
Η ΕΡΤ στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Η                        για την κοινωνία

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

Ζωή Παχούντη

Παρουσιάζει :



Αδιάλειπτη ενημέρωση, Πρωτοβουλίες & 
Προσαρμοστικότητα  

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση ανέλαβε από την 
πρώτη στιγμή να διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη 
ενημέρωση για την πανδημία από όλες τις δομές της

Ενίσχυσε και εμπλούτισε το ψυχαγωγικό ραδιοτηλεοπτικό 

πρόγραμμά της, αναβάθμισε και ανανέωσε την πλατφόρμα 

Υβριδικής Τηλεόρασης ERTFLIX & του WebTV της

Ανέλαβε πρωτοβουλίες, με ενημερωτικές εκστρατείες, 

συνέργειες με άλλους φορείς & υλοποίησε δράσεις 

κοινωνικής & πολιτιστικής προσφοράς



A. Η ΕΡΤ ενημερώνει

Η ΕΡΤ αναπροσάρμοσε το ραδιοτηλεοπτικό 
πρόγραμμα της

Το ενημερωτικό πρόγραμμα προσανατολίσθηκε 
στην πληροφόρηση των πολιτών για τον ιό & τα 
αναγκαία μέτρα υγιεινής και προστασίας

Απ’ ευθείας μετάδοση της καθημερινής 
ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας

Δημιουργία ειδικών καθημερινών ενημερωτικών 
εκπομπών με θέμα την πανδημία: ΕΡΤ1 «COVID-
19 Συνεχής Ενημέρωση», ΕΡΤ3 «Μένουμε Σπίτι / 
με..Μέτρο»



Β. Η ΕΡΤ ενημερώνει & εκπαιδεύει

• Ενημερωτική εκστρατεία της ΕΡΤ «Μένουμε Σπίτι για όσους Αγαπάμε»:
Μια σειρά 17 τηλεοπτικών σποτ με μηνύματα αναγνωρίσιμων προσώπων

• Δράση «Μαθαίνουμε στο Σπίτι» : Κάθε πρωί η Εκπαιδευτική Τηλεόραση του 
Υπουργείου Παιδείας μεταδιδόταν στη δημόσια τηλεόραση. Εκτός από την 
τηλεοπτική μετάδοση, τα μαθήματα ήταν διαθέσιμα από την Υβριδική 
τηλεόραση ERT Hybrid και από το WebTV της ΕΡΤ

• Χρήσιμες πληροφορίες & Σποτ για την πρόληψη και οδηγίες για το κοινό, από τις 
Τηλεοπτικές & Ραδιοφωνικές εκπομπές και την ιστοσελίδα της



Γ. Η ΕΡΤ ψυχαγωγεί

Συνεργασία της ΕΡΤ3 με Κρατική Ορχήστρα Θεσ/νικης για 
παραγωγή μουσικού video «Μένουμε μαζί ακόμα & όταν 
Μένουμε Σπίτι» - Ερμηνεία & προβολή video «Ωδή στη 
χαρά» του Μπετόβεν

Ψυχαγωγικές προτάσεις και δημιουργική απασχόληση 
ενηλίκων και παιδιών από τις εκπομπές της και σχετικά 
άρθρα στους ιστοτόπους της

Αφιερώματα από το Αρχείο της ΕΡΤ, Εμπλουτισμός ΕΡΤ-
ΕΡΤ3 με ποιοτικά ντοκιμαντέρ, ξένες σειρές και 
βιογραφίες, Επαναμετάδοση μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων

Η ΕΡΤ ενίσχυσε το ψυχαγωγικό ραδιοτηλεοπτικό & 
διαδικτυακό της πρόγραμμα



Δ. Η ΕΡΤ ψυχαγωγεί και διαδικτυακά

• Η Υβριδική Τηλεόραση της ΕΡΤ αναβαθμίστηκε και ανανεώθηκε κατά τη 
διάρκεια του lockdown με νέο, εύχρηστο layout και προσφέρει εντελώς δωρεάν 
ξένες ταινίες, ξένα σήριαλ, βραβευμένες σειρές ντοκιμαντέρ, γνωστές σειρές 
παιδικού προγράμματος και βέβαια όλα τα μαθήματα της εκπαιδευτικής 
τηλεόρασης του υπουργείου Παιδείας που μεταδίδεται κάθε πρωί στην ΕΡΤ2. Η 
νέα ονομασία της υβριδικής πλατφόρμας της ΕΡΤ είναι ERTFLIX

• Αναβάθμιση και ανανέωση του WebTV της ΕΡΤ, webtv.ert.gr, στα πρότυπα του 
ERTFLIX



• Ζωντανές συναυλίες της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής και της Χορωδίας της ΕΡΤ σε νοσοκομεία της χώρας

• Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ανήρτησε το δικό της μουσικό βίντεο «από το σπίτι»: «Beethoven –
7th Symphony»

• Η ΕΡΤ συμμετείχε στη μεγαλύτερη γιορτή του χριστιανισμού μεταδίδοντας εκτάκτως όλες τις Ακολουθίες των 
Aγίων Hμερών, τόσο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την ΕΡΤ3 όσο και από τη Μητρόπολη Αθηνών από 
την ΕΡΤ2

