Δεσμεύσεις της ΕΡΤ. Τα ΣΚΕ και η σχέση τους με την ΕΡΤ.
Τα ΣΚΕ είναι ανεξάρτητα συλλογικά όργανα εξωτερικού ελέγχου και Λογοδοσίας της ΕΡΤ
που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Συγκροτούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας με
πρωτοβουλία και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ αλλά δεν ανήκουν οργανικά στην εταιρεία.
Σύμφωνα με το νόμο 4324/15 και τη Συμφωνία Αρχών (άρθρα 10,14), τα Συμβούλια
Κοινωνικού Ελέγχου (ΣΚΕ) είναι ο κύριος μηχανισμός κοινωνικού ελέγχου της ΕΡΤ και όπως
αναφέρεται «Αποστολή των συμβουλίων είναι να μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας τις απόψεις επί του περιεχομένου του προγράμματος, προτάσεις για την
εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την τήρηση των
προβλεπόμενων προγραμματικών υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., προς το σκοπό της
αξιολόγησης των υπηρεσιών και της βελτίωσης της ποιότητας της λειτουργίας της».
Η ΕΡΤ οφείλει και δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας
των ΣΚΕ, να σέβεται την ανεξαρτησία τους , να προωθεί τη δημοσιοποίηση και εξωστρέφεια
των εργασιών τους και να εξετάζει με προσοχή τα πορίσματα και τις προτάσεις τους.
Η ΕΡΤ συγκροτεί, στηρίζει, συμμετέχει, αλλά δεν εμπλέκεται.
Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα της εταιρείας αρμόδια υπηρεσία της ΕΡΤ για τη
συγκρότηση, οργάνωση και στήριξη της λειτουργίας των ΣΚΕ είναι το Κέντρο Επικοινωνίας
Ενημέρωσης Πολιτών της ΕΡΤ (ΚΕΕΠ) που υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.,
εξασφαλίζει:
α) την εκπροσώπηση της ΕΡΤ στις Ολομέλειες και τις Επιτροπές του ΣΚΕ.
β) τη συνεχή επαφή και τη συνεργασία της ΕΡΤ με τα εκλεγμένα συντονιστικά όργανα των
ΣΚΕ και τα μέλη τους, κατά τη διάρκεια των μηνιαίων ολομελειών, των επιτροπών και
καθημερινά διαμέσου του ιστοχώρου polites.ert.gr και διαμέσου όλων των μεθόδων
επικοινωνίας (διαπροσωπική επαφή, ηλεκτρονική, τηλεφωνική επικοινωνία). Φυσική έδρα
του ΣΚΕ Αττικής που ιδρύθηκε στις 22/12/2015 και του Πανελλαδικού Συντονιστικού
Οργάνου των ΣΚΕ που θα εκλεγεί τον Ιούνιο 2016 είναι τα γραφεία του ΚΕΕΠ στο
Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής ενώ χώρος διεξαγωγής των μηνιαίων ολομελειών του
ΣΚΕ Αττικής είναι το στούντιο Ραδιοφωνίας C. Χώρος συσκέψεων των επιτροπών και
υποεπιτροπών, τα γραφεία του ΚΕΕΠ ή όποιος άλλος χώρος επιλεχθεί από τις ίδιες τις
επιτροπές.
γ) τη μεταφορά στην Κεντρική Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΡΤ των απόψεων και των
απαιτήσεων ουσιαστικής λειτουργίας των ΣΚΕ και των μελών τους.
δ) Όλα τα μέλη του ΣΚΕ, τακτικά και αναπληρωματικά, προσωπικά όπως και συλλογικά
έχουν το δικαίωμα αυτοπρόσωπης παρουσίας, κατόπιν συνεννόησης, στα γραφεία του
ΚΕΕΠ. Για να διεκπεραιώσει τα παραπάνω καθήκοντα της συνεχούς διεπαφής της ΕΡΤ με τα
ΣΚΕ, το ΚΕΕΠ στελεχώνεται στην πρώτη φάση συγκρότησης των ΣΚΕ με τρεις (3)
εργαζόμενους της εταιρείας ενώ ο εκάστοτε Προϊστάμενος- Συντονιστής οφείλει να έχει
αυξημένα τυπικά γενικά προσόντα (Πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό δίπλωμα) και ειδικά
προσόντα (δεξιότητες επικοινωνίας και συντονισμού). Εγκρίνεται από το Δ.Σ. της ΕΡΤ μετά
από πρόταση του Δ/ντος Συμβούλου όπως άλλωστε προβλέπεται και στην απόφαση του
Δ.Σ. στις 20/8/2015 για τη συγκρότηση του ΚΕΕΠ.
