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ΕτΗσιΕσ ΕκθΕσΕισ
Για τη συγκέντρωση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Έκ-
θεση Διαφάνειας & Δημόσιας Αξίας 2020 συνεργάστηκαν όλες οι
Μονάδες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και η Υπηρεσία Στρατηγικού
Σχεδιασμού έχουν την ευθύνη για την επιμέλεια της έκδοσης.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιδιώκει μια ουσιαστική διαδικασία διαλόγου με τα εν-
διαφερόμενα μέρη και γνωρίζει ότι η ανάδρασή τους σχετικά με την
παρουσίαση των στοιχείων της Έκθεσης Διαφάνειας & Δημόσιας
Αξίας βελτιώνει τον τρόπο αναφοράς τους. Έτσι, καλωσορίζει κάθε
γνώμη που της δίνει περαιτέρω ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση.

AΡXEIO
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Έγκυρη, έγκαιρη, ψύχραιμη και αμερόληπτη
ενημέρωση από τον μεγαλύτερο ειδησεογραφικό
οργανισμό της Ελλάδας, νέες ελληνικές και ξένες

σειρές μυθοπλασίες, βραβευμένες ταινίες, ελληνικό
τραγούδι, κλασικό ρεπερτόριο, μουσικές απ’ όλο τον
κόσμο, συναυλίες και ραδιοφωνικές παραστάσεις,
διεθνή αθλητικά γεγονότα, ψυχαγωγία, πολιτισμός,

περιβάλλον, επιμόρφωση, καινοτομία & τέχνες,
βρίσκουν τη θέση τους στο πρόγραμμα της ΕΡΤ
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Η ετHσια EκθεσΗ Διαφάνειας και Δημόσιας Αξίας της ανώ-
νυμης εταιρείας «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη
Εταιρεία» (η «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») είναι μια αναλυτική
περιγραφή της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της, προ-
κειμένου να καταδειχθεί η αξία που παράγει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για
την κοινωνία, τη χώρα, το πολίτευμα και τον πολίτη, την πολι-
τιστική κληρονομιά. Συμπεριλαμβάνει τόσο την αναφορά υλο-
ποίησης της στρατηγικής του προηγούμενου έτους, όσο και τις
προτεραιότητες της νέας τηλεοπτικής περιόδου. Στοιχεία προ-
γράμματος, κοινωνικού απολογισμού, οικονομικής διαχείρισης
και ποιοτικές αναλύσεις, παρουσιάζονται με τη συνδρομή γρα-
φημάτων προκειμένου ο αναγνώστης της Έκθεσης να μπορεί
να ανασκοπήσει με τεκμηριώσεις τα πεπραγμένα και να επι-
βεβαιώσει την αφοσίωση στην υψηλή αποστολή του Δημόσι-
ου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Η ε.Ρ.τ. α.ε. θEλει να είναι άξια της εμπιστοσύνης των Ελ-
λήνων με δωρεάν περιεχόμενο και υπηρεσίες για την ενημέ-
ρωση του πολίτη, την ψυχαγωγία και την επιμόρφωσή του. Υπη-
ρετεί την Κοινωνία, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την προστασία
και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης στην Ελ-
λάδα και στους ομογενείς σε όλο τον κόσμο.

Η πανδΗμIα COVID-19 αποτέλεσε στη διάρκεια του 2020
τον κυρίαρχο κίνδυνο για όλες τις χώρες, αφήνοντας βαρύ υγει-
ονομικό, οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Τα δημόσια μέσα
ενημέρωσης αποδεικνύουν τον σημαντικό και κρίσιμο ρόλο τους
στην στήριξη και στην ενημέρωση της κοινωνίας.

το 2020 Hταν μια κΡIσιμΗ χΡονιA για τΗν εΡτ,
όπως και για όλους τους δημόσιους Ραδιοτηλεοπτικούς Φο-
ρείς της Ευρώπης. Η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε ξαφ-
νικά τον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε. 

παΡA τισ πολλEσ αντιξοOτΗτεσ, καταφέραμε να
θέσουμε τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα της ΕΡΤ. Προσ-
διορίσαμε τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς
στόχους της Εταιρείας για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια και
καταφέραμε όλοι μαζί – διοίκηση, στελέχη και εργαζόμενοι
– να ξαναβάλουμε με αξιώσεις τη δημόσια ραδιοτηλεόρα-
ση στον ραδιοτηλεοπτικό χάρτη της χώρας. Γνωρίζουμε ότι
ο δρόμος αυτός θα είναι μακρύς και η προσπάθεια διαρκής,
όμως ήδη βάλαμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. 

στο επIκεντΡο των πΡοσπαθειων μασ βρέθηκε
η παραγωγή σύγχρονου και ποιοτικού περιεχο-
μένου. Σταθερός στόχος μας είναι να ανακτούμε καθημε-
ρινά την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του κοινού που
μας στηρίζει με το μηνιαίο ανταποδοτικό τέλος των τριών
ευρώ, προσβλέποντας σε μια ΕΡΤ που αξίζει σε όλους τους
Έλληνες. 

Η ενΗμEΡωσΗ εχει τον πΡωτο λογο. Η δημόσια
ραδιοτηλεόραση βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των γεγο-
νότων, ενημερώνοντας έγκαιρα, ψύχραιμα, αλλά και ου-
σιαστικά τον Ελληνικό λαό στις δύσκολες στιγμές που έζη-
σε η χώρα μας: η ΕΡΤ κάλυψε σε συνεχή δημοσιογραφι-
κή ροή το πρώτο κύμα της πανδημίας. Όλοι οι εργαζόμε-
νοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ανταποκρίθηκαν
με υποδειγματικό επαγγελματισμό στις πρωτόγνωρες
συνθήκες που ζήσαμε και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Υπο-
δειγματικός ήταν και ο τρόπος δημοσιογραφικής κάλυψης
της ΕΡΤ στις πλημμύρες, στο σεισμό στη Σάμο, στα εθνι-
κά μας θέματα. Δεν είναι τυχαίο πλέον ότι τα δελτία ει-
δήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και οι ενημερω-
τικές της εκπομπές αναγνωρίζονται από τους πολίτες για
την έγκυρη, αμερόληπτη και χωρίς εντυπωσιασμούς κά-
λυψη των γεγονότων.

