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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συντομογραφίες:
ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015.
ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.
ΚΕΕΠ : Κέντρο Ενημέρωσης Επικοινωνίας Πολιτών ΕΡΤ, όπως ορίζεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου ΕΡΤ (20/1/2016) και τον ν. 4324/2015
Ραδιομέγαρο: Κτίριο της ΕΡΤ επί της Λεωφόρου Μεσογείων 432, 153 42, Αγία Παρασκευή.
ΔΣ της ΕΡΤ : Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε.
ΕΣΡ : Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1.

ΣΚΕ - Θητεία και Μέλη.

Τα ΣΚΕ είναι τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015 και τις
αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΡΤ που έχει την αρμοδιότητα ίδρυσής τους. Στο κείμενο "Δεσμεύσεις της
η
ΕΡΤ" περιέχονται οι αποφάσεις του ΔΣ αναφορικά με τα ΣΚΕ, που ψήφισε και ενέκρινε την 20
Ιανουαρίου 2016. Επισυνάπτεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΡΤ ως Πρωτόκολλο Συνεργασίας
ΕΡΤ-ΣΚΕ. Η θητεία των ΣΚΕ είναι ετήσια και ακολουθεί τα ημερολογιακά έτη. Η σύστασή τους σε
σώμα πραγματοποιείται το Δεκέμβριο κάθε έτους και λήγει με την Ολομέλεια Δεκεμβρίου του
επόμενου έτους. Ειδικά για το εναρκτήριο έτος 2016 και με δεδομένη την εν εξελίξει πανελλαδική
συγκρότηση τους αποφασίστηκε από κοινού με την ΕΡΤ η ετήσια παράταση της λειτουργίας των ΣΚΕ
έως τον Δεκέμβριο του 2017.
Η κατάσταση των Φορέων και των εκπροσώπων τους και των κληρωθέντων μελών, με τα στοιχεία
επικοινωνίας της επιλογής τους (πχ. ιδιότητα, τηλέφωνο, email) κοινοποιείται από το ΚΕΕΠ στα
μέλη του οικείου ΣΚΕ.

2.

Μέλη, Τακτικά και Αναπληρωματικά.

Τακτικά μέλη ορίζονται : α) Οι πρώτοι/πρώτες πενήντα πέντε (55) πολίτες που κληρώθηκαν και
δήλωσαν θετική αποδοχή της επιλογής τους. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης των πολιτών μελών του
ΣΚΕ, η ΕΡΤ εφαρμόζει διαφανή μέτρα προς την κατεύθυνση της ίσης αντιπροσώπευσης των δύο
φύλων και την κατά το δυνατόν μείωση των κάθε είδους διακρίσεων.
Η ΕΡΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (προσβάσιμες αίθουσες συνεδρίασης, οικονομικά, κλπ.)
για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με Αναπηρία στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές.
Ο κατάλογος των τακτικών μελών συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά
προτεραιότητας της κλήρωσης. Εάν πάλι δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των πενήντα πέντε (55)
τακτικών μελών γίνεται συμπληρωματική κλήρωση, β) Πενήντα πέντε (55) εκπρόσωποι φορέων που
απάντησαν θετικά στην πρόσκληση συμμετοχής ή αυτοπροτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το ΔΣ της
ΕΡΤ και κληρώθηκαν εκ του συνόλου των ενδιαφερομένων φορέων. Δέκα μέλη από τους πολίτες θα
επιλέγονται, για να μεταφέρουν την γνώση και την εμπειρία στο επόμενο ΣΚΕ.
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Τα αναπληρωματικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα συμμετοχής με τα τακτικά μέλη εκτός από το
δικαίωμα ψήφου στις Ολομέλειες και το δικαίωμα εκλογής στο προσωρινό και εκλεγμένο
πενταμελές Προεδρείο του ΣΚΕ. Τα αναπληρωματικά μέλη-εκπρόσωποι των φορέων έχουν δικαίωμα
ψήφου τόσο στις Ολομέλειες όσο και στις Επιτροπές.
Τα μέλη του ΣΚΕ δεν μπορούν να έχουν οργανική σχέση με την ΕΡΤ. Οι καθορισμένοι/καθορισμένες
εκπρόσωποι του ΚΕΕΠ της ΕΡΤ στο ΣΚΕ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Με την συμπλήρωση του καταλόγου των μελών του ΣΚΕ, η ΕΡΤ οφείλει, εντός εβδομάδος, να παρέχει
σε αυτά ηλεκτρονικό τρόπο διαβούλευσης και ενημέρωσης (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
προσωπικούς κωδικούς για συμμετοχή σε forum ή/και άλλο μηχανισμό διαβούλευσης, ιστότοπο
εσωτερικού δικτύου-intranet της ΕΡΤ, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες).

