
Η ΕΡΤ πρωτοπόρος στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης 
 
 
Με μια σειρά συντονισμένων πρωτοβουλιών και δράσεων, η ΕΡΤ φιλοδοξεί να γίνει ένας ανοικτός στην 
κοινωνία και πιο «πράσινος» οργανισμός, με στόχο να αποτελέσει πρότυπο προς άλλες επιχειρήσεις 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 
 
Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα csr.ert.gr, η ΕΡΤ συμβάλλει στην ενημέρωση για θέματα Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, για όλους τους πολίτες. 
 
Πριν από λίγες ημέρες, η ΕΡΤ έγινε μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη –  
CSR Hellas, υιοθετώντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ συμμετέχει 
δυναμικά και στον ευρωπαϊκό διάλογο για ανάλογα θέματα ως μέλος του δικτύου Public Service Media 
– Contribution to Society της EBUS. 
 
Στόχος μία "πράσινη" ΕΡΤ 
 
  

 
  
 
Βασικό πυλώνα του σχεδιασμού της ΕΚΕ της ΕΡΤ αποτελεί ο τομέας της προστασίας του 
Περιβάλλοντος, με έμφαση στην Ανακύκλωση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 
 
Τον τελευταίο χρόνο, με το σύνθημα #ΣυμμΕΡΤέχουμε, η ΕΡΤ διοργανώνει, συντονίζει και αναδεικνύει 
δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Μια πρόσφατη πράσινη δράση της ΕΡΤ, υποψήφια για Ευρωπαϊκό Βραβείο τον Ιούνιο 2020, ήταν η 
συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων με τη διοργάνωση Πανελλαδικής 
Εκστρατείας Ενημέρωσης και υλοποίηση από όλες τις δομές της εταιρείας, σε συνεργασία με τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 



 

 
 
Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, έχει ξεκινήσει στο Ραδιομέγαρο η 
λειτουργία του «Κινητού Πράσινου Σημείου» – μια ευκαιρία για συμμετοχή των εργαζομένων και των 
δημοτών στην οργανωμένη ανακύκλωση 
 
Στο ίδιο πλαίσιο θα διοργανωθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 στο Ραδιομέγαρο ενημερωτική 
ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων και Ανακύκλωση». 
 
Η ΕΡΤ ανοίγεται στην κοινωνία 
 

  
 



Μία ακόμη δράση, που αποδεικνύει την εξωστρέφεια της ΕΡΤ και τείνει να γίνει θεσμός, είναι η 
διεξαγωγή έρευνας κοινού για την Κοινωνική Υπευθυνότητα της ΕΡΤ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΕΡΤ 
συνεργάστηκε με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, καταγράφοντας τον παλμό της 
κοινωνίας και ενημερώνοντας το κοινό για τις δράσεις της. 
 
  
 
Εκτός από τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΡΤ, η ιστοσελίδα csr.ert.gr περιλαμβάνει διάφορα 
άρθρα σχετικά με θέματα κοινωνικής ισότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, εθελοντισμού κλπ. 
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