για πΡωτΗ φοΡα μετα απο πολλα χΡονια Η εΡτ
μπήκε με επιτυχία στον χώρο της ελληνικής μυθοπλα-
σίας με τρεις νέες σειρές, οι οποίες αγκαλιάστηκαν από το
κοινό που ξαναέβαλε την δημόσια τηλεόραση στην καθη-
μερινή του συνήθεια . Ταυτόχρονα η ΕΡΤ μέσα από τις συγ-
κεκριμένες σειρές προσέφερε εργασία σε εκατοντάδες αν-
θρώπους της παραγωγής σε μια δύσκολη συγκυρία. Το νέο
πρόγραμμα της ΕΡΤ έχει ήδη   εμπλουτιστεί και με σπου-

δαία πολιτιστικά, ψυχαγωγικά, αθλητικά προγράμματα
και ντοκυμαντέρ, ενώ έπεται συνέχεια, καθώς έχουν ήδη
δρομολογηθεί νέες αξιόλογες προτάσεις στο χώρο της ελ-
ληνικής μυθοπλασίας, της μουσικής και εν γένει του πο-
λιτισμού. 

τουσ τελευταιουσ μΗνεσ του έτους τα ραδιόφω-
να της ΕΡΤ μπήκαν σε μια νέα τροχιά αναβάθμι-
σης. Η βελτίωση αναμένεται να γίνει ορατή το 2021. Ορα-
τή θα γίνει και η αναβάθμιση των Μουσικών Συνόλων της
ΕΡΤ με την επιλογή τριών καταξιωμένων μαέστρων και με
την προσθήκη υποστηρικτικού προσωπικού στην παραγωγή.

μια απο τισ αδιαμφισβΗτΗτεσ επιτυχιεσ της ΕΡΤ
υπήρξε η έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας ERT-
FLIX. Το ERTFLIX χτίστηκε πάνω στην υβριδική τηλεόραση
της ΕΡΤ, με μια εντελώς νέα, και ολοκληρωμένη φιλοσο-
φία και στρατηγική. Για την επιτυχία αυτή αξίζει ο δημόσιος
έπαινος σε όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν και
εργάζονται σκληρά τοποθετώντας τη δημόσια ραδιοτηλε-
όραση στην πρώτη θέση του νέου ψηφιακού τηλεοπτικού
χάρτη της χώρας. Το μέλλον της ψηφιακής πλατφόρμας
ERTFLIX, όπως και των υπό αναδιαμόρφωση ιστοσελίδων
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, προβλέπεται λαμπρό. Η ψη-
φιακή (ιντερνετική) πλατφόρμα ERTFLIX αποτελεί τον
νέο, εναλλακτικό τρόπο θέασης του πλούσιου περιεχομέ-
νου της ΕΡΤ, στον χρόνο και στην οθόνη που επιλέγει ο τη-
λεθεατής. Αποτελεί δε και τον βέλτιστο τρόπο για τη δια-
νομή του προγράμματος της ΕΡΤ και στον απόδημο ελλη-
νισμό, όπου κι αν βρίσκεται. Η πλατφόρμα ERTFLIX θα εξε-
λίσσεται και θα βελτιώνεται και θα αποτελέσει στο άμεσο
μέλλον το κύριο κανάλι επικοινωνίας της ΕΡΤ με τους απαν-
ταχού Έλληνες. 

Εισαγωγh

μHνυμα του ΔιΕυθυνοντοσ
συμβουλου & του ΠροΕΔρου Δ.σ.

σας παρουσιάζουμε την Έκθεση διαφάνειας και δημόσιας αξίας για το οικονομικό έτος 2020. 
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σΗμαντικεσ εξελιξεισ υπήρξαν και στον τεχνικό το-
μέα ο οποίος αναδιοργανώθηκε στη βάση μιας ενοποιημέ-
νης Γενικής Διεύθυνσης, στοχεύοντας στην αρμονική συ-
νύπαρξη παλαιών και νέων μέσων. Η τεχνολογική ανα-
βάθμιση της ΕΡΤ ήταν ένα στοίχημα που ήδη κερδίζε-
ται. Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι οι τεχνικοί μας
πέτυχαν τον στόχο της μετάβασης σε εικόνα υψηλής ευ-
κρίνειας (HDTV), την αναβάθμιση των συστημάτων της πα-
ραγωγής και της ροής καθώς η δημόσια τηλεόραση είχε πολύ
μεγάλη υστέρηση στον συγκεκριμένο τομέα. Διαθέτουμε πλέ-
ον ένα νέο προηγμένο σύστημα ροής και εκπομπής των τη-
λεοπτικών καναλιών μας, ενώ η αυτοματοποίηση ολόκλη-
ρης της αλυσίδας παραγωγής και εκπομπής συνεχίζεται και
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2021. 

παΡαλλΗλα, σε εξελιξΗ βΡισκεται και η αναβάθ-
μιση του δικτύου εκπομπής της ΕΡΤ. Στόχος μας εί-
ναι τα τηλεοπτικά κανάλια και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της
ΕΡΤ να εκπέμπουν με ισχυρό σήμα και συνέπεια σε όλη την
Ελλάδα. Προχωράμε στις διαγωνιστικές διαδικασίες προ-
μήθειας νέων πομπών για την τηλεόραση και τη ραδιοφωνία
με στόχο την αναβάθμιση της τεχνολογίας εκπομπής σύμ-
φωνα με τα νέα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και οδη-
γίες. Για πρώτη φορά δρομολογήθηκε σε στέρεες βάσεις το
έργο της αποτύπωσης και αδειοδότησης των εγκαταστά-
σεων και του εξοπλισμού των κεραιών εκπομπής της δη-
μόσιας ραδιοτηλεόρασης. Πρόκειται για ένα μεγάλο πολυετές
έργο, το οποίο πέρα από την καταγραφή και την κατοχύ-
ρωση των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ ανά την Ελλάδα, θα
προσδώσει αξία στο εκτεταμένο δίκτυο εκπομπής της.