3.

Ολομέλεια του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου.

Η Ολομέλεια είναι το ανώτερο όργανο του ΣΚΕ. Συγκαλείται στο Ραδιομέγαρο σε τακτική μηνιαία
βάση και σε έκτακτη συνεδρίαση αν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών, το Προεδρείο του ΣΚΕ ή
κατόπιν αιτήματος της ΕΡΤ.
Η Ολομέλεια συνεδριάζει σε απαρτία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία. Η απαρτία της
Ολομέλειας ορίζεται στα 2/5 των μελών του ΣΚΕ με δικαίωμα ψήφου και φυσική παρουσία. Σε
περίπτωση έλλειψης απαρτίας, διεξάγεται Επαναληπτική Ολομέλεια με την ίδια θεματολογία στην
αρχή της επομένης Ολομέλειας, κατά την οποία (Επαναληπτική Ολομέλεια) η απαρτία περιορίζεται
στον αριθμό των παρόντων μελών και τα συγκεκριμένα θέματα ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία επί
των παρόντων. Η Ολομέλεια εγκρίνει με φυσική ψηφοφορία και αποφασίζει σχετικά με όσα
προβλέπονται από τα επιμέρους άρθρα του εσωτερικού κανονισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Η εκλογή του Προεδρείου
Το Πόρισμα Αξιολόγησης και Προτάσεων του ΣΚΕ για την ΕΡΤ
Οι προτάσεις των επιτροπών και τα επιμέρους πορίσματά τους
Ο Απολογισμός δράσης του ΣΚΕ και ο Κοινωνικός Απολογισμός της ΕΡΤ
Η μεταβολή του αριθμού ή της θεματικής των επιτροπών
Όποιο άλλο θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΚΕ ως σώμα και ελέγχου της ΕΡΤ.

Η Ολομέλεια έχει το δικαίωμα να ζητά από την ΕΡΤ και η ΕΡΤ οφείλει να παρέχει όλα τα στοιχεία, τα
έγγραφα, τις ακροάσεις των υπευθύνων και ό,τι άλλο κρίνει αναγκαίο για το έργο των ΣΚΕ, άπαξ ή σε
τακτική βάση, ανάλογα με τη φύση των στοιχείων. Η ΕΡΤ οφείλει να τα παρέχει, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματος του
ΣΚΕ μέσω του Προεδρείου.
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4.

Εκλογή Πενταμελούς Προεδρείου. Αρμοδιότητες.