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Ο τρόπος συγκρότησης των ΣΚΕ.
Με απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ τα ΣΚΕ συγκροτούνται από δύο ισοδύναμα συστατικά μέρη.
Το τμήμα των Θεσμών (ΟΤΑ, Πανεπιστήμια, Ανεξάρτητων Αρχών), των κοινωνικών
οργανώσεων (Συνδικαλιστικές ενώσεις, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί εταίροι) και
συλλογικοτήτων (ΜΚΟ) και το τμήμα των Πολιτών που κληρώνονται από τη δεξαμενή των
2260 αιτήσεων εθελοντικής συμμετοχής Πολιτών στα ΣΚΕ για το σύνολο της επικράτειας.
Για το ΣΚΕ Αττικής και με βασικό κριτήριο την πληθυσμιακή πυκνότητα και το ιδιαίτερο
βάρος της πρωτεύουσας όπου είναι και η έδρα της ΕΡΤ ορίστηκε ο αριθμός των 110
τακτικών μελών ισομερώς κατανεμημένα ανάμεσα στα δύο τμήματα: 55 πολίτες που
κληρώθηκαν σε σύνολο 2.260 συμμετεχόντων και δήλωσαν θετική αποδοχή της επιλογής
τους και 55 εκπρόσωποι φορέων που απάντησαν θετικά στην πρόσκληση συμμετοχής ή
αυτοπροτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ της ΕΡΤ. Το ΣΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας στη
Θεσσαλονίκη θα έχει οροφή τα 60 μέλη και με αντίστοιχη πληθυσμιακή κατάταξη τα
υπόλοιπα 11 ΣΚΕ των περιφερειών. Τον Ιούνιο του 2016 προβλέπεται να γίνει Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη των ΣΚΕ.
Στο μέτρο που ολοκληρώνεται σταδιακά η συγκρότηση των ΣΚΕ η ΕΡΤ εγγυάται τις υλικές
και ουσιαστικές προϋποθέσεις λειτουργίας τους και δεσμεύεται για τον σεβασμό της
ανεξαρτησίας τους. Η ΕΡΤ υπόσχεται, να τηρήσει τον προτεινόμενο Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του ΣΚΕ. Η πρόταση της άλλωστε περιλαμβάνει πολλαπλές ρήτρες
διασφάλισης της ανεξαρτησίας και της ομαλής λειτουργίας των συμβουλίων και διέπεται
από την λογική του αυτοπεριορισμού και της αυτοδέσμευσης που διευκολύνουν τον
ενεργητικό έλεγχο των ΣΚΕ. Με λίγα λόγια η ΕΡΤ συγκροτεί σύμφωνα με τον νόμο τα ΣΚΕ,
συμμετέχει, στηρίζει τη λειτουργία τους, αλλά δεν εμπλέκεται στον καθορισμό των
αποφάσεων τους και δεν θα προσπαθήσει να επηρεάσει μεροληπτικά τις απόψεις και την
κριτική τους. Αυτή η δημόσια δέσμευση εκφράστηκε με σαφήνεια από τους χαιρετισμούς
του Προέδρου του Δ.Σ. και του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ στην ιδρυτική συνεδρίαση του
ΣΚΕ Αττικής στις 22/12/2015 στο Ραδιομέγαρο.
Εξωστρέφεια, συνεργασία και συνέργειες ανάμεσα στην ΕΡΤ και τα ΣΚΕ.
Ο Έλεγχος και η Λογοδοσία με βασικό σκοπό τη βελτίωση της ΕΡΤ και το άνοιγμά της στην
κοινωνία είναι η κεντρική αρμοδιότητα των ΣΚΕ. Από μόνη της η εκκίνηση αυτής της
διαδικασίας έχει πολύ μεγάλη σημασία με δεδομένο ότι ως χώρα έχουμε πολύ χαμηλές
επιδόσεις στην άσκηση του ελέγχου κα την αξιολόγηση των δημόσιων οργανισμών μέσα
από συλλογικά όργανα ελέγχου. Αλλά αυτό δεν αρκεί ιδίως στην αρχή. Για να μην
μετατραπεί ο έλεγχος σε μια εσωστρεφή και επιφανειακή αποτύπωση των αδυναμιών και
των περιορισμών της ΕΡΤ – που άλλωστε η τωρινή της Διοίκηση έχει αποδεχτεί ανοικτά - ο
έλεγχος πρέπει να συμπληρωθεί με την αναγκαία εξωστρέφεια και τις άμεσες συνεργατικές
δράσεις με το κοινό και την κοινωνία. Οι κρίσιμες λέξεις της επιτυχίας είναι τρεις:
εξωστρέφεια, συνεργασία, και συνέργεια ανάμεσα στα ΣΚΕ και την ΕΡΤ. ‘Όπως έχει ήδη
ανακοινώσει η ΕΡΤ και συζητήθηκε στην Πρώτη Ολομέλεια του ΣΚΕ Αττικής τρεις
συμπληρωματικές δράσεις θα προσφέρουν σημαντική συνεισφορά στη λειτουργία του
συμβουλίου και την ενδυνάμωση της συνεργασίας ανάμεσα στα ΣΚΕ και την ΕΡΤ.
