ERT Goes more GREEN & more SOCIAL
Μια «πιο πράσινη και προσιτή ΕΡΤ», που να αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα προς άλλες
επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, φιλοδοξεί η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση με
σημαντικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις για μια σειρά πράσινων και κοινωνικών δράσεων

με αμφίδρομη προστιθέμενη αξία.
Μέσω του επίσημου εταιρικού της ιστοτόπου csr.ert.gr για την Κοινωνική Ευθύνη, η
ΕΡΤ συμβάλει στην ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζεται η πολιτική της ΕΡΤ που αφορά σε δράσεις κοινωνικού,
περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε σύνδεση με την κοινωνία.
Είναι οι ενέργειες της ΕΡΤ στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας απέναντι στους
Πολίτες και τους εργαζόμενούς της.
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.
Οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού της ΕΚΕ για την ΕΡΤ είναι: η Κοινωνία, το Περιβάλλον και ο
Άνθρωπος.

Εκτός από τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ, η ιστοσελίδα ΕΚΕ περιλαμβάνει άρθρα
σχετικά με τη σωστή χρήση πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του
περιβάλλοντος, την ισότητα των φύλων, θέματα ΑμεΑ, ενημέρωση και αντιμετώπιση
διακρίσεων και ρατσισμού, προώθηση εθελοντισμού εργαζομένων αλλά και πολιτών,
παρουσίαση με συνεντεύξεις των φορέων που συνεργάζεται η ΕΡΤ στο πλαίσιο της ΕΚΕ αλλά
και άλλων οργανισμών, ώστε για να αναδείξει το έργο τους και τις συνέργειες στον τομέα
ΕΚΕ. Επίσης, προβάλλονται κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις άλλων δομών (Δήμοι, ΔΕΚΟ,
Υπουργεία και ευρύτερο δημόσιο) και καλές πρακτικές άλλων οργανισμών.
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Η ΕΡΤ έγινε στις αρχές του μήνα μέλος στο «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη - CSR Hellas», υιοθετώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών.
Στην στρατηγική της ΕΡΤ είναι πλέον η στήριξη της ενημερωτικής εκστρατείας του ΟΗΕ για
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030.
Κύριοι Στόχοι που ενισχύονται μέσω της δράσης της ΕΡΤ στο πλαίσιο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης είναι οι Στόχοι: 5 - Ισότητα Φύλων, 12 – Υπεύθυνη Κατανάλωση &
Παραγωγή, 13 – Δράση για το Κλίμα, 17 – Συνεργασία για τους Στόχους.
( https://csr.ert.gr/keep/17-stoxoi-viosimis-anaptyxis/ )
Εκτός από το ελληνικό δίκτυο, η ΕΡΤ συμμετέχει δυναμικά στον ευρωπαϊκό διάλογο για
θέματα Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης με
την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, ως μέλος του Δικτύου ‘Public
Service Media - Contribution to Society’ της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ραδιοτηλεοράσεων European Broadcasting Union (EBU).
Μια ΕΚΕ δράση που αποδεικνύει την εξωστρέφεια της ΕΡΤ και τείνει να γίνει θεσμός, είναι η
διεξαγωγή έρευνας κοινού για την Κοινωνική Υπευθυνότητα της ΕΡΤ, με θέμα «Η ΕΡΤ σας
ακούει: Θέλουμε τη γνώμη σας, τις ιδέες και προτάσεις σας για να γίνουμε καλύτεροι».
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΕΡΤ συνεργάστηκε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, καταγράφοντας τον παλμό της
κοινωνίας και ενημερώνοντας το κοινό για τις δράσεις της. Η έρευνα έγινε στη συνέχεια
αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης του πανεπιστημίου.