Το ΣΚΕ εκλέγει πενταμελές προσωρινό συντονιστικό Προεδρείο με ψηφοφορία των μελών του στην
πρώτη συνεδρίαση. Τρία μέλη του Προεδρείου προέρχονται από τους πολίτες και αντιστοίχως δύο
από τους φορείς.
Το προσωρινό Προεδρείο σε συνεργασία με το ΚΕΕΠ συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες για το
πενταμελές συντονιστικό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τρεις εκπροσώπους πολιτών και δύο
εκπροσώπους φορέων.
Για την εκλογή οι υποψήφιοι (πολίτες ή φορείς) αναρτούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την αίτηση
υποψηφιότητάς τους κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 2
του παρόντος. Επιπροσθέτως, το ΚΕΕΠ κοινοποιεί τον κατάλογο υποψηφίων σε όλα τα μέλη του ΣΚΕ
πέντε (5) ημέρες πριν την ψηφοφορία.
Στη δεύτερη Ολομέλεια γίνεται η παρουσίαση των υποψηφίων, εκλέγεται εφορευτική επιτροπή και
ακολουθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προεδρείου. Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας πριν τη λήξη της Ολομέλειας.
Σε περίπτωση παραίτησης ή αδυναμίας συμμετοχής μέλους του Προεδρείου αντικαθίσταται από
τον/την επόμενο/η κατά σειρά ψήφων αντίστοιχα πολίτη ή φορέα. Σε περίπτωση εξάντλησης του
καταλόγου υποψηφίων επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
Το Προεδρείο συντονίζει τις Ολομέλειες και τις δράσεις του ΣΚΕ, διασφαλίζει την ανεξάρτητη
λειτουργία του και διατηρεί τη συνεχή συνεργασία με το ΚΕΕΠ και τη Διοίκηση της ΕΡΤ όπως και την
επικοινωνία με το κοινό. Το Προεδρείο δύναται να δέχεται τη συμμετοχή παρατηρητών στις
συνεδριάσεις του, κατά την κρίση του.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Προεδρείου, αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός
εβδομάδος.
Τα μέλη του Προεδρείου όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΣΚΕ συνδράμουν στην προβολή και
προώθηση του έργου του ΣΚΕ, συμμετέχοντας σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές της ΕΡΤ και
άλλων ηλεκτρονικών ή έντυπων μέσων.
Η Ολομέλεια δύναται να ζητήσει επανεκλογή Προεδρείου με απλή πλειοψηφία των μελών του.

5.

Συντονισμός Εργασιών Ολομέλειας.

Το συντονισμό της συζήτησης και της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια αναλαμβάνει το Προεδρείο. Σε
συνεργασία με τους συντονιστές των επιτροπών και τον υπεύθυνο του ΚΕΕΠ εξασφαλίζουν την
ομαλή και αποδοτική διενέργεια των συνεδριάσεων με στόχο την έκφραση του μεγαλύτερου
δυνατού αριθμού μελών του ΣΚΕ.
Δικαίωμα λόγου και παρεμβάσεων έχουν όλα τα μέλη του ΣΚΕ και εκ μέρους της ΕΡΤ ο/η Πρόεδρος
του ΔΣ, ο/η υπεύθυνος/υπεύθυνη και οι εργαζόμενοι/ες του ΚΕΕΠ και ανάλογα με την περίπτωση
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άλλα μέλη της Διοίκησης και τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ, υπό τον
συντονισμό του Προεδρείου.
Η Ολομέλεια και το Προεδρείο έχουν τη δυνατότητα να καλούν σε ακρόαση στελέχη της ΕΡΤ,
πολίτες, θεσμούς και κοινωνικές οργανώσεις στο μέτρο που εκφράζουν απόψεις για τη δράση της
ΕΡΤ ή/και συνεισφέρουν (πχ. τεχνογνωσία) στο έργο του ΣΚΕ.
Πολίτες και οργανώσεις μπορούν να ζητούν από το ΣΚΕ διαμέσου του ιστοτόπου που παρέχεται από
την ΕΡΤ να λάβουν μέρος ως παρατηρητές/παρατηρήτριες στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας.
Το Προεδρείο σε συνεργασία με το ΚΕΕΠ θα δημοσιοποιεί στο χώρο ηλεκτρονικής διαβούλευσης του
ΣΚΕ την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν την συνεδρίαση αυτής και
θα δημοσιοποιεί τα πρακτικά άμεσα και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες μέρες από την
συνεδρίαση της Ολομέλειας.

6.

Θεματικές Επιτροπές.