επισΗσ, δΡομολογΗθΗκε η αναβάθμιση των
κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΡΤ στην Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και την περιφέρεια. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε
μελετητικές διαδικασίες για την ανέγερση νέου κτιρίου της
ΕΡΤ3 στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Στρατού, όπου
θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες της ΕΡΤ στη Θεσσαλο-
νίκη. Έχει δρομολογηθεί με σχετική αρχιτεκτονική προμε-
λέτη η ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου της Αγίας Πα-
ρασκευής ενεργειακά και χωροταξικά για πρώτη φορά από
τη δεκαετία του 1960, όταν χτίστηκε το Ραδιομέγαρο. Οι
πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν με τη νέα σύγχρο-
νη αίθουσα σύνταξης της ΕΡΤ (newsroom), καθώς και τον
ενιαίο χώρο που συστεγάζει πλέον όλες τις υπηρεσίες της
Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας. Αναβαθμίστηκαν επί-
σης πλήρως τεχνολογικά και χωροταξικά ο θάλαμος ελέγ-
χου (control room) των ειδήσεων όπως και των λοιπών θα-
λάμων ελέγχου των στούντιο παραγωγής της ΕΡΤ.

καθοΡιστικο Ρολο στΗν υλοποιΗσΗ του σχεδια-
σμού της νέας ΕΡΤ αποτελεί ο οργανωτικός μετασχη-
ματισμός της. Ακόμη περισσότερο, η αλλαγή της εργα-
σιακής κουλτούρας. Ύστερα και από διαβούλευση με τους
εκπροσώπους των εργαζομένων, προχωρήσαμε σε μια νέα,
οριζόντια οργανωτική δομή, με γνώμονα το περιεχόμενο και
όχι τα μέσα διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκε η νέα
διοικητική ομάδα, η οποία ήδη υλοποιεί με επιτυχία τον επι-
χειρησιακό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΡΤ. Η δι-
οικητική ομάδα απαρτίζεται κυρίως από στελέχη της Δη-
μόσιας Ραδιοτηλεόρασης αλλά και από ανθρώπους από τον
ιδιωτικό τομέα που συμμερίζονται τους στόχους και το όρα-
μα να γίνει η ΕΡΤ αυτό που της αξίζει.

απο τΗν αΡχΗ θεσαμε ως στόχο τη δημιουργία μιας
νέας προσέγγισης στην επικοινωνία και την επαφή
της Εταιρείας με τους πολίτες. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός
φορέας διαθέτει πλέον μια σύγχρονη στρατηγική επικοι-
νωνίας που αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό της ΕΡΤ και
μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι.

αν κατι ωστοσο απεδειξε αυτός ο νέος τρόπος επι-
κοινωνίας είναι να αναδείξει ότι ο πραγματικός πλού-
τος και η περιουσία της Εταιρείας μας είναι οι άν-
θρωποί της. Αυτή άλλωστε ήταν εξ αρχής και η προ-
σπάθεια της Διοίκησης που έγινε και το σύνθημα της φε-
τινής μας εταιρικής καμπάνιας. Κάθε μέρα να δίνουμε όλοι
μας τον καλύτερο εαυτό μας. Στο δυναμικό της ΕΡΤ καθώς
και στους συναδέλφους μας που προστέθηκαν από την ελεύ-
θερη αγορά, βασίζουμε τις προσδοκίες μας για τη συνέχεια
της δημιουργικής και ανοδικής πορείας της ΕΡΤ. Μιας πο-
ρείας, στη διαδρομή της οποίας θα νιώθουμε όλο και με-
γαλύτερη ικανοποίηση, όσο βλέπουμε να αναγνωρίζεται και
να καταξιώνεται ολοένα και περισσότερο ο δημόσιος ρα-
διοτηλεοπτικός οργανισμός μας στο κοινό.

το 2020 Ηταν μια χΡονια δυσκολΗ για την Ελλάδα
και για όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα ήταν η χρονιά που η ΕΡΤ
απέδειξε ότι μπορεί να κάνει τη θετική έκπληξη και να πρω-
ταγωνιστήσει στο πλαίσιο της αποστολή της. Και αυτό το
πιστώνονται οι άνθρωποί της.

ευελπιστουμε αυτΗ Η εκθεσΗ να βοηθήσει τους
αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο λει-
τουργίας της ΕΡΤ και τις υπηρεσίες της στους πολίτες της
χώρας μας. Είμαστε ανοιχτοί σε τυχόν σχόλια και προτάσεις
για τη βελτίωση της ΕΡΤ.

Βασική αποστολή της ΕΡΤ, όπως ορίζεται από τον ιδρυτι-
κό της νόμο, είναι η ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία
του ελληνικού λαού, η συμβολή στη διασφάλιση της πο-
λυφωνίας, στην ανεξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και
της είδησης και στην προβολή των έργων του λόγου και
της τέχνης, η εγγύηση της καθολικής δυνατότητας πρό-
σβασης στις υπηρεσίες της, από το σύνολο των κατοίκων
της Επικράτειας. 

Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ απευθύνονται
σε όλη την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων
των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την τηλεθέαση
και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. Το παρε-
χόμενο περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα
ενημέρωσης, πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και
αθλητισμού, συνδέοντας τους Έλληνες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. 

αποστολh, Oραμα, 
ΕταιρικEσ αρχEσ & αξIΕσ, 
στOχοι & προοπτικEσ

Άξονες στους οποίους στηρίζεται το όραμα της ΕΡΤ

Η εξέλιξη της Εταιρείας σε έναν σύγχρονο φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί αποδοτικά και θα προσφέρει αξία
στους πολίτες και στην Ελληνική Κοινωνία. Σκοπός μας είναι να δώσουμε στο κοινό μας κάθε δυνατότητα ώστε
να ενημερωθεί, να επιμορφωθεί, να ψυχαγωγηθεί, αλλά και να ευαισθητοποιηθεί. Δημιουργούμε εμπιστοσύνη.
Η προοπτική και η ποικιλομορφία χαρακτηρίζουν το όραμά μας.

Διευθυνων ΣυμβουλοΣ ΠροεΔροΣ Δ.Σ.
Γιώργος Γαμπρίτσος Κωνσταντίνος Ζούλας 

αΠοστολH

Oραμα-σκοΠOσ
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• Αντικειμενικότητα και πλουραλισμός στην παροχή 
ολοκληρωμένης, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης.

• Σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες και τις αξίες
της κοινωνίας, διασφαλίζοντας την πολυφωνία, 
στηρίζοντας τον πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα.

• Προβολή και διατήρηση της ταυτότητας, των ηθών,
των εθίμων και των παραδόσεων των Ελλήνων. 

• Προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας,
των ευρωπαϊκών κρατών, της κουλτούρας
και των αξιών τους.

• Αμφίδρομη επικοινωνία, με βάση τη διαφάνεια
και τη λογοδοσία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη της
κοινωνίας στην αποστολή της Εταιρείας.