(ΔΕΘ, Σεπτέμβριος 2019 https://csr.ert.gr/keep/ert-sti-deth-eke/ και τα αποτελέσματα της
έρευνας 2019 αλλά και του 2018: https://csr.ert.gr/ereynes/ )
Μια πρόσφατη πράσινη δράση της ΕΡΤ, υποψήφια για Ευρωπαϊκό βραβείο τον Ιούνιο 2020,
ήταν η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων με την
διοργάνωση Πανελλαδικής Εκστρατείας Ενημέρωσης και υλοποίηση από όλες τις δομές της
ΕΡΤ, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
(https://csr.ert.gr/keep/ekstrateia-enimerosis-apo-tin-ert-symmetochi-stin-eyropaikievdomada-meiosis-apovliton/ και απολογιστικό δράσης:
https://csr.ert.gr/keep/miaprasiniekstrateiaapothnert/ )
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Η ΕΡΤ διοργανώνει, συντονίζει και αναδεικνύει δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης για την
προστασία του Περιβάλλοντος και του Πλανήτη. Είναι τεράστιος ο ρόλος που μπορεί να
διαδραματίσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση στην επιμόρφωση και την ενημέρωση του κοινού,
με τη διοργάνωση δράσεων συνυφασμένων με τις αξίες της κοινωνικής και
περιβαλλοντολογικής υπευθυνότητας, με την ανάδειξη καλών πρακτικών και με τη
συνεργασία της με κοινωνικούς φορείς, πανεπιστήμια, θεσμούς και επιχειρήσεις. Η ΕΡΤ δεν
περιορίζεται μόνο στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της ως δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά
αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες που διαμορφώνουν πρότυπα κοινωνικής
συμπεριφοράς.
Βασικό πυλώνα του σχεδιασμού της ΕΚΕ της ΕΡΤ αποτελεί ο τομέας της προστασίας του
Περιβάλλοντος, με έμφαση στην Ανακύκλωση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Με το
σύνθημα #ΣυμμΕΡΤέχουμε, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση
και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Ευθύνης, με
στόχο τη διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς την μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και
την ανακύκλωση υλικών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΡΤ σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, έχει
ξεκινήσει στο χώρο της τη λειτουργία του «Κινητού Πράσινου Σημείου». Πρόκειται για ένα
ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το οποίο επισκέπτεται κάθε Πέμπτη τον προαύλιο χώρο του
Ραδιομεγάρου και συλλέγει υλικά, τα οποία δεν είναι εύκολο να ανακυκλωθούν (μικρές
ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές, Λαμπτήρες & φωτιστικά σώματα, βιβλία, κ.ά). Επίσης,
έχουν τοποθετηθεί στην ΕΡΤ: Καφέ Κάδος για οργανικά απορρίμματα και Κόκκινος Κάδος
για ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΡΤ διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα την "Διαχείριση
Απορριμμάτων & Ανακύκλωση" για τους εργαζόμενους/ες της αλλά και το κοινό, την
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ώρες 10-13.00. Θα μιλήσουν
ειδικοί από το ΥΠΕΝ, από τον ΕΟΑΝ και από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής. (Απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής στο email csr@ert.gr).
Η ΕΡΤ αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της μέσω των ραδιοτηλεοπτικών
προγραμμάτων της και των δράσεων που ενδυναμώνουν τις πρακτικές ΕΚΕ.
Η ΕΡΤ, με την επικοινωνιακή της δύναμη αλλά και τις εξωστρεφείς κοινωνικές δράσεις της,
στηρίζει όλες τις ενέργειες για ένα καλύτερο πλανήτη αλλά και μια κοινωνία με
ενσυναίσθηση.
Με σύνθημα «ΣυμμΕΡΤέχουμε», η ΕΡΤ σας προσκαλεί να πλαισιώνετε τις δράσεις της, ώστε
να συνδιαμορφώνουμε τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και να έχουμε την ΕΡΤ που μας αξίζει!
(Γίνετε εθελοντές/ντριες στις δράσεις της ΕΡΤ συμπληρώνοντας τη φόρμα:
https://csr.ert.gr/gine-ethelontis/ )
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