Ενημερωτικό Σημείωμα για τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου (ΣΚΕ) της ΕΡΤ

Τι είναι το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Αττικής;
Το ΣΚΕ Αττικής της ΕΡΤ που συγκροτήθηκε στις 22/12/2015, αποτελείται συνολικά από 110
μέλη με ίσο αριθμό εκπροσώπων 55 κοινωνικών φορέων και 55 πολιτών, που κληρώθηκαν
ανάμεσα σε 2.260 πολίτες, οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή. Το ΣΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη συγκροτήθηκε στις 17/5/2016, ενώ θα ακολουθήσουν και τα
υπόλοιπα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τα ΣΚΕ αποτελούν μια καινοτομική
πρωτοβουλία συμμετοχικού κοινωνικού ελέγχου που προβλέπεται από το νόμο 4324/15
για τη νέα ΕΡΤ, είναι ανεξάρτητα όργανα με συμβουλευτικό χαρακτήρα και έχουν στόχο τη
βελτίωση της ΕΡΤ, υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Εντάσσονται στην γενικότερη
προοπτική της Ανοιχτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης (Open Government Partnership
–OGP) που προβλέπει δράσεις κοινωνικής συμμετοχής στο σύνολο της Δημόσιας
Διοίκησης και του κράτους.
Αρμόδια υπηρεσία για τη συγκρότηση και τη λειτουργία τους είναι το Κέντρο Επικοινωνίας
και Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΕΠ), υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ.

Ποιο είναι το έργο των ΣΚΕ;
Βασικός σκοπός των ΣΚΕ είναι η εκπόνηση πορισμάτων που θα εντοπίζουν τις ελλείψεις και
τις αδυναμίες της ΕΡΤ και θα προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση της.
Το ΣΚΕ Αττικής έχει ήδη πραγματοποιήσει έντεκα (11) Ολομέλειες, έχουν γίνει τουλάχιστον
πενήντα πέντε (55) συγκλήσεις των επτά (7) επιτροπών και έχουν αφιερωθεί περίπου 300
ώρες συσκέψεων στο Ραδιομέγαρο και τα γραφεία του ΚΕΕΠ. Τριάντα (30) μέλη του ΣΚΕ
έχουν λάβει μέρος στην εκπομπή «Πολίτες» και δέκα (15) μέλη συμμετείχαν στις
ραδιοφωνικές μεταδόσεις του “Athens Calling – Η Αθήνα καλεί”. Ο μέσος όρος συμμετοχής
στις Ολομέλειες και στις Επιτροπές βρίσκεται περίπου στο 40% του συνόλου.
Η σελίδα «Πολίτες» του ΣΚΕ στο Facebook έχει 386 ακόλουθους και περιλαμβάνει
φωτογραφικό υλικό από τις τηλεοπτικές εκπομπές, τις Ολομέλειες και άλλες δράσεις του
ΣΚΕ Αττικής.
Τα ΣΚΕ δεσμεύονται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο τέλος του ημερολογιακού
έτους (Δεκέμβριος 2016), στην 12η Ολομέλεια.
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Ανήκουν τα ΣΚΕ οργανικά στην ΕΡΤ;
Τα ΣΚΕ είναι ανεξάρτητα συλλογικά όργανα εξωτερικού ελέγχου και Λογοδοσίας της ΕΡΤ και
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 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 ενεργεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.
Η ΕΡΤ συγκροτεί σύμφωνα με τον νόμο 4324/15 τα ΣΚΕ, συμμετέχει, στηρίζει τη λειτουργία
τους αλλά δεν εμπλέκεται στον καθορισμό των αποφάσεών τους και δεν θα προσπαθήσει να
επηρεάσει μεροληπτικά τις απόψεις και την κριτική τους. Για τη διασφάλιση αυτής της
δέσμευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ψήφισε και ενέκρινε την 20/01/2016 το κείμενο
«Δεσμεύσεις της ΕΡΤ».
Η ΕΡΤ υποστηρίζει το έργο των ΣΚΕ και μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής «Πολίτες»/ΕΡΤ1.
Έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εκπομπές με τη συμμετοχή της διοίκησης της ΕΡΤ και
μια θεματική για την παιδεία και το ρόλο της ΕΡΤ, αλλά και με τη ραδιοφωνική εκπομπή
Athens Calling (που εκπέμπει από το Πρώτο Πρόγραμμα, κάθε Δευτέρα 10.00-12.00 το
βράδυ).

Πώς μπορούν οι πολίτες να έρθουν σε επαφή με τα ΣΚΕ;
Οι Πολίτες και οι Θεσμοί μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου
και το ΚΕΕΠ με τους εξής τρόπους:
Διαδικτυακός τόπος: polites.ert.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: polites@ert.gr
Facebook Page: www.facebook.com/politesert
Twitter: https://twitter.com/polites_ert
Τηλέφωνα: 210-6092323-4
Επιστολή: ΣΚΕ/ΚΕΕΠ ΕΡΤ, Γ’ κτήριο, Γ΄ όροφος, 1ο γραφείο
Ραδιομέγαρο ΕΡΤ Μεσογείων 432, Τ.Κ. 153 42, Αγ. Παρασκευή
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Τι είναι το ΚΕΕΠ;
Το Κέντρο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών (ΚΕΕΠ) έχει ως βασική αποστολή
Α) την οργάνωση των Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου (ΣΚΕ) και την συστηματική στήριξη της
λειτουργίας τους.
Β) την προώθηση της Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΕΡΤ, διαμέσου συντονισμένων δράσεων
που συμπληρώνουν την παραγωγή ποιοτικού ραδιοτηλεοπτικού έργου (δράσεις για άστεγους /
ευάλωτους πολίτες, πρόσφυγες, Ισότητα των Φύλων, καταπολέμηση διακρίσεων / ρατσισμού,
προστασία περιβάλλοντος / ανακύκλωση / εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση εθελοντισμού),
σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ.
και
Γ) το ΚΕΕΠ επιπλέον δέχεται Προτάσεις και Παράπονα για τη συνολική λειτουργία και την
εφαρμογή των προγραμματικών δεσμεύσεων της ΕΡΤ.
Και τα τρία πεδία δράσης του ΚΕΕΠ (ΣΚΕ, Κοινωνική Ευθύνη, Διαχείριση παραπόνων)
παρουσιάζουν ισχυρή εσωτερική συνέργεια και συνάφεια.
Τηλέφωνα: 210-6092323-4
Email: keep@ert.gr
Επιστολή: ΣΚΕ/ΚΕΕΠ ΕΡΤ, Γ’ κτήριο, Γ΄ όροφος, 1ο γραφείο
Ραδιομέγαρο ΕΡΤ Μεσογείων 432, Τ.Κ. 153 42, Αγ. Παρασκευή
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