά και τις εκφραζόμενες από τους συντάκτες της απόψεις. 

4. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό, καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της 

χώρας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Προς τούτο, χρησιμοποιεί τον 

κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για όλα τα μέσα μετάδοσης, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και 

Διαδίκτυο. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. μπορεί να λειτουργεί θεματικούς σταθμούς αλλά και σταθμούς 

τοπικής εμβέλειας. 

5. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες 

του πληθυσμού της χώρας. Λαμβάνουν υπ' όψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών 

ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. 

Το παραγόμενο περιεχόμενο και η διάθεση των προγραμμάτων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. πρέπει να 

έχει κατάλληλες μορφές εκπομπής ή/και αλληλεπίδρασης για άτομα με αναπηρία. Προς 

τούτο, η παραγωγή και η διάθεση ψηφιακού περιεχομένου από τη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. υιοθετεί 

διεθνώς αποδεκτές τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής 

προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία. 

6. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. προβάλλει, σε συνεργασία με το Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των 

Ελλήνων, τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. 

Οι απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. 

έναντι της Βουλής των Ελλήνων και του Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των 

Ελλήνων, αναλαμβάνονται από τη ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.. 

7. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές 

εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε 

είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα 

μαζικής επικοινωνίας και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση 

των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες 

στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 
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5. Η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας  
Η ΝΕΡΙΤ, ως ο δημόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, είναι 

υποχρεωμένη να καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όλων των πληθυσμιακών 

ομάδων, καθώς κάθε Έλληνας πολίτης την χρηματοδοτεί μέσω του ανταποδοτικού τέλους. 

Οφείλει επίσης να καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας. 

Ως εκ τούτου, στο πρόγραμμά της πρέπει να τηρείται η αναγκαία ποσόστωση, ώστε να 

διασφαλίζεται η δημοκρατική πολυφωνία και να παρέχεται βήμα λόγου και διαλόγου σε 

όλες τις κοινωνικές και πολιτιστικές συλλογικότητες, τόσο του Κέντρου όσο και της 

Περιφέρειας. Σε αυτό τον σκοπό συνεισφέρει το σύνολο των Μέσων που διαθέτει η ΝΕΡΙΤ.  

Συγκεκριμένα, μέσα από τις ειδήσεις και τα ενημερωτικά προγράμματα η ΝΕΡΙΤ παρέχει 

ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο σε όλα τα κόμματα και τους πολιτικούς και κοινωνικούς 

φορείς, βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί ισότιμης προβολής. Το ψυχαγωγικό της 

πρόγραμμα διαμορφώνεται ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα όλων των 

ηλικιακών ομάδων, ενώ τα πολιτιστικά της προγράμματα προσφέρουν προβολή σε όλα τα 

ρεύματα τεχνών, επιστημών και γραμμάτων. 

Επίσης, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την κάλυψη των αναγκών ευαίσθητων κοινωνικών 

ομάδων (μετανάστες, ΑμεΑ, τρίτη ηλικία κ.ά.), ώστε η ΝΕΡΙΤ να αποτελεί κατεξοχήν τη 

φωνή τους στην ελληνική κοινωνία. 

Η διάσταση της καθολικής υπηρεσίας υπηρετείται περαιτέρω με τις δράσεις ανοιχτού 

περιεχομένου και δεδομένων της ΝΕΡΙΤ, που διευρύνουν και εμβαθύνουν την 

καθολικότητα της υπηρεσίας και τη συμμετοχή του κοινού στο παραγόμενο περιεχόμενο. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων της, η ΝΕΡΙΤ κατανέμει το περιεχόμενό της ανά Μέσο 

που διαθέτει, με τέτοιον τρόπο ώστε αφενός να διασφαλίζεται η διακριτή ταυτότητα 

(branding) του κάθε Μέσου ξεχωριστά, αφετέρου να τηρείται πάντοτε η ποσόστωση στο 

σύνολο του περιεχομένου της (ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού και διαδικτυακού), η οποία 

ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και υποχρεώσεις της: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΙΤ  

(σε όλα τα μέσα) 

 

 

Η ΝΕΡΙΤ αποφασίζει για το πώς, σε ποια μορφή και σε ποιο Μέσο της θα κατανείμει τα 

σχετικά προγράμματα, προκειμένου αυτά να διασφαλίζουν στο σύνολό τους την ανωτέρω 

ποσόστωση. 

 

6. Σχέδιο εταιρικής ανάπτυξης  
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί η ΝΕΡΙΤ στους καταστατικούς σκοπούς της, αναγκαίος 

όρος είναι η προσφορά ευρέων επιλογών σε προγράμματα και υπηρεσίες που θα 

απευθύνονται στα ευρύτερα δυνατά ακροατήρια, με γνώμονα να είναι ποιοτικώς διακριτά 

από εκείνα των ιδιωτικών ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποτελούν σημεία αναφοράς 

στους τομείς της πληροφόρησης, της οπτικοακουστικής δημιουργίας και της πολιτιστικής 

ποικιλομορφίας. Για να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, που 

θα καλύπτει όλο το εύρος των αναγκών και των ενδιαφερόντων της ελληνικής κοινωνίας, η 

ΝΕΡΙΤ θα οργανώσει και σκοπεύει να λειτουργήσει δύο επίγειους τηλεοπτικούς σταθμούς 

εθνικής εμβέλειας, τέσσερα επίγεια ραδιοφωνικά προγράμματα εκ των οποίων τα τρία 

πανελλαδικής εμβέλειας, έναν δορυφορικό τηλεοπτικό σταθμό και ένα ραδιοφωνικό 

πρόγραμμα που θα απευθύνονται στον Ελληνισμό της Διασποράς αλλά και στους 

αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για τα ελληνικά θέματα, καθώς και έναν διαδικτυακό 

τόπο, μέσω του οποίου θα διατίθενται τηλεόραση και ραδιόφωνο (WebTV, Web Radio).  
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Θα καταβληθεί επίσης προσπάθεια συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, για την ανάπτυξη τοπικών ή/ και περιφερειακών 

ραδιοφωνικών σταθμών, για όσο χρόνο οι οικονομικές δεσμεύσεις της ΝΕΡΙΤ δεν της 

επιτρέπουν να αναπτύξει αυτοτελώς δίκτυο περιφερειακών ραδιοφώνων (Παράρτημα 1).  

Η ΝΕΡΙΤ, στο πνεύμα της σύγχρονης εποχής, θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που παρέχει 

η τεχνολογική εξέλιξη και η σύγκλιση των τεχνολογιών (media convergence), προκειμένου 

να καταστήσει το περιεχόμενό της προσβάσιμο από όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού, 

ιδίως των νέων και των ΑμεΑ.  

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η ΝΕΡΙΤ οφείλει σε τακτά χρονικά διαστήματα να 

προβαίνει σε έρευνες κοινής γνώμης, έτσι ώστε να προσαρμόζει διαρκώς το πρόγραμμά της 

στις απαιτήσεις του κοινού. 

 

6.1. Τηλεοπτική ταυτότητα 

Επίγειοι τηλεοπτικοί σταθμοί  

Το πρώτο κανάλι θα έχει κατεξοχήν ενημερωτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμά του θα 

περιλαμβάνει κυρίως δελτία ειδήσεων, καθημερινά και εβδομαδιαία ενημερωτικά 

προγράμματα, προγράμματα που αφορούν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και 

ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη λειτουργία των δημοκρατικών 

θεσμών, αθλητικές μεταδόσεις και προγράμματα, προγράμματα έρευνας και ανάλυσης 

θεμάτων ελληνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος, σύντομα ξενόγλωσσα δελτία, 

ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, συμπαραγωγές.  

Τα δελτία ειδήσεων και τα ενημερωτικά προγράμματα προσφέρουν αξιόπιστη, πολύπλευρη 

και αντικειμενική ενημέρωση από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανταποκρινόμενα στις 

ανάγκες πληθυσμιακών ομάδων (τοπικές κοινωνίες, αγρότες, μετανάστες, ΑμεΑ κλπ.). Ο 

συνολικός χρόνος για την προβολή των δραστηριοτήτων των κοινοβουλευτικών κομμάτων 

ανταποκρίνεται αυστηρά στους κανόνες της ισότιμης προβολής και του πλουραλισμού. Οι 

ίδιες αρχές ισχύουν και για την ισότιμη εκπροσώπηση των κομμάτων και των πολιτικών – 

επαγγελματικών – κοινωνικών φορέων στα πάνελ των ενημερωτικών προγραμμάτων. 

Το δεύτερο κανάλι θα έχει κυρίως πολιτιστικό, αθλητικό και περιφερειακό χαρακτήρα, το 

πρόγραμμά του θα αναπτύσσεται σε ζώνες, δίνοντας βαρύτητα στο Περιφερειακό 

πρόγραμμα. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ούτως ώστε το δεύτερο κανάλι να ξεκινήσει 

να εκπέμπει δικό του πρόγραμμα εντός του 2015. Θα παρέχεται πρόγραμμα για την 

ποιοτική ψυχαγωγία όλων των ηλικιακών ομάδων, αναδεικνύοντας την πολιτιστική 

δημιουργία. 

Ως προς το Παιδικό Πρόγραμμα, η ΝΕΡΙΤ θα επιδιώξει τη συνεργασία με σοβαρούς 

οργανισμούς του εξωτερικού για μίσθωση ξένου παιδικού και νεανικού προγράμματος, ενώ 
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ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσει στην εσωτερική παραγωγή. Η ΝΕΡΙΤ θα επιδιώξει τη 

συνεργασία με διεθνή και εθνικά φεστιβάλ παιδικού και νεανικού κινηματογράφου και θα 

σχεδιάσει την παραγωγή εκπομπών για Νεανική Μουσική και καινοτόμο περιεχόμενο (με 

διαγωνισμούς, clip και χρήση νέων μέσων).  

Σχετικά με το Αθλητικό Πρόγραμμα, η ΝΕΡΙΤ στοχεύει στη μετάδοση μεγάλων αθλητικών 

διοργανώσεων, τις οποίες εξασφαλίζει είτε αυτόνομα είτε μέσω της EBU, καθώς και σε 

αθλητικά προγράμματα για όλα τα αθλήματα και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.  

Παράλληλα με τους ανωτέρω δύο σταθμούς, η ΝΕΡΙΤ εκπέμπει σε υψηλή ευκρίνεια 

επιλεγμένο πρόγραμμα από αυτό που μεταδίδουν τα δύο επίγεια κανάλια. 

Δορυφορικός τηλεοπτικός σταθμός 

Το δορυφορικό κανάλι, που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού και τους 

αλλοδαπούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ελληνικά θέματα, θα καταβληθεί προσπάθεια 

να λειτουργήσει εντός του 2015.  

Το πρόγραμμα του δορυφορικού καναλιού θα περιλαμβάνει αναμετάδοση των δελτίων 

ειδήσεων του επίγειου ενημερωτικού καναλιού, μικρά δελτία ειδήσεων στην ελληνική, 

αλλά και την αγγλική γλώσσα (λαμβανομένων υπόψη των αναγκών πληροφόρησης τόσο 

των ομογενών δεύτερης ή τρίτης γενιάς, όσο και των αλλοδαπών), επιλεγμένα ενημερωτικά 

και ψυχαγωγικά προγράμματα των δύο επίγειων τηλεοπτικών σταθμών, ταινίες του 

παλαιού και του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, αθλητικά προγράμματα και 

μεταδόσεις, εβδομαδιαίες θεματικές ειδικές παραγωγές που θα καλύπτουν τους τομείς της 

οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, της εξωτερικής πολιτικής, του πολιτισμού, του 

τουρισμού και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Στις ειδικές παραγωγές 

του καναλιού θα χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες και διευκολύνσεις που παρέχει η 

σύγχρονη τεχνολογία και τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, 

προκειμένου να αναπτύσσεται διαδραστικός (σε πραγματικό χρόνο) διάλογος και να 

φιλοξενούνται «ανταποκρίσεις» Ελλήνων του εξωτερικού και θεσμικών εκπροσώπων του 

απόδημου Ελληνισμού (όπως Ομοσπονδίες, Σύλλογοι), οι οποίοι θα εκφράζουν απόψεις και 

θα παρέχουν πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό από τη δραστηριότητα των 

ελληνικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο και των μελών τους. Για την παραγωγή των 

θεματικών προγραμμάτων, το δορυφορικό κανάλι θα αναπτύξει συνεργασίες αλλά και 

συνέργειες με τους αρμόδιους εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 

επαγγελματικές ενώσεις. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε σημαντικό ποσοστό των 

προγραμμάτων να μεταδίδεται με υπότιτλους. 

