
Δημόσια Αξία & Κοινωνική Υπευθυνότητα

Η                        για την κοινωνία

Προϊσταμένη του Τμήματος ΚΕΕΠ και
Συντονίστρια της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης
της ΕΡΤ

Ζωή Παχούντη

Παρουσιάζει :



Δημόσια αξία

Ο ρόλος των δημόσιων ΜΜΕ στην κοινωνία κρίνεται με βάση 
την «δημόσια αξία» που παράγουν 

Η παραγωγή της «δημόσιας αξίας» βασίζεται στις ανάγκες 
των πολιτών και αξιολογείται ως εκ τούτου από τους 
επωφελούμενους πολίτες



Η ΕΡΤ παράγει Δημόσια Αξία 

Κοινωνικός στόχος της ΕΡΤ είναι η παραγωγή
Δημόσιας Αξίας.

Η ΕΡΤ επιχειρεί να τον εκπληρώσει μέσω: 

της Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών

της Ανοικτής Διακυβέρνησης και 

Δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
Πολιτών και της Κοινωνίας



Κριτήρια Παραγωγής Δημόσιας Αξίας

Επιδίωξη  θεμελιωδών  συλλογικών στόχων: αξιοπιστία, 
ισότητα,  ελευθερία, αλληλεγγύη,  λογοδοσία, διαφάνεια και 
συμμετοχή των πολιτών

Κοινωνική Δικαιοσύνη (inclusion/προσβασιμότητα) 

Ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας

Η ΕΡΤ αποτιμά την Δημόσια Αξία της με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια:



Κοινωνική Ευθύνη ΕΡΤ

Είναι οι ενέργειες της ΕΡΤ στο 
πλαίσιο της Κοινωνικής της 
Υπευθυνότητας απέναντι στους 
Πολίτες και τους εργαζομένους της

Οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού της 
ΕΚΕ για την ΕΡΤ είναι: η Κοινωνία, το 
Περιβάλλον και ο Άνθρωπος

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(ΕΚΕ) ορίζεται η πολιτική της ΕΡΤ 

που αφορά σε δράσεις κοινωνικού, 
περιβαλλοντολογικού και 

πολιτιστικού χαρακτήρα, σε 
σύνδεση με την κοινωνία



Δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας ΕΡΤ

Τηλεμαραθώνιοι και Ραδιομαραθώνιοι
για συγκέντρωση χρημάτων από δομές 
που το έχουν ανάγκη
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προσφυγικό, ανθρώπινα δικαιώματα, φυσικές 
καταστροφές, διακρίσεις και ρατσισμό, ισονομία

Ενημέρωση, προβολή, προώθηση 
δράσεων για: 

1

Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου: 
Συμμετοχή πολιτών και κοινωνικών 

φορέων στον διάλογο για την 
αξιολόγηση της ΕΡΤ
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Ειδικές εκπομπές-αφιερώματα για 
στήριξη των δικαιωμάτων κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων
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Προσφορά χρηματικού ποσού 100.000 € 
στους πυρόπληκτους στο «Μάτι». Κατάθεση 
στον γενικό κρατικό λογαριασμό

Προσφορά στην Κοινωνία

Δημιουργία ενημερωτικού τηλεοπτικού σποτ
trailer & web banner για την προβολή του 
γενικού λογαριασμού συνεισφοράς, ώστε να 
ενημερωθούν και να προσφέρουν 
περισσότεροι πολίτες / εταιρείες / οργανισμοί



67 θεατρικές 
παραστάσεις

15 επιστημονικά 
συνέδρια

27 αθλητικά 
γεγονότα

20 κινηματογραφικά 
Φεστιβάλ & Ταινίες

62 Φεστιβάλ 14 φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις

83 συναυλίες 24 εικαστικές 
εκθέσεις

35 ετήσιες σε 
φορείς και μουσεία

Προσφορά στον Πολιτισμό

Η ΕΡΤ στηρίζει τον πολιτισμό, την καλλιτεχνική δημιουργία και την επιστημονική έρευνα μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χορηγιών επικοινωνίας.

Το 2018 δόθηκαν συνολικά 347 χορηγίες επικοινωνίας.