• Αναζήτηση αποτελεσματικών και αποδοτικών
τρόπων για εφαρμογή καινοτόμων, δημιουργικών
και πρωτοποριακών ιδεών. 

• Δέσμευση για παροχή υψηλής ποιότητας
προγραμμάτων και υπηρεσιών, έχοντας ως γνώμονα
τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. 

• Ήθος και αξιοπιστία στις διοικητικές δομές
και τους ανθρώπινους πόρους. 

Η ΕΡΤ παρέχει μια δημόσια υπηρεσία: την ενημέρωση, την ψυ-
χαγωγία και την επιμόρφωση του πληθυσμού εντός και εκτός
συνόρων, αλλά και τη διασύνδεση με τους ομογενείς, δια-
θέτοντας υψηλής ποιότητας περιεχόμενο.

Η κοινωνία έχει άρρηκτη σχέση με την ΕΡΤ και τους αν-
θρώπους της. Οι πολίτες απολαμβάνουν, με διάφορες μορ-
φές και σύγχρονες τεχνικές διανομής, υψηλής αξίας περιε-
χόμενο μέσα από την Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο και το Δια-
δίκτυο. 

Η λειτουργία της ΕΡΤ διέπεται από σειρά νόμων και ελέγχεται
από τη Βουλή των Ελλήνων. 

Για την επίτευξη του σκοπού της παροχής δημόσιας ραδιο-
τηλεοπτικής υπηρεσίας, καθώς και της αποστολής της έχουν
υιοθετηθεί από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι ακόλουθες αξίες:

1. Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα επόμενα 5 χρόνια, θέτοντας τα θεμέλια
μιας νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

2. Οργανωτικός μετασχηματισμός των δομών και των διαδικασιών λειτουργίας της Εταιρείας.

3. Νέα, οριζόντια οργανωτική δομή, με γνώμονα το περιεχόμενο και όχι τα μέσα διανομής, 
και Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. 

4. Νέα διοικητική ομάδα για τον επιχειρησιακό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., 
με στελέχη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα.

5. Έγκαιρη, πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών στις δύσκολες στιγμές που έζησε η χώρα μας.

6. Επιστροφή στον χώρο της ελληνικής μυθοπλασίας μετά από πολλά χρόνια, με τρεις (3) νέες σειρές, 
που ήδη τυγχάνουν της αναγνώρισης των πολιτών. 

7. Έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, ελεύθερα προσβάσιμης στο κοινό.

8. Δρομολόγηση αναβάθμισης των ραδιοφώνων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με έμφαση στη διατήρηση
της ποιότητας και στη δημιουργία ταυτότητας των ραδιοφωνικών προγραμμάτων. 

9. Δρομολόγηση αναβάθμισης των Μουσικών Συνόλων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την επιλογή
τριών (3) καταξιωμένων μαέστρων καθώς και με την προσθήκη υποστηρικτικού
προσωπικού στην παραγωγή.

10.Μετάβαση σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας (HDTV), αναβάθμιση των συστημάτων της παραγωγής
και της ροής, καθώς και της λειτουργίας χωρίς βιντεοκασέτες. 

11. Σταδιακή αναβάθμιση του δικτύου εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με στόχο τα τηλεοπτικά κανάλια 
και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αυτής να εκπέμπουν με ισχυρό σήμα και συνέπεια παντού στην Ελλάδα. 

12.Δρομολόγηση αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη
και την Περιφέρεια. Οι πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν με τη νέα σύγχρονη αίθουσα σύνταξης 
(newsroom), το νέο control room των ειδήσεων, καθώς και τον νέο χώρο που συστεγάζει 
όλες τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας.

13.Νέα προσέγγιση στην επικοινωνία και την προβολή του προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και της εταιρικής της ταυτότητας προς τους πολίτες. 

14.Ανάληψη δράσεων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ενημέρωσης των πολιτών ως προς 
την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με αποφασιστικότητα, 
καθώς και στήριξη του προγράμματος τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας:

•  Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
για την καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας.
•  Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για την παραγωγή καθημερινού προγράμματος
τηλεκπαίδευσης μέσα από τη συχνότητα της  ΕΡΤ2 και παροχή δυνατότητας πρόσβασης
στα μαθήματα μέσω του ιστότοπου της ΕΡΤ (www.ert.gr), σε ένα φιλικό προς τον χρήστη
περιβάλλον αμέσως μετά την τηλεοπτική μετάδοσή τους. 

Οι αξίες αυτές διατρέχουν την Εταιρεία από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας μέχρι τη βάση, με σκοπό την
επίτευξη μέγιστης ποιότητας υπηρεσιών και αισθήματος εμπιστοσύνης, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. 

Εταιρικeσ αρχeσ-αξiΕσ

το 2020 μΕ μiα ματιa
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τηλεόραση
3 κανάλια εθνικής εμβέλειας – ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3 
1 για την ομογένεια – ERT WORLD

Ραδιόφωνο
5 σταθμοί εθνικής εμβέλειας – ΕΡΑ1, ΕΡΑ2, ΕΡΑ3,
KOSMOS FM, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 
1 για την ομογένεια – ΕΡΑ5 (Φωνή της Ελλάδος)
2 τοπικοί σταθμοί στη Θεσσαλονίκη – 95,8 και 102

περιφερειακοί σταθμοί
19 Σταθμοί σε 11 Περιφέρειες 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πε-
ριφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιο-
νίων Νήσων, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Κρή-
της, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Βορείου Αι-
γαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ψηφιακή πλατφόρμα ERTflIx
Νέο ψηφιακό «κανάλι» διανομής  με πλούσιο περιεχόμενο
για όλες τις οθόνες
Διαρκής ροή (live streaming) όλων των τηλεοπτικών κα-
ναλιών (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ERTWORLD), αλλά και απο-
κλειστικά διαδικτυακά κανάλια EΡΤSPORTS,  ERT NEWS
LIVE, κ.λπ.

ιστότοποι
www.ert.gr, www.ertnews.gr 

μουσικά σύνολα
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα
Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής
Χορωδία

αρχείο
Οπτικοακουστικό Αρχείο

Η ταυτOτΗτα τΗσ Ερτ

Στόχος είναι οι πολίτες να στρέφονται όλο και περισσότε-
ρο στην ενημέρωση που προσφέρει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για αξιό-
πιστες ειδήσεις  σε περιόδους κρίσης.

