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ΑΠΟΦΑΣΗ  

Θέμα : «ΣΥΝΑΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε» 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169), «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη 
Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως τη διάταξη της δεύτερης 
περίπτωσης της παρ.11 του άρθρου 9. 

2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) "Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις". 

3. Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α  167) "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις" 

4. Τον Ν. 2859/2000 (ΦEK 248/A/2000) "Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)", όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Τις από 22/7/2010 με αριθ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ/16752 με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων» στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και από 29/9/2010 και με 
αριθμ. Πρωτ. 20868 με θέμα: «Συμπληρωματική εγκύκλιος για την ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» εγκυκλίων  του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

6. Τον Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 

ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄159/3.8.1995), 

όπως ισχύει.  

7. Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε σε διαφημιστική προβολή των προϊόντων και δράσεων 

της χωρίς να απαιτείται  η εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Την έγκριση συμφωνίας Αμοιβαίας  Προβολής και Διαφήμισης με την εταιρεία ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ 

που εκδίδει τις εφημερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» και «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΑ». Βάσει της συμφωνίας αυτής, 

η ΕΡΤ παρέχει στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία τηλεοπτικό/ραδιοφωνικό χρόνο για την προβολή 

του εντύπου, η δε εταιρεία   ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΑΕΒΕ  παρέχει διαφημιστικό χώρο στα έντυπα της, αξίας 

τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000). Το ποσό αυτό συμψηφίζεται εκατέρωθεν χωρίς να απαιτείται 

καταβολή μετρητοίς. Και οι δύο συμβαλλόμενοι τιμολογούν με έκπτωση 80%  επί των 

αναγραφομένων τιμών στους επίσημους τιμοκαταλόγους τους.  

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που θα υπογραφεί θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα και θα περιγράφει 

αναλυτικά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αφορούν στην εν λόγω ανταλλαγή.  

 

     

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  

Χαράλαμπος Ταγματάρχης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

 Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ 

 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

 Δ/νση Εμπορικής Εκμετάλλευσης yarampatzi@ert.gr 

 Αντισυμβαλλόμενη εταιρεία  akrgram@outlook.com 
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