Ξεναγήσεις κατά τον Ιούνιο του 2017 έως Σεπτέμβριο του 2018

6.500
επισκέπτες

σε ετήσια βάση

47
Δημοτικά

12
Γυμνάσια

17
Λύκεια

1
Άλλοι

Φορείς

1
Ωδεία

2
ΙΕΚ

Προσφορά στην Παιδεία



Προσφορά σε Ευάλωτες Ομάδες

Ολοήμερο αφιέρωμα στις δράσεις του 
Οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ελήφθησαν 9.484 sms και 29.719 κλήσεις στον 
αριθμό 19810 για την οικονομική ενίσχυση του 
Οργανισμού

Η οικονομική προσφορά έφτασε στα 23.472 €



Στις 15 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου,
η ΕΡΤ φιλοξένησε στις τηλεοπτικές εκπομπές της τους ανθρώπους της «Φλόγας»

και του «Make a Wish» για τη στήριξη του έργου τους

Αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα του
Παιδικού Καρκίνου



Υποστήριξη δράσεων του κέντρου «Αργώ»
Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων

Δράσεις για ευπαθείς ομάδες

Στήριξη της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί»



Καταπολέμηση της Ρητορικής του Μίσους

ραδιοφωνικές 
εκπομπές

εκπαιδευτικό 
σεμινάριο σε 
δημοσιογράφους

νέο Κώδικα 
Δεοντολογίας

Η Ελληνική Ραδιοφωνία συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Respect Words», 
για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους από τα ΜΜΕ.

Οι δράσεις του προγράμματος συμπεριέλαβαν:

ευρωπαϊκό 
διαδραστικό χάρτη με 
70 καλές πρακτικές



Κινητό Πράσινο Σημείο
για την ανακύκλωση 

υλικών σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αγίας 

Παρασκευής

Περιβαλλοντική δράση της ΕΡΤ: «ΣυμμΕΡΤέχω»

Καφέ κάδος για την 
ανακύκλωση των 
οργανικών υλικών

Κόκκινος κάδος για την 
επανάχρηση ρουχισμού 

και παπουτσιών



Με πρωτοβουλία της ΈΡΑ Σπορ
και των εργαζομένων της ΕΡΤ 
πραγματοποιούνται
φιλανθρωπικά ποδοσφαιρικά 
τουρνουά

Φιλανθρωπικοί Ποδοσφαιρικοί Αγώνες



«Η ΕΡΤ3 για τον Συν- Άνθρωπο»

Κοινωνικό 
Παντοπωλείο 
Καβάλας 

«Τοίχο Καλοσύνης» 
της ΕΡΤ3 και του 
7ου Συστήματος του 
Σώματος Ελλήνων 
Προσκόπων

«Ένα 
Χριστουγεννιάτικο 
Δέντρο από Γάλα» 
από την ΕΡΤ3 και 
τους Γιατρούς του 
Κόσμου

Συγκέντρωση αγαθών 
για τους πρόσφυγες 
στο Κέντρο 
Μετεγκατάστασης 
στα Διαβατά

Οργάνωση 
φιλοξενίας 
bazaar διαφόρων 
κοινωνικών 
ομάδων

4ο Τουρνουά 
Bowling, του 
Συλλόγου 
Συνδρόμου Down
Ελλάδος 

Φιλοξενία πωλητών 
του περιοδικού 
δρόμου «Σχεδία» 
στους χώρους της 
ΕΡΤ3

Αγώνας Βουνού «4ος 
ΣΥΖΑΘΛΟΣ 2018» για 
τα παιδιά με 
Διαταραχές Όρασης 
& Πρόσθετες 
Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ» 



Εθελοντικές Δράσεις Εργαζομένων

«Στο χέρι μας είναι!»: Εθελοντική αιμοδοσία για τον 
Σύλλογο Συνδρόμου Down

Αιμοδοσία της ΕΡΤ3 σε συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ και με τη συμμετοχή της 
Τράπεζας Αίματος των Εργαζομένων της ΕΡΤ3

Λέσχη Ανάγνωσης ΕΡΤ3: Ανάγνωση κειμένων για τα φιλοξενούμενα άτομα 
του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος



Ευρωπαϊκές Συνεργασίες- Συνέργειες

Η ΕΡΤ είναι μέλος της ομάδας εργασίας “Public Service
Media - Contribution to Society” της EBU για θέματα 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην Ευρώπη

Ενημερώνεται για τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις

Ανταλλάσσει καλές πρακτικές με τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις



Ιστότοπος Κοινωνικής Ευθύνης ΕΡΤ

Η ΕΡΤ έχει πλέον τον δικό της δικτυακό τόπο για την ΕΚΕ

Πληροφορίες για τις δράσεις ΕΚΕ 
της ΕΡΤ

Ενημέρωση για δράσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα άλλων φορέων

Θέματα Κοινωνικά, Περιβαλλοντικά, 
Πολιτισμού, Επιστήμης & Έρευνας
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csr.ert.gr

Δήλωση Συμμετοχής στις Δράσεις 
της ΕΡΤ  
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csr.ert.gr
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΤ



Σας ευχαριστώ!