στο πλαισιο τΗσ ενισχυσΗσ της ποιότητας του πε-
ριεχομένου και των υπηρεσιών η δημόσια ραδιοτηλεόραση
έχει ήδη δρομολογήσει νέες αξιόλογες προτάσεις στον χώρο
της ελληνικής μυθοπλασίας και εν γένει του πολιτισμού, ενώ
ήδη ενδυναμώνει το ραδιοφωνικό της αποτύπωμα. Επιπλέον,
μετά το πέρας της πανδημίας θα γίνει ορατή και η αναβάθ-
μιση των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ. Επιπροσθέτως, θα
συνεχιστεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της επικοινωνίας και
προβολής του προγράμματος και των δράσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

ιδιαιτεΡΗ σΗμασIα δίνεται στον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της Εταιρείας, με την ενδυνάμωση της ψηφιακής-ιν-
τερνετικής της παρουσίας με νέους ιστότοπους και αυξημένη
παρουσία στα κοινωνικά μέσα. Βήματα γίνονται ώστε να βελ-
τιωθεί και η προσέγγιση του απόδημου ελληνισμού μέσα από
τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX Cosmos.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ταχύτερη ψηφιοποίηση του αρ-

χείου της ΕΡΤ και η ανάδειξη του πλούτου του στο κοινό.
Μετά την αναβάθμιση στο νέο προηγμένο σύστημα ροής και
εκπομπής των τηλεοπτικών καναλιών μας που ολοκληρώ-
θηκε το 2020, η αυτοματοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας
παραγωγής και εκπομπής συνεχίζεται και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μέσα στο 2021. 

τελοσ, συνεχίζεται με μεθοδικότητα το πρόγραμμα για
την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος. Έχουν προχωρήσει οι μελετητικές
διαδικασίες για την ανέγερση νέου κτιρίου της ΕΡΤ3 στη Λε-
ωφόρο Στρατού, όπου θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχει δρομολογηθεί η
ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου της Αγίας Παρα-
σκευής ενεργειακά και χωροταξικά για πρώτη φορά από τη
δεκαετία του 1960, όταν χτίστηκε το Ραδιομέγαρο.

καθοΡιστικο Ρολο στην υλοποίηση του σχεδιασμού της
νέας Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ο οργανωτικός μετασχηματισμός
των δομών και των διαδικασιών λειτουργίας της και ακό-
μη περισσότερο, η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας.

Η «Ελληνική Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» ή η «Εταιρεία») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου, που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την ελληνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, καθώς και
τη διαδικτυακή (ίντερνετ) δραστηριότητά τους και εποπτεύεται από το Κράτος. Παράγει και μεταδίδει ενημερωτικό, ψυχα-
γωγικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια και για όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς διακρίσεις, ενώ δια-
τηρεί τις υποχρεώσεις μίας Δημόσιας Υπηρεσίας. Είναι μέλος της ένωσης των δημόσιων ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών ορ-
γανισμών «European Broadcasting Union» (EBU) και συνεργάζεται με όλες τις Δημόσιες Ραδιοτηλεοράσεις-μέλη της EBU.
Η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία γίνεται για το λαό, χρηματοδοτείται από το λαό και διευθύνεται - ελέγχεται από το
λαό (με την έννοια της άσκησης του δημόσιου ελέγχου), όπου με τον όρο λαός εννοείται ολόκληρος ο πληθυσμός της Επι-
κράτειας, τον οποίο αναλαμβάνει να υπηρετήσει η ΕΡΤ.

ΔραστΗριOτΗτα
• Μετάδοση/εκπομπή, διανομή και μεταφορά προγραμμάτων και ακουστικών και τηλεοπτικών σημάτων

μέσω οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου ή οποιουδήποτε μέσου.
• Εγκατάσταση, διαχείριση, ανάπτυξη και χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων

για την παραπάνω δραστηριότητα κατά την άσκησή της.
• Παραγωγή, προμήθεια (αγορά ή ενοικίαση), διακίνηση/ προώθηση έργων, προγραμμάτων και υπηρεσιών

που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της προαναφερθείσας δραστηριότητας.
• Πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης πράξης χρήσιμης για τη διεξαγωγή της προαναφερθείσας δραστηριότητας.

στOχοι & ΠροοΠτικeσ
Η έγκυρη, αμερόληπτη και χωρίς εντυπωσιασμούς ενημέρωση, παραμένει οδηγός μας και για το 2021. 

Προφiλ τΗσ ΕταιρΕiασ 
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Η οργανωτική δομή της Εταιρείας όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ τον Ιούλιο του
2020, μετά από διαβούλευση με τους εργαζόμενους, είναι η εξής:

Αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αναλύθηκαν σε μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρεία Grant Thornton, το νέο
λειτουργικό μοντέλο της Εταιρείας στοχεύει στη συγκέντρωση παρόμοιων λειτουργιών σε διακριτές οργανωτικές μονάδες.
Συγκεκριμένα, η δομή της Εταιρείας έχει διαρθρωθεί με βάση τις λειτουργίες της, σε έξι (6) βασικές οργανωτικές μονάδες
και αρκετές υποστηρικτικές. 

γενική διεύθυνση ενημέρωσης 
Συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή του ενημερωτικού περιεχομένου (ειδη-
σεογραφία και επικαιρότητα) για το σύνολο των μέσων της ΕΡΤ. 

γενική διεύθυνση προγράμματος 
Συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την παραγωγή περιεχομένου που δεν σχετίζεται με την
ειδησεογραφία και επικαιρότητα, όπως είναι οι εκπομπές πολιτισμού, η ψυχαγωγία και η μυθοπλασία, για όλα
τα μέσα της ΕΡΤ. 

γενική διεύθυνση Marketing και εμπορικής εκμετάλλευσης 
Συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση
της προβολής και προώθησης του περιεχομένου της ΕΡΤ (promotion and cross-promotion), από όλα τα μέσα
της ΕΡΤ και τα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, εμπεριέχει τη λειτουργία της έρευνας της αγοράς. Τέλος, είναι αρ-
μόδια για την εμπορική εκμετάλλευση του ραδιοτηλεοπτικού χρόνου και του διαδικτυακού χώρου. 