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Οι πολίτες παίρνουν το λόγο -«ΠΟΛΙΤΕΣ»- Τηλεοπτικό Φόρουμ των ΣΚΕ: Η μηνιαία
εκπομπή της ΕΡΤ1 προβλέπεται να μεταδίδεται βραδινές ώρες κάθε τελευταία
Κυριακή του μήνα. Θα συμμετέχουν κάθε φορά 20 μέλη των ΣΚΕ συν 5
τηλεθεατές/ακροατές και 5 φοιτητές των τμημάτων ΜΜΕ των ΑΕΙ (σύνολο 30)
μεταφέροντας στο ευρύτερο κοινό τον προβληματισμό των ΣΚΕ με την παράλληλη
ανάπτυξη κύκλων θεματολογίας ευρύτερου ενδιαφέροντος (π.χ. ο ρόλος της ΕΡΤ
στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, η ΕΡΤ και η ισότητα των φύλων, η ΕΡΤ και η
Δημόσια Υγεία, η ΕΡΤ και η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ΕΡΤ και η
καταπολέμηση των διακρίσεων, η ΕΡΤ και το προσφυγικό ζήτημα). Συντονιστής θα
είναι ο εκάστοτε υπεύθυνος του ΚΕΕΠ της ΕΡΤ μαζί με ένα μέλος του προεδρείου
του ΣΚΕ, με συμμετοχή του Προέδρου του ΔΣ της ΕΡΤ και κατά περίπτωση άλλων
στελεχών της Διοίκησης της εταιρείας. Θα προβλέπεται συνδρομή και συμμετοχή
από την Επιστημονική Ομάδα στήριξης των ΣΚΕ που θα αποτελείται από
ακαδημαϊκούς, ειδικούς εμπειρογνώμονες και δημοσιογράφους.



Οι Ολομέλειες των ΣΚΕ θα καλύπτονται με live streaming διαδικτυακά από το
WebTv και το WebRadio της ΕΡΤ, ενώ μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(facebook, twitter) θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης απόψεων και ερωτήσεων
από το κοινό. Το προεδρείο του ΣΚΕ θα συστήσει επιτροπή επικοινωνίας με το κοινό
που σε συνεργασία με το ΚΕΕΠ και το Γραφείο Τύπου της ΕΡΤ θα ενημερώνει τους
φορείς και τις κοινωνικές οργανώσεις και το κοινό για τις εργασίες των ΣΚΕ.



Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας θα προταθεί η δημιουργία ΣΚΕ
μαθητών/νέων με στόχο τη διεξαγωγή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού και
τίτλο «Φτιάξε μαζί με τους συμμαθητές σου ένα βίντεο, μια εκπομπή». Συνεργασία
με τα τηλεοπτικά / ραδιοφωνικά εργαστήρια των τμημάτων ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και του
ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου για την προώθηση καινοτομικών, πειραματικών
προγραμμάτων στην οπτική μιας νέας Διαμεσικής Τηλεόρασης σε πολλαπλές
οθόνες (TV, computer, smartphones, Tablets, wearables) και σε πολλές πλατφόρμες
(social media) προς όφελος των κοινωνικών δράσεων και τη διάχυση της
επικοινωνίας και του διαλόγου μέσα από τη δημόσια Ρ/Τ.

Οι δράσεις αυτές θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ενδυνάμωση των ΣΚΕ και θα
συντείνουν στη συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια βελτίωσης της ΕΡΤ. Είναι
ομόρροπες με όλες τις σύγχρονες τάσεις Ενεργητικού, Συμμετοχικού Κοινωνικού Ελέγχου
των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η επιτυχία τους θα δυναμώσει το κοινωνικό
όραμα των ΣΚΕ και θα ωφελήσει την ΕΡΤ. Ο σκοπός είναι κοινός. Η ΕΡΤ υπόσχεται ότι θα
κάνει ότι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί.
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