Τέλος, το δορυφορικό κανάλι θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί ολοκληρωμένες εκστρατείες 

επικοινωνίας (παραγωγή τηλεοπτικών μηνυμάτων, filler, προγραμμάτων, διαδικτυακών 

εφαρμογών) ιδίως στους τομείς της ανάδειξης της Ελλάδας ως χώρας τουριστικού και 

επενδυτικού προορισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Δημόσιους και 

Ιδιωτικούς). 
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6.2. Ραδιοφωνική ταυτότητα 

Η δημόσια ραδιοφωνία, η οποία έχει διαδραματίσει αναντικατάστατο ρόλο στο ελληνικό 

ραδιοφωνικό τοπίο, θα συνεχίσει στην ίδια πορεία, αξιοποιώντας κυρίως τις μεγάλες 

δυνατότητες σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, τεχνικών δυνατοτήτων, πανελλαδικής 

δικτύωσης, ιστορικού και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και του ανεκτίμητου αρχείου.  

Το σύνολο των ραδιοφωνικών προγραμμάτων θα αναμεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο 

διαδίκτυο και θα αναρτάται στα Νέα Μέσα προκειμένου να είναι διαθέσιμο για ακρόαση 

από τους πολίτες ανεξαρτήτως του χρόνου μετάδοσής τους. Οι επιμέρους διαδικτυακοί 

τόποι των σταθμών θα προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα, το 

προσωπικό, τους παραγωγούς και τις συχνότητες και θα είναι ανοιχτοί στη διάδραση.  

Η ΝΕΡΙΤ θα οργανώσει και θα αναπτύξει αρχικά τέσσερις επίγειους ραδιοφωνικούς 

σταθμούς. 

Ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός θα είναι ενημερωτικός / αθλητικός, ο δεύτερος ελληνικής 

μουσικής, ο τρίτος λόγιας μουσικής, λόγου, τέχνης και θεάτρου και ο τέταρτος θα 

αναδεικνύει όλα τα νέα ρεύματα και τους δημιουργούς από την παγκόσμια μουσική σκηνή.  

Οι τρεις πρώτοι σταθμοί (ενημερωτικός/αθλητικός, ελληνικής μουσικής, λόγιας μουσικής 

και λόγου) θα είναι εθνικής εμβέλειας και ο τέταρτος (διεθνούς εθνικής μουσικής) θα 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας (περίπου 75%). 

Θα δημιουργηθεί, επίσης, ένα διαδικτυακό (σε πρώτη φάση) ραδιόφωνο που θα 

απευθύνεται στον Ελληνισμό της Διασποράς, το οποίο θα μεταδίδει και δορυφορικά εντός 

του 2015. Επίσης, θα μελετηθεί το ζήτημα της αναγκαιότητας μετάδοσης προγράμματος 

στα βραχέα κύματα. Τέλος, θα διερευνηθεί εντός του 2015, ο ακριβής δίαυλος –πιθανόν σε 

συνεργασία– για την ενημέρωση των ξένων πολιτών που ζουν στην Ελλάδα ή την 

επισκέπτονται, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μέρος του προγράμματός θα απευθύνεται 

προς τους πολίτες όμορων χωρών. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Ο πρώτος σταθμός, το Πρώτο Πρόγραμμα, περιλαμβάνει δελτία ειδήσεων, ενημερωτικά και 

πολιτικά προγράμματα, ραδιοεφημερίδες, αθλητικά προγράμματα και μεταδόσεις, καθώς 

και προγράμματα που θα παράγονται σε συνεργασία με φορείς και συλλογικότητες της 

κοινωνίας των πολιτών. Κατά προσέγγιση, εκτιμάται ότι το πρόγραμμά του θα 

περιλαμβάνει ενημέρωση 50%, αθλητικά προγράμματα 25%, μουσική 24%, παιδικό 

πρόγραμμα 1%. 

Ο δεύτερος σταθμός, το Δεύτερο Πρόγραμμα της ΝΕΡΙΤ, θα επιδιωχθεί να λειτουργήσει 

εντός του 2015, ως το ραδιόφωνο της καλής ελληνικής μουσικής που θα προβάλλει όλες τις 

περιόδους της ελληνικής μουσικής και το έργο των μεγάλων δημιουργών της, ταυτόχρονα 
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δε, θα δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία αναδεικνύοντας κάθε 

ποιοτική και καινοτόμο παραγωγή. Επίσης, το Δεύτερο Πρόγραμμα θα ενημερώνει για την 

πολιτιστική ατζέντα, θα καλύπτει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία σε όλους τους 

τομείς, θα περιλαμβάνει μεταδόσεις σύγχρονου νεοελληνικού θεάτρου και θα αξιοποιεί το 

πλούσιο Αρχείο της ραδιοφωνίας. Κατά προσέγγιση, εκτιμάται ότι το πρόγραμμά του θα 

περιλαμβάνει ενημέρωση 5%, εκπομπές λόγου 10% και μουσική 85%. 

Ο τρίτος σταθμός, το Τρίτο Πρόγραμμα, του οποίου βασικό κορμό αποτελεί η κλασική 

μουσική, περιλαμβάνει  προγράμματα και ζωντανές μεταδόσεις στο πλαίσιο της 

συνεργασίας με την EBU και με σημαντικούς φορείς του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα 

η Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει  προγράμματα λόγιας 

μουσικής, λόγου, τέχνης, για τα πολιτιστικά ρεύματα, προγράμματα Αρχείου, καθώς και 

μεταδόσεις κλασικών και σύγχρονων θεατρικών έργων. Κατά προσέγγιση, εκτιμάται ότι το 

πρόγραμμά του θα περιλαμβάνει μουσική 85%, εκπομπές λόγου, τέχνης 15%.  

Ο τέταρτος σταθμός, ο KOSMOS, αναδεικνύει και "παντρεύει" διάφορα μουσικά ρεύματα, 

όπως τη latin, τη reggae, τη μουσική των βραζιλιάνικων favelas, τους ήχους από την Αφρική, 

τις ινδικές raggas, ασιατικά ακούσματα και λοιπές εθνικές μουσικές παραδόσεις. Είναι ένα 

ραδιόφωνο που παρακολουθεί και αναδεικνύει όλα τις νέες τάσεις και μουσικούς 

δημιουργούς του κόσμου. Κατά προσέγγιση, εκτιμάται ότι το πρόγραμμά του θα 

περιλαμβάνει μουσική 95%, εκπομπές λόγου 5%. 

Ο πέμπτος ραδιοφωνικός σταθμός είναι επιθυμητό να δημιουργηθεί εντός του 2015, με 

σκοπό να απευθύνεται κυρίως στον Ελληνισμό της Διασποράς, τους Έλληνες ναυτικούς και 

όσους ενδιαφέρονται για τα ελληνικά θέματα. Θα μεταδίδει επιλεγμένα προγράμματα των 

επίγειων ραδιοφωνικών σταθμών που θα περιλαμβάνουν σύντομα δελτία ειδήσεων σε 

περισσότερες ξένες γλώσσες, ειδικά προγράμματα από τα οποία ορισμένα θα παράγονται 

σε συνεργασία με τον δορυφορικό τηλεοπτικό σταθμό της ΝΕΡΙΤ, προγράμματα Αρχείου και 

προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 

 

6.3. Τοπική και Περιφερειακή διάσταση 

Η ΝΕΡΙΤ, με τα Μέσα που διαθέτει, είναι υπεύθυνη για την σφαιρική και αξιόπιστη 

ενημέρωση όλων των Ελλήνων με ειδήσεις από την Περιφέρεια και προγράμματα 

ανάλογου περιεχομένου. 

Από τις εγκαταστάσεις της ΝΕΡΙΤ στη Θεσσαλονίκη, εντός του 2015, θα παράγεται 

καθημερινά τηλεοπτικό πρόγραμμα ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, ενταγμένο κυρίως στο 

δεύτερο κανάλι. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασύνδεση με τις 

δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες.  
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Όσον αφορά στο ραδιόφωνο, εκπέμπεται ήδη από τη Θεσσαλονίκη ραδιοφωνικό 

πρόγραμμα μικτού περιεχομένου (ψυχαγωγικού – ενημερωτικού). Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δεσμεύσεις της ΝΕΡΙΤ σχετικά με τη στελέχωση και τον προϋπολογισμό της, θα καταβληθεί 

προσπάθεια να λειτουργήσουν σταδιακά τοπικοί σταθμοί σε όλες τις περιφέρειες της 

χώρας κατ’ αρχάς σε συνεργασία με τις αιρετές διοικήσεις των Περιφερειών, με κεντρικό 

συντονισμό από τη Θεσσαλονίκη. Ανάλογα με τις δυνατότητες των ίδιων των αρμόδιων 

φορέων της Περιφέρειας θα αποφασίζεται κατά περίπτωση το ποσοστό τοπικού 

προγράμματος το οποίο θα αναμεταδίδεται.   

Βασικός στόχος  είναι η εμπέδωση της τοπικής και περιφερειακής διάστασης της ΝΕΡΙΤ  και 

παράλληλα η μελέτη και εφαρμογή ενός εξειδικευμένου σχεδίου για την ενσωμάτωση 

περιεχομένου ενδιαφέροντος τοπικού και περιφερειακού σε όλα τα μέσα.  

 

6.4. Η ταυτότητα στα Νέα Μέσα 

Η ραγδαία εξάπλωση των διασυνδεδεμένων συσκευών (smartphones, tablets, Η/Υ, 

κονσόλες παιχνιδιών, smart TV κ.λπ.), σύμφωνα με την έκθεση της EBU (VISION 2020), 

εκτινάσσεται από τα 400εκ. το 2007, στα 2 δις το 2020, με κάθε οικογένεια να διαθέτει 8 

διασυνδεδεμένες συσκευές. Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι τα νέα μέσα ασκούν 

τεράστια επίδραση στο χώρο των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, παρέχοντας 

πρόσβαση οπουδήποτε και οποτεδήποτε, ενώ παράλληλα μειώνουν τα κόστη παραγωγής 

και διανομής περιεχομένου. Το κοινό των ΜΜΕ δεν είναι πλέον ένα παθητικό ακροατήριο. 

Ολοένα και περισσότερο πλέον, επιλέγει το ίδιο τι θέλει να δει, πότε θα το δει και σε ποια 

συσκευή θα το δει.  

Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες συνεχών αλλαγών του επιχειρηματικού μοντέλου των 

ΜΜΕ, στο οποίο η ΝΕΡΙΤ αντιμετωπίζει τα Νέα Μέσα ως πεδίο νέων ευκαιριών για την 

εκπλήρωση της αποστολής της. Σημαντική πρόκληση είναι η ανάπτυξη μιας ανοιχτής 

πλατφόρμας συνεργατικής παραγωγής και ανάδειξης νέων αλλά και παραδοσιακών 

μορφών περιεχομένου, ενώ το σύνολο της παραγωγής της εταιρείας αναπτύσσεται με την  

προοπτική χρήσης από τα νέα μέσα. Η ανάπτυξη μιας ανοιχτής πλατφόρμας περιεχομένου 

και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, θα υλοποιηθεί μέσα από την εκπαίδευση, διάδραση 

και διαφάνεια, καθώς και τη συνεργασία ιδίως με τις δημιουργικές βιομηχανίες, τα 

πανεπιστήμια, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, αθλητικές ενώσεις, ενώσεις 

καταναλωτών και άλλα ΜΜΕ. 

Αποστολή των Νέων Μέσων είναι να συναρμόσουν νέες και παραδοσιακές πρακτικές για 

την κάλυψη των αναγκών διάδρασης και συμμετοχής των θεατών–ακροατών–χρηστών με 

τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΝΕΡΙΤ. Θέτει τις βάσεις για τη συνεχή καλλιέργεια 

παιδείας διάδρασης, διαμοιράσματος (και συμπαραγωγής), που διαπερνά ενιαία όλα τα 

προγράμματα (ενημερωτικά, ψυχαγωγικά κλπ.) σε όλα τα μέσα της ΝΕΡΙΤ. Αξιοποιεί τις 
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δεξιότητες των χρηστών για τη δημιουργία νέου περιεχομένου και για την επίλυση 

τεχνολογικών ζητημάτων, στο πλαίσιο της πολιτικής εφαρμογών πληθοπορισμού  - crowd 

sourcing. 