Συστήνονται αρχικά έξι (6) επιτροπές με αρμοδιότητες α) την τήρηση προγραμματικών δεσμεύσεων
της ΕΡΤ, κριτικές/καταγγελίες και β) την υποβολή προτάσεων, στις εξής θεματικές ενότητες:
α) Ειδήσεις - Ενημέρωση
β) Διακρίσεις - Ισότητα Φύλων - Δικαιώματα του Πολίτη
γ) Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός
δ)Παραγωγική Ανασυγκρότηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη
ε) Περιβάλλον - Κλιματική Αλλαγή
στ) Υγεία - Πρόληψη
Συγκροτείται επίσης Επιτροπή Προγράμματος – Δημοσίου Διαλόγου η οποία συμπληρώνει, συνθέτει
και συνοψίζει τα πορίσματα των επιμέρους θεματικών επιτροπών και συνεδριάζει με τη συμμετοχή
και των συντονιστών όλων των επιτροπών, λαμβάνοντας υπ΄όψιν και τις παρατηρήσεις, παράπονα,
προτάσεις του ευρύτερου κοινού και άλλα γενικότερα θέματα.
Το ΣΚΕ δύναται, σε συνεννόηση με το ΚΕΕΠ, να συστήνει νέες ή να τροποποιεί ή να συγχωνεύει το
αντικείμενο των υφιστάμενων επιτροπών με απόφαση της Ολομέλειας. Τα μέλη του ΣΚΕ δηλώνουν
συμμετοχή σε όποιες επιτροπές επιθυμούν στο προσωρινό Προεδρείο ή στο συντονιστή της κάθε
επιτροπής, οποτεδήποτε. Η τρέχουσα σύνθεση κάθε επιτροπής αναρτάται στο χώρο ηλεκτρονικής
διαβούλευσης. Κάθε μέλος (τακτικό ή αναπληρωματικό) μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από
μια θεματικές επιτροπές.
Τα μέλη των επιτροπών δύνανται να επικοινωνούν διαμέσου των εργαλείων ηλεκτρονικής
διαβούλευσης που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή
μη επικοινωνίας, εφόσον εξασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών του ΣΚΕ και η
στοιχειώδης προστασία κατά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτό. Κατ’ ελάχιστο θα
πραγματοποιείται, με ευθύνη των Συντονιστών τους, μία τακτική μηνιαία συνεδρίαση κάθε
επιτροπής στα γραφεία του ΚΕΕΠ στο Ραδιομέγαρο ή όπου κριθεί αναγκαίο από την εκάστοτε
επιτροπή, με σεβασμό στα μέλη που συμμετέχουν σε περισσότερες από μία επιτροπές.
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Κάθε επιτροπή εκλέγει κατά την πρώτη επίσημη συνάντησή της έναν/μια συντονιστή/συντονίστρια
και τον αναπληρωτή/ αναπληρώτριά του, ο οποίος/ η οποία συνεισφέρει οργανωτικά στην
υλοποίηση των εργασιών της μέσω της σύνταξης ημερήσιας διάταξης επιτροπής, την τήρηση
πρακτικών συνεδρίασης και τη δημοσιοποίησης αυτών στον επίσημο ιστότοπο του ΣΚΕ εντός
εβδομάδος από την πραγματοποίηση της συνεδρίασης. Επίσης, ο συντονιστής-συντονίστρια
εκπροσωπεί την επιτροπή στην Ολομέλεια και έναντι του Προεδρείου. Ταυτόχρονα, συνεργάζεται
άμεσα με το Προεδρείο και το ΚΕΕΠ για τη σταθερή και ομαλή λειτουργία του ΣΚΕ.
Κάθε επιτροπή δεσμεύεται να παρουσιάζει μέσω του/της συντονιστή/ συντονίστριας σε τακτά
χρονικά διαστήματα στην Ολομέλεια τα θέματα και την πρόοδο των εργασιών της.
Η επιτροπή ενημερώνει το Προεδρείο ότι ενδιαφέρεται να παρουσιάσει έργο ή πρόταση στην
Ολομέλεια και αναρτά στον επίσημο ιστότοπο της ΕΡΤ για το ΣΚΕ την πρόταση προς ψήφιση μία (1)
εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, ώστε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της
συνεδρίασης και να έχουν όλα τα μέλη ΣΚΕ τη δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για την
πρόταση. Η πρόταση παρουσιάζεται στην Ολομέλεια από το συντονιστή-συντονίστρια ή τον
εισηγητή της και αν κριθεί ολοκληρωμένη από την Ολομέλεια, τίθεται σε ψηφοφορία. Σε αντίθετη
περίπτωση, επιστρέφει στην επιτροπή για βελτιώσεις και παρουσιάζεται ξανά σε επόμενη
συνεδρίαση της Ολομέλειας.
Τέλος, κάθε επιτροπή δεσμεύεται να καταθέσει κατ’ ελάχιστο μία (1) ολοκληρωμένη πρόταση προς
ψήφιση στην Ολομέλεια που κατατίθεται στο Προεδρείο και η οποία αναρτάται στον επίσημο
ιστότοπο της ΕΡΤ για το ΣΚΕ, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της θητείας του ΣΚΕ.