γενική διεύθυνση τεχνολογίας και λειτουργίας μέσων 
Συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και λειτουργία των τεχνικών μέσων και
των τεχνολογικών πόρων και υποδομών. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η παροχή των τεχνικών μέ-
σων και των τεχνικών υπηρεσιών λειτουργίας στην παραγωγή, στην εκπομπή και στις υποδομές, αλλά και στην
εταιρική μηχανοργάνωση.

γενική διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών 
Συγκεντρώνει τις περισσότερες υποστηρικτικές οργανωτικές λειτουργίες (Οικονομική Διαχείριση, Ανθρώπινο
Δυναμικό, Προμήθειες, κλπ.). 

γενική διεύθυνση εΡτ3 
Η συγκεκριμένη μονάδα λόγω γεωγραφικής και ιδρυτικής ιδιαιτερότητας, λειτουργεί καθετοποιημένα και βρί-
σκεται σε οριζόντια συνεργασία με τις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις και μονάδες της ΕΡΤ.

Στο οργανωτικό μοντέλο περιλαμβάνονται υποστηρικτικές οργανωτικές μονάδες οι οποίες καλύπτουν λειτουργίες,
όπως για παράδειγμα η παροχή Νομικών Υπηρεσιών, η Διαχείριση του Αρχείου και η Εταιρική Επικοινωνία.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να δημιουργηθεί ένας (1) Τομέας Συντονισμού, ο
οποίος λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και του οποίου προΐσταται Εντεταλμένος Σύμβουλος, ο οποί-
ος θα συντονίζει μία ομάδα υπηρεσιών εντός μίας ή και διαφορετικών Γενικών Διευθύνσεων, διευκολύνον-
τας έτσι το έργο του Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην παρούσα φάση έχει ορισθεί Εντεταλμένος Σύμβουλος
Τηλεοπτικού Προγράμματος.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοικείται από επταμελές (7μελες) Διοικητι-
κό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο και πέντε μέλη, τα οποία με την εμ-
πειρία και τις ειδικές γνώσεις τους συμβάλλουν στην εκ-
πλήρωση του σκοπού της ΕΡΤ. Δύο από τα μέλη εκλέγονται
και εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, εκ των
οποίων το ένα έχει δημοσιογραφική ιδιότητα. 

ο πΡοεδΡοσ, ο διευθυνων σYμβουλοσ και τρία
από τα μέλη του ΔΣ επιλέγονται, κατόπιν δημόσιας πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τον αρμόδιο για
θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργό Επικρατείας
και διορίζονται κατόπιν ελέγχου και διατύπωσης γνώμης
από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με
ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 3
έως 5 του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής των
Ελλήνων. Τα άλλα δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία
από τους εργαζόμενους της Εταιρείας. 

τα μελΗ του διοικΗτικου συμβουλιου διορί-
ζονται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας που είναι αρ-
μόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης μετά την
τήρηση των ανωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών. 

Η θΗτεια του διοικΗτικου συμβουλιου της Εται-
ρείας είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία
φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόν-
των του από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Τα σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
προβλέπονται στον Ν. 4173/2013 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λει-
τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υφισταμενη συνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περι-
λαμβάνεται στην ενότητα Διοικητικό Συμβούλιο της πα-
ρούσας έκθεσης.

βασικές οργανωτικές
μονάδες της

ΔιοικΗσΗ 

οργανωτικH ΔομH
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H E.Ρ.Τ. A.E. έχει, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, ως
σκοπό και αποστολή την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτι-
κής υπηρεσίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοι-
νωνικού συνόλου στις πληροφορίες που αυτή παράγει στο
πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή
και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λει-
τουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, διαδι-
κτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοα-
κουστικών υπηρεσιών με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής
μεθόδου ή μέσου. 

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., χωρίς να επιδιώκει την απόκτηση κέρδους, συμ-
βάλλει στην ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία του ελ-
ληνικού λαού. Αποτελεί φορέα δημοκρατίας και πολιτισμού
και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανε-
ξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην
προβολή των έργων του λόγου και της τέχνης.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Επικράτειας,
ενώ απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. 

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το
προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεο-
πτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικρά-
τεια. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευ-
θύνονται σε όλη την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγ-
κες όλων των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την τη-
λεθέαση και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου
κατά την έννοια του Ν. 3592/2007 (Α΄ 161) για τη μετά-
δοση των προγραμμάτων της, καθώς και τρίτων, εφόσον αυτή
εμπίπτει στον σκοπό της υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος,
και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής
άδειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οι-
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του αρ-
μόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού
Επικρατείας (σήμερα Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό), εκ-
χωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνότητες
για τη μετάδοση των ως άνω προγραμμάτων και καθορίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμετα-
δίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή προ-
γράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Η ε.Ρ.τ. α.ε. διέπεται από τους εξής νόμους: 

τον ιδΡυτικο τΗσ νομο ν. 4173/2013 (φεκ
α'169) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία
(Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ιδίως με το
Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α´ 44/29.04.2015), καθώς και με το Ν.
4479/2021 (ΦΕΚ Α’ 27/20.02.2021). Η έγκριση του κατα-
στατικού της εταιρείας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’
2308/16.9.2013.

ν. 3429/2015 (φεκ α΄314) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και
Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» Κεφάλαιο Α,’ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗ-
ΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, 

ν. 4270/2014 (φεκ α'143) «Αρχές Δημοσιονομικής Δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ν. 4354/2015 (φεκ α’ 176) – Κεφάλαιο Β΄ «Μισθολο-
γικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτε-
ρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του
Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες μισθο-
λογικές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ν. 4624/2019 (φεκ 137/α/29-8-2019) «Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ-
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτω-
ση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 και άλλες διατάξεις» και ΓΚΠΔ 679/2016 ΕΕ Περί
Προστασίας Δεδομένων και

ν. 4727/2020 (φεκ α’ 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024) – Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες Οδηγία 2018/1972) κ.λπ. διατάξεις» 

• Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όσον αφορά στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
κρατικές ενισχύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Η λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διέπεται από την κείμενη ραδιο-
τηλεοπτική νομοθεσία και το παρεχόμενο από αυτήν περιεχόμενο περιλαμβάνει ιδίως προγράμματα ενημέρωσης,
πολιτισμού, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού.

νομιμOτΗτα-ΕλΕγχοσ
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• Κάλυψη γεωγραφικά του συνόλου της Επικράτειας. 
Η ΕΡΤ  απευθύνεται επίσης και προς τον 
απόδημο ελληνισμό.

• Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ απευθύνονται 
σε όλη την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων
των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την τηλεθέαση και
ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών. 

• Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας
παραγωγής και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου με την 
υιοθέτηση διεθνώς αποδεκτών τεχνικών προδιαγραφών. 

• Άντληση των καλύτερων διαθέσιμων ιδεών, 
εικόνων και ιστοριών.

• Συμπερίληψη, όπου απαιτείται, του πειραματικού
και του καινοτόμου.

• Σεβασμός και διευκόλυνση της δημιουργικότητας
των πολιτιστικών παραγωγών.

• Παροχή ειδικού δορυφορικού προγράμματος
για τους Έλληνες της διασποράς.

• Διάθεση επαρκών πόρων για την εκπλήρωση
των προηγούμενων υποχρεώσεων.

• Προβολή των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων
και των Επιτροπών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, 
των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και των
παραγωγικών τάξεων τηρώντας την αρχή
της αναλογικότητας.

• Διάθεση συχνότητας για το ανεξάρτητο κανάλι της Βουλής.
• Ειδικοί όροι και κώδικες δεοντολογίας διέπουν

το περιεχόμενο των διαφημίσεων. 

δεν είναι αποδεκτές:
Οι διακρίσεις σε βάρος των ανθρώπων.
Η εκμετάλλευση της ανθρώπινης δυστυχίας.
Η δημοσιογραφική έρευνα για την ιδιωτική ζωή εκείνων
που στερούνται δυνατοτήτων για να προστατεύσουν
την ιδιωτικότητά τους.

υΠοχρΕωσΕισ ΔΗμοσιου
ραΔιοτΗλΕοΠτικου φορΕα

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απασχολεί 606 δημοσιογράφους, καλύπτοντας το
σύνολο των ρεπορτάζ, ανταποκρίσεων, παραγωγής προγράμ-
ματος και παρουσίασης δελτίων ειδήσεων και εκπομπών.
Οι δημοσιογράφοι εργάζονται, ως επί το πλείστον, με καθεστώς
μόνιμης απασχόλησης (592), ενώ ελάχιστοι εργαζόμενοι πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με καθεστώς ελεύ-
θερου επαγγελματία (14).
Η γενικΗ διευθυνσΗ ενΗμεΡωσΗσ, που σηκώνει το
βάρος του ενημερωτικού προγράμματος, απασχολεί σε τηλε-
όραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο ικανό αριθμό δημοσιογρά-
φων στο ρεπορτάζ και στην εσωτερική παραγωγή για την υπο-
στήριξη δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών.
Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι της ΕΡΤ διαθέτουν όλα τα
υποστηρικτικά μέσα για να διεκπεραιώσουν το καθήκον τους.
Εγγύηση για αυτό αποτελεί η τήρηση από όλους των θεμε-
λιωδών αρχών της ελευθερίας της έκφρασης, της αντικειμε-
νικότητας, της άρτιας παρουσίασης όλων των απόψεων, του
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αποφυγή των
διακρίσεων μεταξύ των ανθρώπων. Καταστατικά οι δημοσιο-
γράφοι της ΕΡΤ τηρούν απαρέγκλιτα τον επαγγελματικό Κώ-
δικα Δεοντολογίας και τις κατευθυντήριες γραμμές των επαγ-
γελματικών τους Ενώσεων.
Η εΡτ διασφαλιζει όλες τις προϋποθέσεις για να διε-
ρευνήσουν, να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν τις πλη-
ροφορίες με βάση τα δημοσιογραφικά κριτήρια και τους κώ-
δικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 
Η διάθεση επαρκώς οργανωμένων χώρων εργασίας και η δυ-
νατότητα χρήσης εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, επιτρέπει
στους ανθρώπους της ΕΡΤ να βρίσκονται παντού, να επεξερ-

γάζονται το υλικό τους, να μεταδίδουν χωρίς τεχνικές δυσκο-
λίες κάθε τι, όπου και όταν συμβαίνει.
AΡτια εIναι και Η ενΗμEΡωσΗ των τηλεθεατών και
των ακροατών για ό,τι συμβαίνει εκτός της ελληνικής επικρά-
τειας. Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απασχολεί 15 ανταπο-
κριτές στο εξωτερικό, 12 εκ των οποίων στην Ευρώπη. 

Μέσα στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ορθολογικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία διαθέτει Υπη-
ρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αυτοτελής δομή που υπάγεται ιεραρχικά απευθείας στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΡΤ και λειτουργεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005.

Στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας (1) εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από την Γενική Συ-
νέλευση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή
μονάδα της ΕΡΤ και παρέχει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής μεταξύ άλλων παρέχει στοιχεία στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και το Γε-
νικό Λογιστήριο του κράτους και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το ελεγκτικό και εποπτικό τους έργο.

ΔΗμοσιογραφικΗ ΕΠαρκΕια

αρχΕσ Προγραμματοσ
Οι κατευθυντήριες γραμμές προγράμματος που διέπουν τις τηλεοπτικές, διαδικτυακές 

και ραδιοφωνικές εκπομπές και αφορούν κυρίως το περιεχόμενο των προγραμμάτων είναι:

1. Αντικειμενικότητα, πληρότητα και αμεσότητα της πληροφόρησης
2. Πολυφωνία

3. Υψηλής ποιότητας περιεχόμενο των εκπομπών
4. Σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας

5. Σεβασμός της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου του ατόμου
6. Διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης

7. Μετάδοση περιεχομένου μέσω σύγχρονων τηλεοπτικών τεχνολογιών

συστΗμα ΕσωτΕρικου ΕλΕγχου
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Τα προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμβάλλουν στην
ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση του ελ-
ληνικού λαού. 
Διακρίνονται από ποιότητα και ποικιλομορφία, προάγουν τον
πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα, χαρακτηρίζονται από πο-
λυφωνία και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για αμερολη-
ψία, πληρότητα και αμεσότητα πληροφόρησης. 

Η ε.Ρ.τ. α.ε. υιοθετΗσε τισ διεθνεισ τασεισ για τις
τεχνολογίες τηλεόρασης και ανέπτυξε την ψηφιακή πλατφόρμα
ERTFLIX, την οποία διαθέτει στους πολίτες χωρίς επιπλέον
χρέωση. Μέσω αυτής, το κοινό επιλέγει και απολαμβάνει υψη-
λής ποιότητας περιεχόμενο. Με τη χρήση του οπτικοακουστικού
αρχείου της - ιστορική και πολιτιστική πηγή αναφοράς – η Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και επιμόρφωση
του ελληνικού λαού, αλλά και στην ιστορική έρευνα. 