Ο ιστότοπος της ΝΕΡΙΤ λειτουργεί ως μέσο προώθησης των προγραμμάτων και υπηρεσιών 

της, ως ενημερωτική διαδικτυακή πύλη (portal), ως εναλλακτικό μέσο θέασης/ακρόασης σε 

πραγματικό χρόνο ή κατ’ απαίτηση (on demand), καθώς και δίοδος διάδρασης με το κοινό, 

με παράλληλη παρουσία της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (fb, twitter, 

pinterest, κλπ). 

Ο κεντρικός διαδικτυακός τόπος της ΝΕΡΙΤ θα στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης 

διαδικτυακής εμπειρίας για τον χρήστη.  

Η ΝΕΡΙΤ θα παρέχει το πρόγραμμά της (ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό) μέσω διαδικτύου σε 

πραγματικό χρόνο ή/και κατά παραγγελία (on demand), καθώς επίσης και ένα διαδικτυακό 

ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Η ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ σταδιακά θα περιλαμβάνει τηλεοπτικά 

και ραδιοφωνικά προγράμματα αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (web channels). 

Ο ιστότοπος θα εξυπηρετεί την παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης. Στόχος είναι να γίνει 

η ΝΕΡΙΤ η πιο αξιόπιστη, ακριβής και συνεκτική ειδησεογραφική πηγή, το www.nerit.gr να 

είναι η πρώτη επιλογή των χρηστών για ειδήσεις και πληροφόρηση, εξασφαλίζοντας συνεχή 

ροή ειδησεογραφίας σε 24ωρη βάση, με εύκολη πρόσβαση μέσω διαδικτύου, κοινωνικών 

δικτύων, φορητών συσκευών. Είναι κρίσιμο η ειδησεογραφική παραγωγή να αποφεύγει την 

επιφανειακή δημοσιογραφική προσέγγιση, αλλά αντίθετα να επενδύει σε δημοσιογραφική 

έρευνα βάθους που προϋποθέτει στοχοθεσία, εξειδίκευση, τεκμηρίωση, έτσι ώστε να 

παρέχει ευρεία προσέγγιση, πολύπλευρη ενημέρωση και βαθύτερη ανάλυση. 

Θα παρέχει πλήρη ενημέρωση για την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και την 

παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με συνδέσεις (links) που θα αφορούν 

μεταξύ άλλων στις αναρτήσεις της Διαύγειας, το ηλεκτρονικό Γραφείο Τύπου, ειδικές 

ιστοσελίδες για μεγάλες συνδιοργανώσεις και εκδηλώσεις, τις χορηγίες επικοινωνίας. 

Η παρουσία της ΝΕΡΙΤ στο διαδίκτυο και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει κυρίως 

στην προσέλκυση του νεανικού κοινού, το οποίο επιλέγει ως επί το πλείστον το διαδίκτυο 

για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του, καθώς και των Ελλήνων της Διασποράς, οι 

οποίοι ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της ΝΕΡΙΤ από τα παραδοσιακά 

μέσα. 

Επίσης, οι λογαριασμοί της ΝΕΡΙΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα υποστηρίξουν τη 

διάδοση των προγραμμάτων της ΝΕΡΙΤ, κυρίως σε νεαρής ηλικίας ομάδες, αποτελώντας 

παράλληλα τον καλύτερο δίαυλο άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με το κοινό.  

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να λειτουργήσει η ΝΕΡΙΤ στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2014 

πραγματοποιήθηκε καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας και των βέλτιστων πρακτικών 

αναφορικά με τα Νέα Μέσα, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους. Παράλληλα, έλαβαν 

http://www.nerit.gr/
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χώρα πιλοτικές δράσεις όπως εκπαιδευτικά εργαστήρια, πολυμεσική κάλυψη γεγονότων 

(όπως συνέβη ιδίως με την ελληνική Προεδρία της Ε.Ε.), η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την παραγωγή διαδραστικού περιεχομένου αποκλειστικά για το 

διαδίκτυο. 

Τα στρατηγικά ορόσημα για τη λειτουργία των Νέων Μέσων κατά την περίοδο 2015-2019 

περιλαμβάνουν: έως το τέλος του 2015 τη διαμόρφωση εταιρικής παρουσίας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, έναν πρώτο κύκλο εκπαίδευσης των δημοσιογράφων, την 

υιοθέτηση εργαλείων μέτρησης αποδοτικότητας της παρουσίας στα νέα μέσα, ένα πρώτο 

πειραματικό κύκλο παραγωγής διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, την 

εκπαίδευση των δημοσιογράφων στην ενιαία δομή ειδήσεων (integrated newsroom).  

Οι κύριοι στόχοι, έως το τέλος του 2016, είναι το ήμισυ του δημοσιογραφικού δυναμικού 

της ΝΕΡΙΤ να αναρτά απευθείας στον ιστότοπο της εταιρείας το περιεχόμενο που παράγει. 

Σημαντικοί στόχοι είναι να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση και εξάσκηση σε αντικείμενα 

όπως η δημοσιογραφία βασισμένη σε ανοιχτά δεδομένα (data journalism), η 

δημοσιογραφία των πολιτών (citizen journalism), η ανοιχτή ενιαία δομή ειδήσεων, το 

backpack journalism, να διατεθεί η πρώτη έκδοση της προσωποποιημένης εφαρμογής 

αναπαραγωγής περιεχομένου (media player), να πραγματοποιηθεί ο β’ κύκλος παραγωγής 

διαδραστικού περιεχομένου, να αποκτήσουν αυτόνομη παρουσία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης οι ειδήσεις, τα αθλητικά, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία και το αρχείο, να 

εφαρμοστεί διαδραστικότητα στο ήμισυ των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων και να κυκλοφορήσουν οι πρώτες εκδόσεις των εφαρμογών για κινητές 

συσκευές.  

Έως το τέλος του 2019, στόχος είναι τα τρία τέταρτα των δημοσιογράφων να αναρτούν 

απευθείας στο διαδικτυακό τόπο το περιεχόμενο που παράγουν, να πραγματοποιηθεί ο γ΄ 

κύκλος παραγωγής διαδραστικού περιεχομένου, να υλοποιούνται συστηματικά δράσεις για 

τις νέες μορφές δημοσιογραφίας. 

Η υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων προϋποθέτει συνεργασία και καινοτόμο 

προσέγγιση, με σκοπό να εξασφαλιστεί η λειτουργία ενιαίας δομής ειδήσεων (integrated 

newsroom) εντός του 2015, καθώς και η απαραίτητη εκπαίδευση και διαρκής 

επιμόρφωση του προσωπικού (κυρίως δημοσιογράφων). 

 

6.5. Η ταυτότητα του Αρχείου 

Η ΝΕΡΙΤ διαχειρίζεται το σημαντικότερο οπτικοακουστικό αρχείο της Ελλάδας (κατέχει το 

85% επί του συνολικού ιστορικού οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας), το οποίο 

διαρκώς εμπλουτίζεται, τεκμηριώνεται και ψηφιοποιείται, ώστε να λειτουργεί ως πάροχος 

περιεχομένου (content provider) για εσωτερικές λειτουργίες της ΝΕΡΙΤ ή για χρήση από 

τρίτους.  
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Το Αρχείο, ως αυτοτελές αντικείμενο, θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για την διάχυση του 

υλικού σε όλη την ελληνική κοινωνία για ψυχαγωγικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, με ειδικές εφαρμογές για άτομα με αναπηρία. Θα καθοριστεί δε ο τρόπος 

αξιοποίησης του περιεχόμενου και των μεταδεδομένων του Αρχείου, καθώς και η πολιτική 

διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ροές αξίας (χρηματικές ή 

άυλες) για τον οργανισμό. Επιπλέον το Αρχείο θα συντηρεί και θα προβάλει τον μουσειακό 

εξοπλισμό παραγωγής και μετάδοσης.  

Τα στρατηγικά ορόσημα για τη λειτουργία του Αρχείου κατά την περίοδο 2015-2019 

περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

Έως το τέλος του 2015: Την αυτόματη καταγραφή και αποθήκευση του περιεχομένου που 

βγαίνει στον «αέρα» (on air) της εταιρείας, τόσο στη τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο, 

ώστε να υπάρχει αυτόματο ψηφιακό αρχείο για πολλαπλές χρήσεις, εσωτερικά αλλά και 

εξωτερικά.  Η συγκεκριμένη ενέργεια – λειτουργία μπορεί να υλοποιείται με τη συνεργασία 

και υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών και των δομών της πληροφορικής της εταιρείας, 

ώστε να γίνει η μετάβαση στο tapeless. Τη δημιουργία ειδικού ιστοχώρου, στον οποίο θα 

διαχέεται το ψηφιοποιημένο υλικό του Αρχείου για πολλαπλές χρήσεις, με πρόβλεψη για 

διαδραστικές εφαρμογές. Τη δημιουργία Μουσείου για τη στέγαση του τεράστιου σε όγκο 

υλικού εκθεμάτων (περίπου 1400 τεμάχια), με πιθανότερο κτίριο αυτό της οδού Ρηγίλλης, 

το οποίο προσφέρεται λόγω θέσης και εγγύτητας με άλλα μουσεία. 

Έως το τέλος του 2016: Την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων των έξι διαφορετικών 

Αρχείων με σκοπό τον αυτοματισμό στις λειτουργίες εύρεσης και αναζήτησης των 

οπτικοακουστικών τεκμηρίων, σε συνδυασμό με το φωτογραφικό αρχείο και το αρχείο 

εντύπων, την απόκτηση, μετά την καταγραφή, ειδικού λογισμικού για cataloguing search.  

Οι κυριότεροι στόχοι, έως το τέλος του 2019, είναι να ολοκληρωθεί η καταλογογράφηση 

στο ήδη υπάρχον αρχειακό οπτικοακουστικό τεκμήριο, προκειμένου να διαμορφωθεί ο 

πρώτος επίσημος κατάλογος αρχειακού περιεχομένου που θα είναι διαθέσιμος μέσω 

διαδικτύου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Επίσης, να ψηφιοποιηθούν  τα format στα 

οποία είναι καταγεγραμμένο το αρχειακό υλικό (φυσικό μέσο) και να τεθούν οι 

προτεραιότητες ψηφιοποίησης,  βάσει της αρχής της επικινδυνότητας καταστροφής των 

διαφορετικών  format στα οποία αυτό έχει καταγραφεί. Να ψηφιοποιηθούν τα 

ραδιοφωνικά Αρχεία καθώς ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής παράδοσης είναι ηχητικό 

υλικό καταγεγραμμένο σε αναλογικά μέσα, κυρίως μουσική (ιστορικές και αρχειακές 

ηχογραφήσεις) αλλά και διαλέξεις, ομιλίες, συζητήσεις, συνεντεύξεις, καθώς και ηχητικό 

μέρος κινούμενης εικόνας. Στο υλικό αυτό είναι καταγεγραμμένα ιδιαίτερα σημαντικά 

στοιχεία πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας της χώρας τα τελευταία 70 χρόνια. Η 

επεξεργασία και η ψηφιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού χρήζει προτεραιότητας λόγω 

της παλαιότητας του και των συνθηκών φύλαξης. 
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Οι ανωτέρω ενέργειες και λειτουργίες μπορούν, σε μεγάλο μέρος, να υλοποιηθούν με ίδια 

μέσα επειδή η εταιρεία διαθέτει υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Για την υλοποίηση των 

συγκεκριμένων λειτουργιών και για τον προσδιορισμό των μεγεθών υλοποίησης τους, 

σημαντική παράμετρος είναι η στελέχωση του Αρχείου με εξειδικευμένο προσωπικό για τις 

ανωτέρω εργασίες, άλλως η διάθεση των αναγκαίων πόρων.  

 

6.6. Τα Μουσικά Σύνολα στη ΝΕΡΙΤ 

Στο πλαίσιο της συνεισφοράς της ΝΕΡΙΤ στον πολιτισμό, συγκροτούνται τρία Μουσικά 

σύνολα: Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα ποικίλης μουσικής και Χορωδία. Επίσης  μπορούν 

να λειτουργούν και μικρότερα σύνολα όπως για παράδειγμα είναι τα σύνολα μουσικής 

δωματίου.  

Η δραστηριότητα των Μουσικών Συνόλων είναι εξωστρεφής, προάγει την ελληνική μουσική 

και δημιουργία και αναπτύσσεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με έμφαση 

στις συναυλίες, στην παραγωγή δισκογραφίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες 

εκδηλώσεις, στη συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές δράσεις. Στόχος για τα 

επόμενα πέντε χρόνια, είναι η πλήρης στελέχωση και ανάπτυξή  τους. Η δράση των 

Μουσικών συνόλων μπορεί να διευρυνθεί με την εξεύρεση χορηγών. 