• Δυνατότητα παρακολούθησης των Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και στη νοηματική γλώσσα για τους 
τηλεθεατές που έχουν προβλήματα ακοής

• Μια σημαντική πρωτοβουλία της δημόσιας τηλεόρασης για τη βιωματική επαφή των παιδιών με την ελληνική 
λογοτεχνία, η συνεργασία της ΕΡΤ με το Εθνικό Θέατρο για το παιδικό πρόγραμμα με τίτλο «Ιστορίες για 
παιδιά» στην ΕΡΤ2

Ε. Η ΕΡΤ προσφέρει



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 - 2019

Τηλεμαραθώνιοι και Ραδιομαραθώνιοι 
για συγκέντρωση χρημάτων από δομές 
που το έχουν ανάγκη

2

Η ΕΡΤ διοργανώνει και αναδεικνύει 
δράσεις ΕΚΕ για τους πολίτες, φορείς 
και εργαζόμενούς της

1

Η ΕΡΤ στηρίζει τον πολιτισμό, την 
καλλιτεχνική δημιουργία και την 

επιστημονική έρευνα μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

χορηγιών επικοινωνίας

4

Ειδικές εκπομπές-αφιερώματα για 
στήριξη των δικαιωμάτων κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων
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Αλυσίδα στήριξης για την 
Αλβανία

Δράσεις ΕΡΤ – Υποστήριξη φορέων

Ποδοσφαιρικό τουρνουά 
για τα 100 χρόνια από τη 
γενοκτονία των Ποντίων

Ολοήμερο αφιέρωμα και 
Τηλεμαραθώνιος για τη 
στήριξη του έργου της 

«Κιβωτού του Κόσμου»»



Διοργάνωση Εκδήλωσης για το Περιβάλλον
με τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
στον κήπο της ΕΡΤ». Συνεργασία με 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
στις 5 Ιούνιου 2019

Οι κυριότερες ΕΚΕ δράσεις του 2019



Διοργάνωση Έρευνας Κοινού της ΕΡΤ κατά τη 
διάρκεια της ΔΕΘ 2019 για την Κοινωνική 
Υπευθυνότητα της ΕΡΤ – ΕΡΤ3. 
Συνεργασία το 2019 με το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τμήμα 
Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ.

Οι κυριότερες ΕΚΕ δράσεις του 2019



Διοργάνωση Εθνικής Εκστρατείας 
Ενημέρωσης για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Μείωσης Αποβλήτων 2019» - μια Δράση 
ΕΚΕ της ΕΡΤ για το Περιβάλλον και την 
Ανακύκλωση, υποψήφια για Βραβείο από 
EWWR

Οι κυριότερες ΕΚΕ δράσεις του 2019



Διοργάνωση Δράσης για το Περιβάλλον με 
τίτλο "Πρωτοβουλία Εθελοντικού Καθαρισμού 
- TrashTag Challenge από την ΕΡΤ" με 
συμμετοχή Εργαζομένων της ΕΡΤ και 
Εθελοντών Πολιτών

Οι κυριότερες ΕΚΕ δράσεις του 2019



Διοργάνωση 
Διήμερου Πασχαλινού Bazaar στην ΕΡΤ για 
την υποστήριξη του Make a Wish Greece -

Κάνε μια Ευχή Ελλάδος

Υποστήριξη φορέων & οργανισμών

Διοργάνωση Διήμερου Φιλανθρωπικού 
Χριστουγεννιάτικου Bazaar στην ΕΡΤ για 
την υποστήριξη του φορέα ΚΕΑ-ΑΜΕΑ



Συλλογή αγαθών από 
Εργαζόμενους ΕΡΤ & πολίτες 

για το Παλαιοπωλείο των 
Αστέγων

Δράσεις με σύνθημα «ΣυμμΕΡΤέχουμε»

Συλλογή βιβλίων από 
Εργαζόμενους ΕΡΤ, πολίτες 

και Δήμο Αγίας 
Παρασκευής για 
καρκινοπαθείς

Κινητό Πράσινο Σημείο,

Καφέ οργανικός κάδος

Κόκκινος κάδος



ΕΚΕ Δράσεις ΕΡΤ3

Χριστουγεννιάτικη γιορτή της ΕΡΤ3 με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down

Συμμετοχή στον «5ο Σύζαθλο 2019» έναν αγώνα βουνού του Συλλόγου 
Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες 
Αναπηρίες, «Συζωή»

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

Αιμοδοσία της ΕΡΤ3 σε συνεργασία με το ΑΧΕΠΑ - συμμετείχε και 
η Τράπεζα Αίματος των Εργαζομένων της ΕΡΤ3



Ευρωπαϊκές Συνεργασίες- Συνέργειες

Η ΕΡΤ είναι μέλος του Δικτύου“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 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

1

2

3

csr.ert.gr

Δήλωση Συμμετοχής στις Δράσεις 
της ΕΡΤ  
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Σας ευχαριστώ!