7.

Ενστάσεις - Μομφή.

Κάθε μέλος του ΣΚΕ διατηρεί το δικαίωμα κατάθεσης προς την Ολομέλεια τεκμηριωμένης ένστασης
ή πρότασης μομφής προς μέλος του ΣΚΕ ή του Προεδρείου για μεροληψία. Η Ολομέλεια αποφασίζει
σε απαρτία με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών μελών, όπως αυτή προβλέπεται στο
άρθρο 3 του παρόντος. Η αποδοχή και ψήφιση εκ της Ολομέλειας της πρότασης μομφής,
συνεπάγεται έως και την αποβολή του μέλους κατά του οποίου αυτή κατατέθηκε από το ΣΚΕ και
αντικατάστασή του από αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που το μέλος εκπροσωπεί φορέα
αυτό αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που προτείνει αποφασίζει ο αρμόδιος φορέας.

8.

Αποχώρηση - Διαγραφή Μελών.

Όλα τα μέλη, εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες μπορούν να αποχωρήσουν με απλή έγγραφη δήλωση
προς το Προεδρείο και το ΚΕΕΠ. Το αποχωρήσαν τακτικό μέλος αντικαθίσταται από το επόμενο
αναπληρωματικό μέλος.

9.

Ολοκλήρωση Εργασιών ΣΚΕ.

Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ήτοι, στην τελευταία Ολομέλεια του Δεκεμβρίου τα ΣΚΕ
ψηφίζουν το Πόρισμα Αξιολόγησης και Προτάσεων για την ΕΡΤ, τον Απολογισμό της δράσης τους και
τον Κοινωνικό Απολογισμό της ΕΡΤ και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους.
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- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΚΕ Αττικής -

Το προεδρείο παραδίδει τις αποφάσεις της θητείας του ΣΚΕ και τα πρακτικά της τελευταίας
Ολομέλειας στο ΔΣ της ΕΡΤ τα οποία επίσης, διαβιβάζονται, με ευθύνη του ΔΣ της ΕΡΤ, στο ΕΣΡ, την
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και δημοσιοποιούνται στο ευρύ κοινό με ανάρτηση
στον ιστότοπο της ΕΡΤ και του ΣΚΕ.
10. Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.
Το ΣΚΕ μπορεί να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό μετά από πρόταση του Προεδρείου ή 11
μελών (1/10) της Ολομέλειας του ή μετά από πρόταση του ΚΕΕΠ της ΕΡΤ. Η πρόταση κατατίθεται
προς διαβούλευση και ψήφιση στην Ολομέλεια και εγκρίνεται εάν συγκεντρώσει την πλειοψηφία
των ψήφων των μελών του ΣΚΕ σε συνεδρίαση της Ολομέλειας ή ηλεκτρονικά.

Ο παρόν κανονισμός αφού τέθηκε σε διαβούλευση από τη σύσταση σε σώμα του ΣΚΕ Αττικής, ήτοι
από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας Δεκεμβρίου 2015, έως τη συνεδρίαση της Ολομέλειας Απριλίου
την 19/04/2016, οπότε και ψηφίστηκε από το σώμα, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής
του στον επίσημο ιστότοπο του ΣΚΕ.
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