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ : Έχει ξεκινήσει  η στελέχωση και λειτουργία της με στόχο να 

αναπτυχθεί έως το 2019 μια πλήρης συμφωνική ορχήστρα κατά τα διεθνή πρότυπα. Ο 

ρόλος της συμφωνικής ορχήστρας των ραδιοτηλεοπτικών μέσων είναι κατά κύριο λόγο η 

προώθηση της ελληνικής παραγωγής αφενός και αφετέρου οι συναυλίες και τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα.  

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Θα ακολουθήσει χρονικά τη στελέχωση της Συμφωνικής 

Ορχήστρας (2016). Πλέον των αναλόγων προς τη Συμφωνική Ορχήστρα δράσεων, θα 

εξειδικευθεί στην εγγραφή ηχητικών επενδύσεων (soundtracks) με σκοπό να παρέχει 

υπηρεσίες τέτοιου τύπου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που θα οργανώνει η ΝΕΡΙΤ. 

ΧΟΡΩΔΙΑ: Η επαγγελματική χορωδία της ΝΕΡΙΤ θα επιδιώξει να είναι χορωδία – πρότυπο 

για ολόκληρη τη χώρα, με τη στελέχωσή της να λαμβάνει χώρα εντός του 2015. Οι 

ηχογραφήσεις ελληνικών έργων, καθώς και η συμμετοχή της σε συναυλίες με τις 

συμφωνικές ορχήστρες της χώρας και του εξωτερικού είναι ο βασικός στόχος της χορωδίας.  

 

6.7. Πληθοπορισμός και Διάδραση 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας του Διαδικτύου έχει οδηγήσει σε ένα μοντέλο κατανεμημένης 

επίλυσης προβλημάτων και λειτουργίας, όπου τα προβλήματα δημοσιεύονται προς ένα 
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άγνωστο πλήθος χρηστών, μέσω μιας ανοιχτής πρόσκλησης που αποσκοπεί στην παροχή 

λύσεων (εφαρμογές πληθοπορισμού – crowd sourcing). Μέσω του πληθοπορισμού, η ΝΕΡΙΤ 

μπορεί να παράγει λύσεις με συγκριτικά μικρό κόστος και συχνά πολύ γρήγορα και να 

αξιοποιήσει μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων από αυτές που τυπικά θα διαθέτει. Η ΝΕΡΙΤ θα 

μπορεί έτσι να έχει στη διάθεσή της τα ταλέντα του κοινού για τη δημιουργία νέου 

περιεχομένου, ν’ αναζητά τη γνώμη του και τη συμμετοχή του στις δράσεις της, σε 

τεχνολογικά και άλλα ζητήματα, να διεξάγει δημόσιες διαβουλεύσεις. Η αμφίδρομη αυτή 

σχέση δημιουργεί ευκαιρίες ενίσχυσης για την πολιτιστική βιομηχανία. Η αξιοποίηση του 

Διαδικτύου συνιστά πρωταρχική κατεύθυνση της εταιρείας, ακολουθώντας τη διεθνή και 

ευρωπαϊκή πρακτική, που απαιτεί επιτάχυνση της διαδικτυακής παρουσίας των δημόσιων 

μέσων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι άξονες εφαρμογής δράσεων μέσω πληθοπορισμού: 

- Παραγωγή και διανομή νέου περιεχομένου πάσης φύσεως (Διαδικτυακό, 

Ραδιοφωνικό, Τηλεοπτικό) μέσα από ανοιχτές προσκλήσεις για ιδέες και δράσεις.  

- Διαχείριση και επαλήθευση πληροφοριών που αφορούν στο δίκτυο μετάδοσης της 

ΝΕΡΙΤ και την ποιότητα της καθολικής υπηρεσίας. 

- Ανάδειξη καινοτόμων τεχνολογικών ιδεών και λύσεων που προέρχονται από όλη 

την Ελλάδα, υλοποίηση διαδικτυακών δράσεων, όπως διαδικτυακοί διαγωνισμοί 

(π.χ. challenges, hackatons, editathons). 

- Δημιουργία κοινοτήτων συνεργασίας και συμπαραγωγών με ιδιαίτερες ευκαιρίες 

ανάδειξης του τοπικού και περιφερειακού περιεχομένου. 

- Στρατηγική, διαφάνεια και λογοδοσία της ΝΕΡΙΤ. 

- Εταιρική επικοινωνία και υποστήριξη δράσεων εθελοντισμού και προβολής 

δραστηριοτήτων της ΝΕΡΙΤ. 

- Υποστήριξη κοινωνικών δράσεων. 

Όλα τα Μέσα της ΝΕΡΙΤ αναπτύσσονται με πυλώνα την αμφίδρομη σχέση με το κοινό. Έτσι, 

δίνεται η δυνατότητα σε μορφές συλλογικής έκφρασης των πολιτών, αλλά και στους 

πολίτες γενικότερα, να προβαίνουν σε σχόλια και παρατηρήσεις επί του προγράμματος, 

καθώς και να αποστέλλουν ειδήσεις που μπορεί να ακολουθούνται από οπτικοακουστικό 

υλικό. Ειδική επιτροπή θα αξιοποιεί τις παρατηρήσεις των πολιτών για τον συνεχή 

ανασχεδιασμό των στόχων του σταθμού, ενώ οι ειδήσεις που θα αποστέλλονται από 

πολίτες θα μπορούν να συμπεριληφθούν σε ρεπορτάζ των δελτίων ή των προγραμμάτων, 

αφού πρώτα διασταυρωθούν δημοσιογραφικά. 

Στο ίδιο πλαίσιο, το Εποπτικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί τις συμβουλευτικές 

επιτροπές του άρθρου 11 του ν. 4173/2013. 
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6.8. Η ΝΕΡΙΤ στον κόσμο 

Με την εξωστρέφεια στη λειτουργία της, η ΝΕΡΙΤ επιδιώκει να κατακτήσει υψηλή θέση στο 

ευρωπαϊκό και διεθνές οπτικοακουστικό περιβάλλον και μέσω αυτής να αναδείξει τις 

πολιτιστικές και πολιτισμικές αξίες της χώρας. Τα Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή 

την κατεύθυνση, είναι ο δορυφορικός τηλεοπτικός σταθμός, καθώς και ο διαδικτυακός 

ιστότοπος ο οποίος θα περιλαμβάνει το σύνολο του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού 

προγράμματος, καθώς και διαδικτυακό ραδιόφωνο και τηλεόραση (webchannel), ενώ τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι διεθνείς σχέσεις της εταιρείας, η συμμετοχή της 

σε διεθνείς πρωτοβουλίες και τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές συμπαραγωγές, η συμμετοχή της 

σε διεθνή φεστιβάλ, οι συνεργασίες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, 

καθώς και με πρεσβείες και μορφωτικά ινστιτούτα. 

Επιδιώκει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας και συμπαραγωγής με ευρωπαϊκούς και 

διεθνείς ραδιοτηλεοπτικούς (ARTE, CCTV, ΡΙΚ, TRT, κ.λπ.), καθώς και κινηματογραφικούς, 

πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς (όπως COPEAM, URTI). 

Επίσης, η ΝΕΡΙΤ προτίθεται να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισμούς. Άμεσος στόχος της είναι η  συμμετοχή της ως πλήρους μέλους στην European 

Broadcasting Union (EBU), επιδιώκοντας την εκπροσώπησή της στις πιο σημαντικές 

Επιτροπές και Ομάδες της, καθώς και στην εκπροσώπησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι 

δύο βασικές λειτουργίες της EBU είναι η Eurovision & το Euroradio. Η EBU παρέχει στα μέλη 

της υπηρεσίες στους τομείς των ανταλλαγών (newsandsports, television, musicexchanges), 

του συντονισμού και παραγωγής μεγάλων γεγονότων, της απόκτησης και διάθεσης των 

δικαιωμάτων μετάδοσης μεγάλων αθλητικών, καλλιτεχνικών και ευρύτερα πολιτιστικών 

γεγονότων, των τεχνικών διευκολύνσεων, των συμπαραγωγών, της παροχής διαρκούς 

εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς, κυρίως όμως στον τεχνικό τομέα και στον τομέα R&D, 

ενώ παράλληλα, όταν της ζητείται, παρέχει νομική υποστήριξη. Η αλληλεγγύη και η 

δικτύωση μεταξύ των μελών είναι οι δύο βασικές αρχές της Ένωσης,  

Η ΝΕΡΙΤ θα δραστηριοποιηθεί επίσης σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

αφορούν στην Ευρωμεσογειακή συνεργασία για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Θα επιδιώκει να 

συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργαζόμενη μεταξύ 

άλλων με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με 

ομοειδείς φορείς υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Θα διοργανώνει και θα συμμετέχει 

σε συνέδρια και εκδηλώσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.  

Η ΝΕΡΙΤ προωθεί συνεργασίες με τις μεγάλες πλατφόρμες ανοιχτού περιεχομένου, ώστε να 

εμπλουτίσει το περιεχόμενό της με το μικρότερο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο δυνατό 

όφελος, ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις (Creative Commons, Internet Archive, 

Wikipedia και άλλες ανοιχτές πλατφόρμες).  
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6.9. Παιδεία στα Μέσα   

Με την ψηφιακή σύγκλιση, ο εκπαιδευτικός ρόλος των δημόσιων μέσων 

επαναπροσδιορίζεται, καθώς τα νέα μέσα επικοινωνίας καταλαμβάνουν τον κυρίαρχο 

ρόλο. Οι εξελίξεις στο χώρο των  υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οδηγούν το δημόσιο 

φορέα στην αναζήτηση της αλληλεπίδρασης με τον πολίτη-τηλεθεατή-χρήστη, με στόχο την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής τηλεθέασης, κατανόησης και αποκωδικοποίησης της ροής 

πληροφοριών και εν γένει ψηφιακής παιδείας. 

Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναπτύσσεται κινητικότητα στο πεδίο της «παιδείας στα 

μέσα» (media literacy) από δημόσια ΜΜΕ (π.χ. BBC, NRK, RAI, UR, TV FR, VRT) και άλλους 

δραστηριοποιούμενους φορείς (π.χ. EBU, UNESCO), ιδίως στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και της Σύστασης 2009 (6464) της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παιδεία στα Μέσα στο Ψηφιακό Περιβάλλον.  

Καλείται έτσι η ΝΕΡΙΤ να αναλάβει ενεργό ρόλο, αξιοποιώντας την πανελλαδική της 

εμβέλεια, με πρωτοβουλίες και δράσεις οπτικοακουστικής παιδείας που προάγουν τον 

εκπαιδευτικό της χαρακτήρα, υπακούοντας στις γενικές αρχές και αξίες της και ενισχύοντας 

την προσφορά ποιοτικού οπτικοακουστικού περιεχομένου στο πεδίο της εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης του ελληνικού κοινού. 

 

6.10. Πολιτιστική δημιουργία  

Η ΝΕΡΙΤ στοχεύει στην ανάδειξη του πολιτισμού της χώρας μας και κυρίως της σύγχρονης 

πολιτιστικής δημιουργίας, μέσω της επικοινωνιακής ή/και οικονομικής υποστήριξης 

δράσεων και πρωτοβουλιών θεσμικών αλλά και ιδιωτικών πολιτιστικών και κοινωνικών 

φορέων,  της προσφοράς ευκαιριών πρόσβασης σε ευρύτερα κοινά και της ανάπτυξης, είτε 

πρωτογενώς από τη ΝΕΡΙΤ είτε ως συνέργειες με άλλους φορείς, δράσεων που 

αναδεικνύουν την παραγωγή πολιτισμού, τη νεανική καλλιτεχνική δημιουργία και την 

καινοτομία. Για την υποστήριξη ή και την ενεργό στήριξη κατά τη διοργάνωση και 

υλοποίηση αυτών των δράσεων η ΝΕΡΙΤ θα διαθέτει το σύνολο των Μέσων της (διαδίκτυο, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 

Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα αποτελούν κλειδί όχι μόνο για την ανάπτυξη, αλλά και 

για τη διαμόρφωση κοινής πολιτιστικής συνείδησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΝΕΡΙΤ  θα 

επιδιώξει να δώσει σε παραγωγούς και δημιουργούς το βήμα για να γίνουν γνωστοί σε 

ευρύτερα κοινά, με την παραχώρηση δικαιωμάτων αποκλειστικής προβολής ή αδειών 

Creative Commons, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, είτε 

κατοικούν στην Αθήνα είτε στην Περιφέρεια,  να απολαμβάνουν δράσεις πολιτισμού χωρίς 

αποκλεισμούς και εξαιρέσεις. 
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Η ΝΕΡΙΤ επιδιώκει την προώθηση της ευρωπαϊκής και ιδίως της ελληνικής πολιτιστικής 

παραγωγής και των έργων ανεξάρτητων παραγωγών και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη 

διαμορφώσει και εφαρμόσει τη χορηγική της πολιτική.  

Ειδικώς για την προώθηση της εθνικής κινηματογραφίας (ταινίες μεγάλου και μικρού 

μήκους, τηλεταινίες κλπ), η ΝΕΡΙΤ θα αναπτύξει ολοκληρωμένα χρηματοδοτικά και 

υποστηρικτικά προγράμματα που θα αφορούν τόσο στην παραγωγή – σε όλα τα στάδια – 

όσο και στη μετάδοση των κινηματογραφικών έργων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερο βάρος 

στην ανάπτυξη των διεθνών συμπαραγωγών. 
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Γ. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  
H ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως νεοϊδρυθείσα εταιρεία δίνει ιδιαίτερο βάρος σε θέματα ομαλής και 

σταθερής ανάπτυξης, βέλτιστης δομής, στελέχωσης, παραλαβής και αξιοποίησης 

εγκαταστάσεων, υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών.    

1. Δομή ΝΕΡΙΤ 
H ΝΕΡΙΤ από τη φύση της αποστολής της, αλλά και τις συνθήκες της επί 24ώρου βάσης 

λειτουργίας της, έχει ανάγκη των υπηρεσιών σημαντικού αριθμού προσωπικού και 

ειδικοτήτων, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας τηλεοπτικό 

και ραδιοφωνικό πρόγραμμα που θα καλύπτει όλο το εύρος των αναγκών και των 

ενδιαφερόντων της Ελληνικής κοινωνίας.  

Η ΝΕΡΙΤ, επί του παρόντος, προβλέπεται να στελεχωθεί με 648 άτομα συνολικά. Ο αριθμός 

αυτός την κατατάσσει ανάμεσα στις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες. Ωστόσο, για να 

μπορέσει η ΝΕΡΙΤ να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της και για να 

διασφαλίσει υπηρεσίες, όπως αποτυπώνονται στο παρόν, αξιοπρεπείς, που να 

αντανακλούν κατ’ ελάχιστον τις προσδοκίες του ελληνικού κοινού, είναι αναγκαία η 

διαρκής προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την επίτευξη περαιτέρω στελέχωσης, που θα 

επιτρέπει τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της. Από το 2017 και μετά, 

οι προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρείας είναι πρωταρχικός στόχος. 

Παραθέτουμε κατωτέρω το τρέχον οργανόγραμμα της εταιρείας, τυχόν δε δυσλειτουργίες 

από την εφαρμογή του, εφόσον προκύψουν, θα αρθούν:  
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2. Στελέχωση  
Η ΝΕΡΙΤ έχοντας σαν στόχο τόσο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, όσο και τις 

ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, έχει προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού 

υιοθετώντας τις πλέον ενδεδειγμένες μεθόδους (ανοιχτές προσκλήσεις, διαδικασίες ΑΣΕΠ, 

κλπ), ανάλογα με τις κατηγορίες προσωπικού που χρειάζεται για τις συγκεκριμένες θέσεις. 

Λόγω του σημαντικά μειωμένου αριθμού προσωπικού θα καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την ορθότερη και αποδοτικότερη διαχείρισή του, αξιοποιώντας κάθε 

πρόσφορο μέσο (προηγμένες οργανωτικές δομές, διαδικασίες, τεχνολογικές εφαρμογές, 

εκπαίδευση και διαρκής κατάρτιση). 

Προβλέπεται ότι η στελέχωση της εταιρείας θα ολοκληρωθεί εντός του 2014. Παράλληλα 

θα εξειδικεύονται οι διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας, ώστε να υιοθετηθούν πλήρως 

εντός του 2015. Κατά το ίδιο έτος πρέπει να δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση και πλήρη 

κατάρτιση του νέου προσωπικού στα καθήκοντά του και η πλήρης ανάληψη δράσης. 

 Στο επόμενο γράφημα φαίνεται η κατανομή του υπό πρόσληψη προσωπικού ανά Γενική 

Διεύθυνση: 
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3. Λειτουργία Επιτροπών 
Για την παραγωγή και προμήθεια προγράμματος, καθώς και για την πλήρη ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της ΝΕΡΙΤ, θα επιδιωχθεί η άμεση συγκρότηση και λειτουργία των 

επιτροπών που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ιδίως Επιτροπές 

Προγράμματος, Σεναρίων, Κοστολογίου Προγράμματος κ.λπ., καθώς και όσων 

προβλέπονται στους λοιπούς κανονισμούς της ΝΕΡΙΤ. 

Θα επιδιωχθεί ο ορισμός Μεσολαβητή και μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας, για την 

άμεση έναρξη εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων τους.  

Για λόγους διαφάνειας, θα επιδιωχθεί η άμεση συγκρότηση της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου, με ενέργειες έναντι των αρμοδίων αρχών. 

 

4. Αξιοποίηση παγίων και άυλων μέσων  
Έχουν μεταβιβασθεί δια νόμου πάγια (κτιριακές εγκαταστάσεις, οικόπεδα, κλπ) και άυλα 

μέσα (δικαιώματα, κλπ) για την λειτουργία  στη ΝΕΡΙΤ (Παράρτημα 3). 

Σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προβλέπεται η έναρξη το συντομότερο δυνατό των 

απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας  παρεμβάσεων, αφού ληφθεί υπόψη 

η μακροχρόνια στρατηγική αξιοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων.  

Θα καταρτισθεί πενταετής οδικός χάρτης παρεμβάσεων και θα γίνει προσπάθεια να 

ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις παρεμβάσεις σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ώστε στο τέλος της πενταετίας να υπάρξει πλήρης 

προσαρμογή στις νέες συνθήκες λειτουργίας. 
 

5. Δημιουργία ενιαίας δομής ειδήσεων – 

Integrated Newsroom  

Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως, αλλά και την ανάγκη παραγωγής 

ειδήσεων καλύπτοντας ταυτόχρονα ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο και αξιοποιώντας 

πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρεία θα προχωρήσει στην δημιουργία ενιαίας 

αίθουσας σύνταξης εντός του 2015.  
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6. Εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων 
συστημάτων πληροφορικής 
Τόσο οι καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις, όσο και οι ανάγκες για την βέλτιστη 

αξιοποίηση του προσωπικού, τη συναρμογή παραδοσιακών και νέων πρακτικών στην 

καθημερινή λειτουργία (π.χ. tapeless) και την διάθεση του περιεχομένου της ΝΕΡΙΤ, 

οδηγούν στην ανάγκη εγκατάστασης και λειτουργίας εξελιγμένων συστημάτων 

πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Με την σειρά τους τα συστήματα αυτά 

θα καθορίσουν και τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις υποδομές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις 

σε όλα τα μέσα επιτάσσουν την επιτάχυνση της ψηφιακής σύγκλισης. 

 

7. Ψηφιακή Μετάβαση 

Τον Οκτώβριο 2012 (ΚΥΑ 42800, ΦΕΚ 2704/5.10.12), θεσπίστηκε ο νέος χάρτης 

πανελλαδικής κάλυψης του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης DVB–T, που χωρίζει την 

Ελληνική επικράτεια σε 34 γεωγραφικές περιοχές (Allotments). Σε κάθε τέτοια περιοχή 

είναι καταγεγραμμένες οι αναγκαίες θέσεις εκπομπής που χρειάζονται για την επαρκή 

πληθυσμιακή κάλυψη της συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης προδιαγράφονται και δίνονται 

όλα τα απαραίτητα τεχνικά δεδομένα, για την υλοποίηση των έργων ανά θέση εκπομπής 

(156 θέσεις εκπομπής).  

Η εξασφάλιση μεταφοράς σήματος και η προμήθεια πομπών είναι κρίσιμα ζητήματα, για 

την εκπλήρωση από τη χώρα των υποχρεώσεών της για την περάτωση του έργου της 

ψηφιακής μετάβασης.  

 Η ΝΕΡΙΤ ξεκίνησε την εγκατάσταση και λειτουργία των πομπών που είχε στη διάθεσή της, 

μεταδίδει ψηφιακά στις υπόλοιπες περιοχές, ενώ ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την 

προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου των ψηφιακών πομπών. 

 

8. Διανομή του σήματος προγράμματος 

Στο δίκτυο εκπομπής που λειτουργεί μέχρι στιγμής στη δημόσια τηλεόραση, έχει γίνει 

επιλογή μεταφοράς σήματος ASI από άκρο σε άκρο μέσω μισθωμένης γραμμής. Ο τρόπος 

αυτός είναι ο πλέον αξιόπιστος με εγγυημένο ρυθμό μετάδοσης. Το μειονέκτημα αυτού του 

τρόπου μεταφοράς είναι το υψηλό κόστος. Το κόστος είναι ανάλογο της γεωγραφικής 

θέσης που βρίσκεται το σημείο εκπομπής, εξαιτίας του μεγαλύτερου αριθμού κόμβων 

αναμετάδοσης που εμπλέκονται στη μετάδοση, και περιλαμβάνει εφάπαξ δαπάνη για 

αγορά εξοπλισμού και αδειοδοτήσεις πιθανών ραδιοζεύξεων που θα μεσολαβήσουν, 

καθώς και πάγια και μηνιαία τέλη σύνδεσης.  
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Η μεταφορά του σήματος του προγράμματος σε ένα πυκνό δίκτυο σημείων εκπομπής, 

πρέπει να γίνει μέσω δορυφορικής υπηρεσίας. Ωστόσο για να είναι ανταγωνιστικό το 

κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτατα το δίκτυο της 

επίγειας εκπομπής. Αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας η συντομότερη δυνατή 

ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών για την μείωση του κόστους διανομής του σήματος. Η 

μέσω δορυφόρου διανομή του σήματος προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2014. 
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Λόγω των διεθνών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της χώρας, η δράση της ΝΕΡΙΤ 

εντάσσεται στο πεδίο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), 

το οποίο εκφράζει τη φιλοσοφία της μετάβασης σε πολυετείς προϋπολογισμούς και του 

πολυετούς προγραμματισμού των δημόσιων οικονομικών ολόκληρης της Γενικής 

Κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνει τα όρια και τις δεσμεύσεις που 

αναλαμβάνονται για την περίοδο 2013-2016, ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες όλων των 

υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, καθώς και του ύψους 

του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 3429/2005 όλα το νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και 

δημόσιου δίκαιου του κεφαλαίου Α υποβάλουν τους προϋπολογισμούς τους στην 

Διεύθυνση ΔΕΚΟ η οποία τους επιβλέπει και αναθεωρεί, αν υπάρχει ανάγκη, για να 

διασφαλιστεί η υλοποίηση της Κυβερνητικής πολιτικής. Οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να 

διασφαλίζουν, σε μηνιαία βάση, ότι οι προϋπολογισμοί  τους υλοποιούνται και ότι οι 

Διοικήσεις τους προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες διορθωτικές δράσεις στην περίπτωση 

αποκλίσεων. Σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων θα αναλαμβάνονται δράσεις για την 

πιστή εφαρμογή του προϋπολογισμού. 

Η ΝΕΡΙΤ έχει χαρακτηριστεί ως ΔΕΚΟ που είναι ενταγμένη στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ (αναμένεται και η τυπική ένταξη της). Συνεπώς τα Οικονομικά  

δεδομένα και οι Προϋπολογισμοί της NEΡΙΤ έως το 2018 συμμετέχουν στη διαμόρφωση του 

Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού και ενσωματώνονται στην Παρουσίαση του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Στρατηγικής 2015-2018. 

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται τα δημοσιονομικά όρια και οι δεσμεύσεις που έχουν 

αναληφθεί για την επόμενη τετραετία. Στο ΜΠΔΣ 2015-2018 περιλαμβάνονται 

απολογιστικά στοιχεία για τα δημοσιονομικά μεγέθη της Γενικής Κυβέρνησης των ετών 

2012-2013, βάσει των πρόσφατων ανακοινώσεων της Eurostat για τα στοιχεία όλων των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι εκτιμήσεις του τρέχοντος έτους και οι 

προβλέψεις για την περίοδο 2015-2018. 

Οι προβλέψεις που αφορούν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και έχουν 

εγγραφεί στο ΜΠΣΔ 2015-2018 έχουν ως εξής: 

·         Έτος 2014 δημοσιονομικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) Ευρώ 91,00 εκατ. 

·         Έτος 2015 δημοσιονομικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) Ευρώ 102,80 εκατ. 

·         Έτος 2016 δημοσιονομικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) Ευρώ 103,06 εκατ. 
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·         Έτος 2017 δημοσιονομικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) Ευρώ 126,11 εκατ. 

·         Έτος 2018 δημοσιονομικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) Ευρώ 125,61 εκατ. 

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις υπολογίστηκαν από την Διοίκηση της ΝΕΡΙΤ σε συνεργασία με το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πριν την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας στις 04/05/2014. 

Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι ενδεχομένως οι ανωτέρω υπολογισμοί εμπεριέχουν 

κινδύνους αποκλίσεων ως προς τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και πολύ περισσότερο ως 

προς το ύψος των προϋπολογισθεισών  δαπανών. 

Συγκεκριμένα τα έσοδα από ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ που αποδίδεται από την ΔΕΗ 

οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα κινηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα των προϋπολογισθέντων 

λόγω της μείωσης των οικιακών παροχών σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 

Αναφορικά με το σκέλος των δαπανών λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ ΑΕ διαφαίνεται ότι θα 

υπάρχουν αποκλίσεις των δαπανών κυρίως τα έτη 2017 και 2018. 

Οι προβληματισμοί της Διοίκησης της ΝΕΡΙΤ ως προς την δυνατότητα επίτευξης του 

αναμενόμενου Δημοσιονομικού αποτελέσματος (πλεονάσματος) έχουν συζητηθεί με το 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα γίνονται κάθε έτος οι σχετικές προσαρμογές των 

κονδυλίων των Προϋπολογισμών. Ήδη έχουν συμφωνηθεί με το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους τα κονδύλια του Προϋπολογισμού του 2015 (Παράρτημα 2). 

Το ίδιο διάστημα απεστάλη (16/12/2013) και το αίτημα για πρόσληψη προσωπικού, 

κατόπιν σύστασης 648 οργανικών θέσεων, που συνιστούν τις αρχικές θέσεις που θα 

στελεχωθούν για τη λειτουργία της εταιρείας, σύμφωνα με την με αριθμό 9/16.12.2013 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, που ελήφθη κατόπιν της με αριθμό 

10/13.12.2013 απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου.  

Οι 648 θέσεις αντιστοιχούν σε : 

- 618 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκ των οποίων 3 

δικηγόροι θα απασχοληθούν με σύμβαση έμμισθης εντολής 

- 1 θέση νομικού συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής και 

- 29 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκ 

των οποίων 4 θα κατέχουν θέση Γενικού Διευθυντή, 9 θα κατέχουν θέση Διευθυντή, 

6 θα κατέχουν θέση Συντονιστή, 4 θα είναι Ειδικοί Σύμβουλοι – μετακλητοί 

υπάλληλοι και 6 θα κατέχουν θέσεις διοικητικών – μετακλητών υπαλλήλων. 
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1. Έσοδα και πηγές χρηματοδότησης 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 4173 της 26.07.2013 η ΝΕΡΙΤ συμβάλλει, χωρίς την 

επιδίωξη απόκτησης κέρδους, στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. 

Ταυτόχρονα, ως δημόσια επιχείρηση και ανώνυμη εταιρεία η οποία διαθέτει οικονομική 

αυτοτέλεια, έχει την υποχρέωση να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο κάθε μορφή 

χρηματοδότησης που θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου 

της και την εκπλήρωση των σκοπών της. 

1.1. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος 

Η ΝΕΡΙΤ έχει ως κύρια μορφή χρηματοδότησης τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος ως 

αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας. 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα 

Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, 

και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση, καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, τα υπόχρεα για την 

καταβολή του πρόσωπα και ο τρόπος είσπραξής του. 

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, θα επιδιωχθεί να μην αυξηθεί, κατά την 

διάρκεια εκτέλεσης του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το ανταποδοτικό τέλος. Αντίθετα, 

θα καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου το παρακρατούμενο από το Υπουργείο 

Οικονομικών ποσό να περιέλθει σταδιακά στην εταιρεία. Τα έσοδα από το ανταποδοτικό 

αναμένεται να ανέλθουν σε 190,0 εκ. Ευρώ ετησίως.  

1.2. Έσοδα από διαφημίσεις 

Η ΝΕΡΙΤ έχει την υποχρέωση να αξιοποιεί πλήρως τα έσοδα από διαφημίσεις, διατηρώντας 

πάντα ως κεντρικό της στόχο το γεγονός ότι δεν επιδιώκει το κέρδος αλλά την βέλτιστη 

δυνατή ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, με την ποιοτική στάθμη που 

επιβάλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Στο πλαίσιο 

αυτό, τίθεται ο στόχος τα έσοδα από διαφημίσεις να ανέρχονται στο 4% του συνολικού 

ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων. 

1.3. Χορηγίες 
Παρά την δυσκολία στην εξεύρεση χορηγών κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία, θα 

καταβληθεί  ιδιαίτερη προσπάθεια στον συγκεκριμένο τομέα. Τα Μουσικά Σύνολα και το 

Αρχείο είναι δυο τομείς που μπορούν να προσελκύσουν σχετικές χορηγίες, αλλά να γίνουν 

και πηγές εσόδων δια των μισθώσεων, εκδόσεων κ.λπ. 
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1.4. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή 

Η Διοίκηση της ΝΕΡΙΤ διερευνά την αξιοποίηση όλων των περιουσιακών της στοιχείων για 

τη  δημιουργίας εσόδων όπως π.χ. τη δημιουργία εκπομπών που να μπορούν να πωληθούν 

σε άλλους φορείς και την αξιοποίηση του Αρχείου. Επίσης ξεκίνησε η συνεισφορά των 

Μουσικών Συνόλων στα έσοδα της εταιρείας καθώς εισπράχθηκαν τα εισιτήρια από τις 

πρώτες συναυλίες, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους. 
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2. Κόστος των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
Η ενότητα αυτή στην παρούσα προσέγγιση αφορά το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων 

της ΝΕΡΙΤ. Το κόστος αυτό εκτιμάται κατά μέσον όρο σε περίπου 95 εκ. Ευρώ ετησίως, 

σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτουμε σήμερα (Παράρτημα 2).  

Αναλυτικότερα: 

 

2.1. Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 

Μετά την πλήρη στελέχωση της ΝΕΡΙΤ, προβλέπεται ότι το συνολικό κόστος μισθοδοσίας θα 

ανέλθει  σε 18 εκ. Ευρώ ετησίως. Στο ποσό  περιλαμβάνονται πάσης φύσεως αμοιβές και 

προσαυξήσεις όπως υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες κ.ά καθώς και το κόστος των 

εργοδοτικών εισφορών.  

Για τον υπολογισμό του κόστους της τακτικής μισθοδοσίας του προσωπικού της εταιρίας 

έχουν ληφθεί υπόψη: 

- οι μισθολογικές διατάξεις του Ν. 4093/2013 και 

- η υπ’ αριθμόν 2/17805/0022/21.3.2013 (ΦΕΚ Β 662/21.3.2013) Υπουργική 

απόφαση, με την οποία καθορίστηκαν οι αποδοχές των δημοσιογράφων που 

απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς της παρ. 1 του 

άρθρου 4 και της παρ. 1α του άρθρου31 του Ν.4024/2011 (Α’226) όπως ισχύει.  

2.2. Ραδιοτηλεοπτικό Πρόγραμμα 

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η προμήθεια μισθωμένου προγράμματος, ταινιών 

κυριότητας (εξωτερικές παραγωγές), τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών 

γεγονότων εσωτερικού – εξωτερικού, ραδιοφωνικών παραγωγών, πνευματικά δικαιώματα 

επαναλήψεων. Διαπιστώνεται αντίστοιχη διακύμανση ετησίως ανάλογα με τις 

μεταδιδόμενες εκδηλώσεις (Mundial, Ολυμπιακοί αγώνες, κλπ) με μέσον όρο τα 35,2 εκ. 

Ευρώ ετησίως. 

2.3. Μουσικά σύνολα ΝΕΡΙΤ 

Το κόστος των Μουσικών συνόλων της ΝΕΡΙΤ αναμένεται να ανέλθει σε  2,0 εκ. Ευρώ 

ετησίως. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές των μουσικών καθώς και το κόστος 

διοργάνωσης των συναυλιών και κάθε είδους παραστάσεων και εκδηλώσεων. 
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2.4. Λοιπές Δαπάνες Λειτουργίας και Διάφορα έξοδα 

Κατά μέσον όρο εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε περίπου 6,0 εκ. Ευρώ ετησίως.  Οι δαπάνες 

αυτές αφορούν ενδεικτικά υπηρεσίες λήψης υπηρεσιών (καθαριότητα και φύλαξη κτιρίων, 

αμοιβές Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών και άλλων συμβούλων) αλλά και προμήθειας υλικών 

αγαθών (γραφική ύλη, αναλώσιμα γραφείων και υπολογιστών , κ.λ.π). 

2.5. Παροχές τρίτων 

Οι παροχές τρίτων εκτιμάται ότι θα απορροφούν  16 εκ. Ευρώ ετησίως.  

Συγκεκριμένα αναμένεται η εταιρεία να δαπανήσει  

 για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και κόστος τηλεπικοινωνιών ποσό 12,0 εκ. 

Ευρώ ετησίως   

 για ασφάλιστρα ποσό 2,0 εκ. Ευρώ ετησίως   

 για ενοίκια ποσό 0,5 εκ. Ευρώ ετησίως   

 για επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεως ποσό 1,5 εκ. Ευρώ 

ετησίως.  

2.6. Φόροι 

Οι φόροι θα ανέρχονται σε 10 εκ. Ευρώ ετησίως. 

2.7. Επενδύσεις 

Η αγορά Μηχανολογικού εξοπλισμού για ψηφιακή μετάβαση, οι επενδύσεις σε λογισμικό 

και λοιπό εξοπλισμό αποτελούν κεντρικό στόχο για την εταιρεία και προβλέπεται να 

ανέρχονται σε 8 εκ. Ευρώ ετησίως και για την περίοδο  2015-2019 σε περίπου 40 εκ. ευρώ.  

Οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν αναγκαίες τις επενδύσεις αυτές, ώστε η ΝΕΡΙΤ να 

επιδιώξει τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, καθώς και την ενοποιημένη διαχείριση των επιχειρηματικών και παραγωγικών 

πόρων της. Στο πλαίσιο της δέσμευσης για την ψηφιακή μετάβαση και την κάλυψη  των 

αναγκών του δικτύου επίγειας ψηφιακής εκπομπής της ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με την ΚΥΑ 42800, 

έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους €6,8 εκ. Η εγκατάσταση του δικτύου επιδιώκεται να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2015, ενώ παράλληλα η ΝΕΡΙΤ θα συνεχίζει την επέκταση 

του δικτύου της μέχρι την πλήρη πληθυσμιακή κάλυψη της χώρας. 

Η βασική ιεράρχηση των αναγκών του επενδυτικού προγράμματος 2015 – 2019 και η 

διαμόρφωση του προϋπολογισμού παρατίθενται κατωτέρω. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 2015 - 2019 

1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 3.500.000,00 € 

2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ STUDIOS 2.000.000,00 € 

3 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 500.000,00 € 

4 ΠΟΛΥΜΕΣΑ 300.000,00 € 

5 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.500.000,00 € 

6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5.000.000,00 € 

7 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 10.000.000,00 € 

8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 1.000.000,00 € 

9  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 3.000.000,00 € 

10 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 5.500.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 2015 - 2019 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)        32.300.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 2015 - 2019 (ΜΕ ΦΠΑ) 40.000.000,00 € 

 

 Τα ανωτέρω έξοδα θα αναμορφώνονται  και εξειδικεύονται όσο προχωρά η στελέχωση της 

εταιρείας και η εξειδίκευση των δραστηριοτήτων της. 
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Ε. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 

Η ΝΕΡΙΤ, ως νέα εταιρεία, δεν διαθέτει ιστορικά δεδομένα για τα οικονομικά μεγέθη της, 

γεγονός που δυσχεραίνει τον προγραμματισμό της και καθιστά αναγκαία την διαρκή 

επικαιροποίηση των στοιχείων του προϋπολογισμού και της λειτουργίας της. Επιπροσθέτως 

η ανάπτυξη της εταιρείας περιορίζεται από τις δεσμεύσεις για δημοσιοοικονομικό 

αποτέλεσμα 91 εκατ., που έχει ανακοινωθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής. Η απεμπλοκή από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 είναι απαραίτητη για την 

ομαλή χρηματοδότηση και λειτουργία της εταιρείας.  

 

Με τις παρούσες δεσμεύσεις σε προσωπικό και προϋπολογισμό, για την επίτευξη των 

στόχων της ΝΕΡΙΤ, απαιτείται η σταδιακή ανάπτυξη της εταιρείας να συνοδευθεί, από 

εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη για όλους τους τομείς, στο πλαίσιο του 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου προγραμματικού σχεδιασμού της.  

Πρέπει, επίσης, να διερευνηθούν οι δυνατότητες των υπαρχουσών κύριων εγκαταστάσεων 

(Ραδιομέγαρο, Κατεχάκη, Ρηγίλλης), προκειμένου να αποφασισθεί είτε η βελτίωση – 

αναβάθμισή τους – με δεδομένη την παλαιότητά τους – είτε η δυνατότητα ανέγερσης νέου 

ραδιομεγάρου που θα ικανοποιεί μεσομακροπρόθεσμα τις ανάγκες του δημόσιου φορέα 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.  

  



ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΡΙΤ Α.Ε. 

 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   

1 

ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 

2014 Μεταδίδει πρόγραμμα γενικού περιεχομένου. 

 2015 
Διαμόρφωση σε κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα 
σταθμό. 

2 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙ 

2014 Μεταδίδει ήδη πρόγραμμα, ιδίως αθλητικό.  

 2015 
Διαμόρφωση πολιτιστικού, αθλητικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα. 

3 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 2015 
Έναρξη λειτουργίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο 
διαγωνισμός σχετικά με τη μεταφορά σήματος. 

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 
Καθημερινή παραγωγή προγράμματος από τις 
εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη. 

5 ΣΥΝΟΛΟ Τ/Ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2016-2019 
Ολοκλήρωση στελέχωσης και παραγωγή 
προγράμματος, σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη 

Β. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ   

1 ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2014 Μεταδίδει πρόγραμμα.  

2015 Βελτίωση και αναβάθμιση περιεχομένου. 

2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Έναρξη λειτουργίας. 

3 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
2014 

Μεταδίδει πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία 
παραγωγής. 

2015 Βελτίωση και αναβάθμιση περιεχομένου. 

4 KOSMOS 
2014 Μεταδίδει με λίστα μουσικής (play list). 

2015 Βελτίωση και αναβάθμιση περιεχομένου. 

5 ΠΕΜΠΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 2015 Έναρξη λειτουργίας μέσω διαδικτύου και 
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ΣΤΑΘΜΟΣ δορυφορικά. 

6 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2014 
Μεταδίδει δοκιμαστικό πρόγραμμα από δύο 
συχνότητες. 

2015 Έναρξη λειτουργίας. 

7 
ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

2015-2019 
Σταδιακή έναρξη λειτουργίας αναλόγως συμφωνιών 
με τις Περιφέρειες. 

8 ΣΥΝΟΛΟ Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ  2016-2019 
Ολοκλήρωση στελέχωσης και παραγωγή 
προγράμματος, σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη.  

9 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΕΑ ΚΥΜΑΤΑ 2015 Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας. 

Γ. ΝΕΑ ΜΕΣΑ 

1 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 2014 
Ξεκίνησε η λειτουργία του ιστότοπου www.nerit.gr 
και έλαβαν χώρα πιλοτικές δράσεις. 

2 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ – 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  

2015 

Διαμόρφωση εταιρικής παρουσίας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  

Πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των δημοσιογράφων  
στα νέα μέσα.  

3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 
Υιοθέτηση εργαλείων μέτρησης αποδοτικότητας της 
παρουσίας στα νέα μέσα.  

4 
Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2015 
Πρώτος πειραματικός κύκλος παραγωγής 
διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. 

5 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΜΕΣΑ 

2016 

Το ήμισυ του δημοσιογραφικού δυναμικού της ΝΕΡΙΤ 
αναρτά απευθείας στον ιστότοπο της εταιρείας το 
περιεχόμενο που παράγει. 

Εκπαίδευση και εξάσκηση σε αντικείμενα όπως η 
δημοσιογραφία βασισμένη σε ανοιχτά δεδομένα 
(data journalism), η δημοσιογραφία των πολιτών 
(citizen journalism), η ανοιχτή ενιαία δομή ειδήσεων, 
το backpack journalism. Διατίθεται η πρώτη έκδοση 
της προσωποποιημένης εφαρμογής αναπαραγωγής 
περιεχομένου (media player). 

6 
Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2016 
Β’ κύκλος παραγωγής διαδραστικού περιεχομένου. 

7 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2016 

Εφαρμογή διαδραστικότητας στο ήμισυ των 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 

Κυκλοφορία πρώτων εκδόσεων των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

8 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 2017-2019 

Τα τρία τέταρτα των δημοσιογράφων αναρτούν 
απευθείας στο διαδικτυακό τόπο το περιεχόμενο που 
παράγουν.  

Δράσεις για νέες μορφές δημοσιογραφίας. 

http://www.nerit.gr/
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9 
Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2017-2019 
Γ΄ κύκλος παραγωγής διαδραστικού περιεχομένου. 

Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΔΟΜΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - INTEGRATED NEWSROOM 

1 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΟΜΗΣ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

2015 
Δημιουργία ενιαίας δομής ειδήσεων: διαμόρφωση 
χώρου και εξοπλισμός. 

  Εκπαίδευση των δημοσιογράφων. 

Ε. ΑΡΧΕΙΟ 

1 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

2015 
Προϋποθέτει τη μετάβαση και λειτουργία ψηφιακών 
αρχείων (tapeless).  

2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ 2015 
Δημιουργία ειδικού ιστοχώρου με πολλαπλές χρήσεις, 
και πρόβλεψη για διαδραστικές εφαρμογές.  

3 ΜΟΥΣΕΙΟ 2015 Αξιοποίηση κτιρίου οδού Ρηγίλλης. 

4 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016 
Ενοποίηση βάσεων δεδομένων έξι διαφορετικών 
Αρχείων.  

5 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2017-2019 

Ολοκλήρωση καταλογογράφησης υπάρχοντος 
αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού.  

Διαμόρφωση του πρώτου επίσημου καταλόγου 
αρχειακού περιεχομένου. 

Ψηφιοποίηση format και προτεραιότητες 
ψηφιοποίησης.  

Ψηφιοποίηση ραδιοφωνικού Αρχείου. 

ΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   

1 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 2014 Έχει ξεκινήσει  η στελέχωση και λειτουργία της. 

2 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2016 Στελέχωση της Ορχήστρας.  

3 ΧΟΡΩΔΙΑ 2015 Στελέχωση της Χορωδίας. 

4 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2016-2019 Πλήρης ανάπτυξη κατά τα διεθνή πρότυπα. 

Ζ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 2014 Ολοκλήρωση στελέχωσης έως το τέλος του έτους. 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2015 

Εξειδίκευση διαδικασιών λειτουργίας και πλήρης 
υιοθέτησή τους.  

Εκπαίδευση και πλήρης κατάρτιση νέου προσωπικού 
στα καθήκοντά του και πλήρης ανάληψη δράσης. 

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σχετικά με την 
παραγωγική λειτουργία της εταιρείας. 

3 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2017-2019 Προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης, που θα 
επιτρέπει τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των 
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υπηρεσιών της.  

Προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρείας ως 
πρωταρχικός στόχος. 

Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

1 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2015 

Συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών που 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, καθώς και όσων προβλέπονται στους 
λοιπούς κανονισμούς της ΝΕΡΙΤ. 

2 ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 2014 
Ορισμός Μεσολαβητή και μελών της Επιτροπής 
Δεοντολογίας, για την άμεση έναρξη εκτέλεσης των 
αρμοδιοτήτων τους.  

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2015 
Συγκρότηση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 
Επιτροπής Ελέγχου, με ενέργειες έναντι των 
αρμοδίων αρχών. 

4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2015-2019 
Συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών του άρθρου 
11 του ν. 4173/2013. 

Θ. ΠΑΓΙΑ & ΑΫΛΑ ΜΕΣΑ   

1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 2015 
Αξιοποίηση των πάγιων (κτιριακές εγκαταστάσεις, 
οικόπεδα, κλπ) και άυλων μέσων (δικαιώματα, κλπ) 
που έχουν μεταβιβασθεί δια νόμου. 

2 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 

Σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προβλέπεται 
η έναρξη το συντομότερο δυνατό των απαραίτητων 
για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας  
παρεμβάσεων, αφού ληφθεί υπόψη η μακροχρόνια 
στρατηγική αξιοποίησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων.  

Θα καταρτισθεί πενταετής οδικός χάρτης 
παρεμβάσεων και θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις 
παρεμβάσεις σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, ώστε στο τέλος της πενταετίας να 
υπάρξει πλήρης προσαρμογή στις νέες συνθήκες 
λειτουργίας. 

Εκπόνηση μελέτης (βλ. σελ. 36). 

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2015 

Εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων 
πληροφορικής 

Μετάβαση και αποκλειστική χρήση ψηφιακών 
αρχείων (tapeless) 

4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

2014 Εκπομπή ψηφιακού σήματος αποκλειστικά. 

2015 
Ολοκλήρωση εγκατάστασης πομπών για την ψηφιακή 
μετάβαση. 

5 ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 2014 
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των σχετικών 
διαγωνισμών.  
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Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   

1 

ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 

2014 Μεταδίδει πρόγραμμα γενικού περιεχομένου. 

 2015 
Διαμόρφωση σε κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα 
σταθμό. 

2 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΝΑΛΙ 

2014 Μεταδίδει ήδη πρόγραμμα, ιδίως αθλητικό.  

 2015 
Διαμόρφωση πολιτιστικού, αθλητικού και 
περιφερειακού χαρακτήρα. 

3 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 2015 
Έναρξη λειτουργίας. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο 
διαγωνισμός σχετικά με τη μεταφορά σήματος. 

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 
Καθημερινή παραγωγή προγράμματος από τις 
εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη. 

5 ΣΥΝΟΛΟ Τ/Ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 2016-2019 
Ολοκλήρωση στελέχωσης και παραγωγή 
προγράμματος, σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη 

Β. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ   

1 ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 Μεταδίδει πρόγραμμα. 

2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Έναρξη λειτουργίας. 

3 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 
Μεταδίδει πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία 
παραγωγής. 

4 KOSMOS 2014 Μεταδίδει με λίστα μουσικής (play list). 

5 
ΠΕΜΠΤΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

2015 
Έναρξη λειτουργίας μέσω διαδικτύου και 
δορυφορικά. 

6 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2014 
Μεταδίδει δοκιμαστικό πρόγραμμα από δύο 
συχνότητες. 

2015 Έναρξη λειτουργίας. 

7 
ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

2015-2019 
Σταδιακή έναρξη λειτουργίας αναλόγως συμφωνιών 
με τις Περιφέρειες. 

8 ΣΥΝΟΛΟ Ρ/Φ ΣΤΑΘΜΩΝ  2016-2019 
Ολοκλήρωση στελέχωσης και παραγωγή 
προγράμματος, σύμφωνα με οικονομοτεχνική μελέτη.  

9 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΕ ΒΡΑΧΕΑ ΚΥΜΑΤΑ 2015 Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας. 

Γ. ΝΕΑ ΜΕΣΑ 
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1 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 2014 
Ξεκίνησε η λειτουργία του ιστότοπου www.nerit.gr 
και έλαβαν χώρα πιλοτικές δράσεις. 

2 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ – 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  

2015 

Διαμόρφωση εταιρικής παρουσίας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  

Πρώτος κύκλος εκπαίδευσης των δημοσιογράφων  
στα νέα μέσα.  

3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2015 
Υιοθέτηση εργαλείων μέτρησης αποδοτικότητας της 
παρουσίας στα νέα μέσα.  

4 
Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2015 
Πρώτος πειραματικός κύκλος παραγωγής 
διαδραστικού οπτικοακουστικού περιεχομέ-νου. 

5 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΜΕΣΑ 

2016 

Το ήμισυ του δημοσιογραφικού δυναμικού της ΝΕΡΙΤ 
αναρτά απευθείας στον ιστότοπο της εταιρείας το 
περιεχόμενο που παράγει. 

Εκπαίδευση και εξάσκηση σε αντικείμενα όπως η 
δημοσιογραφία βασισμένη σε ανοιχτά δεδομένα 
(data journalism), η δημοσιογραφία των πολιτών 
(citizen journalism), η ανοιχτή ενιαία δομή ειδήσεων, 
το backpack journalism. Διατίθεται η πρώτη έκδοση 
της προσωποποιημένης εφαρμογής αναπαρα-γωγής 
περιεχομένου (media player). 

6 
Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2016 
Β’ κύκλος παραγωγής διαδραστικού περιεχομένου. 

7 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2016 

Εφαρμογή διαδραστικότητας στο ήμισυ των 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 

Κυκλοφορία πρώτων εκδόσεων των εφαρμογών για 
κινητές συσκευές. 

8 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 2017-2019 

Τα τρία τέταρτα των δημοσιογράφων αναρτούν 
απευθείας στο διαδικτυακό τόπο το περιεχόμενο που 
παράγουν.  

Δράσεις για νέες μορφές δημοσιογραφίας. 

9 
Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2017-2019 
Γ΄ κύκλος παραγωγής διαδραστικού περιεχομένου. 

Δ. ΕΝΙΑΙΑ ΔΟΜΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - INTEGRATED NEWSROOM 

1 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΟΜΗΣ 
ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

2015 

Δημιουργία ενιαίας δομής ειδήσεων: διαμόρφωση 
χώρου και εξοπλισμός. 

Εκπαίδευση των δημοσιογράφων. 

Ε. ΑΡΧΕΙΟ 

1 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  

2015 
Προϋποθέτει τη μετάβαση και λειτουργία ψηφιακών 
αρχείων (tapeless).  

2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ 2015 Δημιουργία ειδικού ιστοχώρου με πολλαπλές χρήσεις, 

http://www.nerit.gr/
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και πρόβλεψη για διαδραστικές εφαρμογές.  

3 ΜΟΥΣΕΙΟ 2015 Αξιοποίηση κτιρίου οδού Ρηγίλλης. 

4 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016 
Ενοποίηση βάσεων δεδομένων έξι διαφορετικών 
Αρχείων.  

5 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2017-2019 

Ολοκλήρωση καταλογογράφησης υπάρχοντος 
αρχειακού οπτικοακουστικού υλικού.  

Διαμόρφωση του πρώτου επίσημου καταλόγου 
αρχειακού περιεχομένου. 

Ψηφιοποίηση format και προτεραιότητες 
ψηφιοποίησης.  

Ψηφιοποίηση ραδιοφωνικού Αρχείου. 

ΣΤ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   

1 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 2014 Έχει ξεκινήσει  η στελέχωση και λειτουργία της. 

2 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2016 Στελέχωση της Ορχήστρας.  

3 ΧΟΡΩΔΙΑ 2015 Στελέχωση της Χορωδίας. 

4 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2016-2019 Πλήρης ανάπτυξη κατά τα διεθνή πρότυπα. 

Ζ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    

1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 2014 Ολοκλήρωση στελέχωσης. 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2015 

Εξειδίκευση διαδικασιών λειτουργίας και πλήρης 
υιοθέτησή τους.  

Εκπαίδευση και πλήρης κατάρτιση νέου προσωπικού 
στα καθήκοντά του και πλήρης ανάληψη δράσης. 

Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σχετικά με την 
παραγωγική λειτουργία της εταιρείας. 

3 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2017-2019 

Προσπάθεια περαιτέρω στελέχωσης, που θα 
επιτρέπει τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών της.  

Προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρείας ως 
πρωταρχικός στόχος. 

Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ   

1 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2015 

Συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών που 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, καθώς και όσων προβλέπονται στους 
λοιπούς κανονισμούς της ΝΕΡΙΤ. 

2 ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 2014 
Ορισμός Μεσολαβητή και μελών της Επιτροπής 
Δεοντολογίας, για την άμεση έναρξη εκτέλεσης των 
αρμοδιοτήτων τους.  

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2015 Συγκρότηση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 
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Επιτροπής Ελέγχου, με ενέργειες έναντι των 
αρμοδίων αρχών. 

4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2015-2019 
Συγκρότηση συμβουλευτικών επιτροπών του άρθρου 
11 του ν. 4173/2013. 

Θ. ΠΑΓΙΑ & ΑΫΛΑ ΜΕΣΑ   

1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 2015 
Αξιοποίηση των πάγιων (κτιριακές εγκαταστάσεις, 
οικόπεδα, κλπ) και άυλων μέσων (δικαιώματα, κλπ) 
που έχουν μεταβιβασθεί δια νόμου. 

2 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015 

Σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, προβλέπεται 
η έναρξη το συντομότερο δυνατό των απαραίτητων 
για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας  
παρεμβάσεων, αφού ληφθεί υπόψη η μακροχρόνια 
στρατηγική αξιοποίησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων.  

Θα καταρτισθεί πενταετής οδικός χάρτης 
παρεμβάσεων και θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές τις 
παρεμβάσεις σε συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, ώστε στο τέλος της πενταετίας να 
υπάρξει πλήρης προσαρμογή στις νέες συνθήκες 
λειτουργίας. 

Εκπόνηση μελέτης (βλ. σελ. 36). 

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2015 

Εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων συστημάτων 
πληροφορικής 

Μετάβαση και αποκλειστική χρήση ψηφιακών 
αρχείων (tapeless) 

4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

2014 Εκπομπή ψηφιακού σήματος αποκλειστικά. 

2015 
Ολοκλήρωση εγκατάστασης πομπών για την ψηφιακή 
μετάβαση. 

5 ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 2014 
Προϋπόθεση η ολοκλήρωση των σχετικών 
διαγωνισμών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

  

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2018

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7) 192.438.000 196.696.760 204.489.179 214.366.300 214.366.300

1. Πωλήσεις (=α+β) 192.438.000 196.696.760 204.489.179 214.366.300 214.366.300

α) Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ ΝΕΡΙΤ 190.800.000 194.616.000 199.481.400 206.463.249 206.463.249

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 1.638.000 2.080.760 5.007.779 7.903.051 7.903.051

2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 0 0 0 0 0

γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 0 0 0 0 0

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ (βάσει ήδη υπογεγραμμένων ΣΑΕ) 0 0 0 0 0

ε) Ε.Ε. 0 0 0 0 0

στ) Λοιπές 0 0 0 0 0

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 0 0 0 0 0

4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι Πιστωτικοί) 0 0 0 0 0

5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 0 0 0 0 0

6. Λοιπά Έσοδα 0 0 0 0 0

7. Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 0 0 0 0 0

ΙΙ.ΕΞΟΔΑ (=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 101.062.895 93.862.400 101.422.991 88.253.101 88.753.101

8. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (=στ΄+ζ+η) 15.717.895 19.942.000 20.060.000 20.060.000 20.060.000

στ) Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού 12.474.520 15.029.639 15.118.571 15.118.571 15.118.571

ζ) Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και 

ημερομίσθιου προσωπικού
3.243.375 4.912.361 4.941.429 4.941.429 4.941.429

η) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0 0 0 0 0

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 34.500.000 13.500.000 21.500.000 7.000.000 7.500.000

10. Παροχές Τρίτων 7.715.000 6.989.000 7.023.945 7.059.065 7.059.065

Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -φωταέριο -Ύδρευση-

Τηλεπικοινωνίες
3.900.000 2.574.000 2.586.870 2.599.804 2.599.804

 Εκ των οποίων Ενοίκια 2.250.000 2.250.000 2.261.250 2.272.556 2.272.556

Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 465.000 465.000 467.325 469.662 469.662

Εκ των οποίων Επισκευές και Συντηρήσεις 1.100.000 1.700.000 1.708.500 1.717.043 1.717.043

11. Φόροι (συμπεριλαμβανομένου και φόρου εισοδήματος 

χρήσης)
17.000.000 17.000.000 17.463.376 18.306.882 18.306.882

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδήματος Χρήσης 0 0 0 0 0

12. Διάφορα Έξοδα 2.748.000 2.885.400 3.029.670 3.181.154 3.181.154

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις Εισοδημάτων σε Τρίτους 

(δωρεές, επιχορηγήσεις)
0 0 0 0 0

13. Τόκοι και συναφή έξοδα 0 0 0 0 0

Εκ των οποίων δαπάνες προμηθειών πληρωτέες στο κράτος 

επί των δανείων που έχουν ληφθεί με την εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου

0 0 0 0 0

14. Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 0 0 0 0 0

15. Καθαρή Κτήση Παγίων (ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 

αγορών και πωληθέντων παγίων κατά τη χρήση.
23.000.000 33.164.000 31.964.000 32.264.000 32.264.000

Εκ των οποίων έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 0 0 0 0 0

16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με 

βάση τις αγορές και όχι την αρχή συσχέτισης εσόδου-εξόδου 
382.000 382.000 382.000 382.000 382.000

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ) 91.375.105 102.834.360 103.066.188 126.113.199 125.613.199

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

 ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Γ.Λ.Κ. 

 (ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 183 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/5.5.2014) στη ΝΕΡΙΤ παραχωρήθηκε το 

δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης στα ακόλουθα ακίνητα: 

- Όλα τα Κέντρα Εκπομπής Ραδιοτηλεοπτικού σήματος μετά του συναφούς εξοπλισμού, που 

χρησιμοποιούνταν από την καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε για την εκπομπή του ραδιοφωνικού και 

τηλεοπτικού της προγράμματος. 

- Οι εγκαταστάσεις της πρώην ΕΡΤ Α.Ε, οι οποίες βρίσκονται στη Συμβολή των οδών Κατεχάκη & 

Μεσογείων 136 του Δήμου Αθηναίων (7ο διαμέρισμα) σύμφωνα με την ΑΔΑ: ΒΛΞΧΗ-0ΔΧ 

(1/11/2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΓΓΔΠ 3480 ) και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΔΑ: ΒΛ19Η-Σ6Σ 

(12/11/2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΓΓΔΠ 3585) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Με το έβδομο άρθρο του νόμου 4273/2014 (ΦΕΚ Α 158/8-8-2014) μεταβιβάσθηκαν κατά πλήρη κυριότητα, 

νομή και κατοχή μετά των συστατικών και των παραρτημάτων τους, καθώς και του συνόλου των κινητών 

εντός αυτών τα εξής ακίνητα: 

α) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 432. 

Από το εν λόγω δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής εξαιρείται το οπτικοακουστικό, έντυπο και 

φωτογραφικό αρχείο της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., επί του οποίου η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα 

χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 

4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει. 

β) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο Δήμο Ιλίου, επί της Λεωφόρου Ραδιοφωνίας 51. 

γ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190444017002, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της Λεωφόρου Στρατού 51 και 

Καυταντζόγλου. 

δ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550149, στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Ρηγίλλης 4 και Μουρούζη 

14−16. 

ε) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550151, στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 136, με την  

επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί επί του εν λόγω ακινήτου στο Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

στ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050022503013, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 463. 

ζ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 061675710024, στο Δήμο Πατρέων, επί της οδού Παναχαΐδος Αθηνάς 93. 

η) Το ακίνητο στο Δήμο Ρόδου, επί της οδού Ρόδου, στην περιοχή Καλλιθέα. 

θ) Το ακίνητο στο Δήμο Ορεστιάδας, επί της οδού Ευριπίδου και Σαράντα Εκκλησιών. 

ι) Το ακίνητο στο Δήμο Ζακύνθου, επί της οδού Μουζάκη, στην περιοχή Κερί. 

ια) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 151772402015, στο Δήμο Πύργου, επί της οδού Ολυμπίων 70. 

ιβ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 201191213008, στο Δήμο Ιωαννίνων, επί της οδού Παπαδοπούλου και Βασιλίσσης 

Όλγας. 
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ιγ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 210253827017, στο Δήμο Καβάλας, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και 

Ιοκάστης. 

ιδ) Το ακίνητο στο Δήμο Λάρισας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 1. 

ιε) Το ακίνητο στο Δήμο Βόλου, επί της Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου. 

ιστ) Το ακίνητο στο Δήμο Κομοτηνής, στην περιοχή Μαρώνεια. 

ιζ) Το ακίνητο στο Δήμο Σερρών, επί της οδού Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου. 

ιη) Το ακίνητο στο Δήμο Φλώρινας, επί της οδού Μεγαρόβου, στην Πλατεία Ομόνοιας. 

ιθ) To ακίνητο με ΚΑΕΚ 501340311024, στο Δήμο Χανιών, επί της οδού Έλλης 40. 

κ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 240460302008, στο Δήμο Κέρκυρας, στην περιοχή Κανάλια. 

 