Η ε.Ρ.τ. α.ε. παΡεχει ετΗσιωσ εκατοντάδες χορηγίες επι-
κοινωνίας, που μεταφράζονται σε χιλιάδες μηνύματα σε τη-
λεόραση και ραδιόφωνο, ενώ συμμετέχει σε δεκάδες δράσεις
που αφορούν σε κοινωνικούς σκοπούς, στην εκπαίδευση, στον

πολιτισμό και στο περιβάλλον. Χρηματοδοτεί Φεστιβάλ και προ-
σφέρει χρηματικά Βραβεία. Αν και το 2020 λόγω της παν-
δημίας δεν πραγματοποιήθηκαν πολλές εκδηλώσεις, η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιχορήγησε 203 εκδηλώσεις.

πΡαγματοποιΗθΗκαν 43.135 μεταδοσεισ κοι-
νωνικών μηνυμάτων με απόφαση του ΕΣΡ από τα τηλε-
οπτικά κανάλια της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ
Sports και ERT World). Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
της ΕΡΤ (Πρώτο Πρόγραμμα, Δεύτερο Πρόγραμμα, ΕΡΑ-
σπορ και Kosmos) πραγματοποιήθηκαν 8.857 μεταδόσεις
κοινωνικών μηνυμάτων.

Η επικοινωνια με το κοινο γίνεται μέσω CALL CEN-
TRE, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Γενικές Διευθύνσεις και
τις εκπομπές και με μηνύματα sms μέσω κινητής τηλεφωνίας
στις ζωντανές δημοσιογραφικές εκπομπές ραδιοφώνου και
τηλεοράσεως. Επίσης πιλοτικά έχουν ενταχθεί SM του
ERTFLIX στην πλατφόρμα HELPDESK μέσω της οποίας
απαντώνται τα απευθείας μηνύματα των τηλεθεατών. Στόχος
είναι να ενταχθούν όλα τα Κοινωνικά Δίκτυα της Εταιρείας.

τΕκμΗριωσΗ συναφΕιασ ΔΗμοσιασ
αΠοστολΗσ & σκοΠου τΗσ Ε.ρ.τ. α.Ε.

Προστασια ΔΕΔομΕνων 
dpo.ert.gr

Η υπΗΡεσια πΡοστασιασ δεδομενων συνέβα-
λε στην ορθή λήψη και εφαρμογή των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. Συνέδραμε στον
σχεδιασμό και στην εφαρμογή νέων συστημάτων και
νέων διαδικασιών, όπως η θερμομέτρηση, η διενέργεια
διαγνωστικών εξετάσεων των εργαζομένων, το νέο πρό-
γραμμα εργασίας, η εξ αποστάσεως εργασία και το Σύ-
στημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, που οδηγούν
την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην εποχή της ψηφιοποίησης με βάση τον
στρατηγικό σχεδιασμό της Διοίκησης.  

Η ε.Ρ.τ. α.ε. από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του
ΓΚΠΔ 679/2016 επένδυσε στην προστασία δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα και στην ασφάλεια των πλη-
ροφοριακών της συστημάτων.

εχοντασ ωσ κατευθυντΗΡιεσ γΡαμμεσ τις Αρ-
χές του Κώδικα Δεοντολογίας Επεξεργασίας Προσωπι-
κών Δεδομένων εργαζομένων, κοινού και συνεργατών,
και τις Εταιρικές Αξίες που υπηρετεί, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  αν-
ταποκρίνεται άρτια στις υποχρεώσεις και τις προσδοκίες
των ενδιαφερομένων μερών.

διαθετει ενα πλεγμα από ικανά μέτρα ασφάλει-
ας των δεδομένων, ενώ έχει προμηθευτεί και υπηρεσίες
υπευθύνου κυβερνοασφάλειας.

προστασία παιδιών
Τηρούμε απαρέγκλιτα το νόμο, τον Δημοσιογραφικό Κώδικα Δεοντολογίας και τον 

Κώδικα Δεοντολογίας Επεξεργασίας Δεδομένων για την προστασία της παιδικής ηλικίας.
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Οι στόχοι της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για την πενταετία 2020-2024, όπως
προκύπτουν από το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, εί-
ναι οι εξής:
• Υιοθέτηση και εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελε

σματικού Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας
(Business Model) 

• Αναβάθμιση της λειτουργίας διαχείρισης
του Ανθρώπινου Δυναμικού 

• Αναθεώρηση της Οργανωτικής Δομής και εφαρμογή Νέου
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας που 
υποστηρίζουν το νέο μοντέλο λειτουργίας

• Ανανέωση του προσωπικού και κάλυψη των
οργανικών ελλείψεων 

• Εξέταση διαφορετικών δομών για τη
βελτιστοποίηση της οργάνωσης της Παραγωγής 

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εταιρείας
και ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας 

• Αξιοποίηση των υπηρεσιών της EBU 
• Ορθολογικότερη κατανομή των πόρων

σε πρόγραμμα και επενδύσεις 
• Ανασχεδιασμός της νομοθεσίας που αφορά την

καταβολή και τον έλεγχο των εσόδων από το 
ανταποδοτικό τέλος 

• Βέλτιστη αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών 

• Μείωση του κόστους για τον εκσυγχρονισμό 
και τη λειτουργία του δικτύου μετάδοσης  

στρατηγική περιεχομένου έως το 2023
Εκπομπές μυθοπλασίας και ψυχαγωγίας για το ευρύ κοινό
Παιδικό πρόγραμμα
Πρόγραμμα για νέους – πειραματικές, πιλοτικές εκπομπές
από νέους για νέους
Πολιτισμός, επιμόρφωση, ενίσχυση της στήριξης των ανε-
ξάρτητων παραγωγών και του ελληνικού κινηματογράφου 

αθλητικό πρόγραμμα:
• Μεγάλα αθλητικά γεγονότα
• Εθνικές Ομάδες

• Ολυμπιακοί Αγώνες και άλλες διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις

• Υποστήριξη και προβολή μη εμπορικών
αθλημάτων και διοργανώσεων

το μέλλον της ε.Ρ.τ. α.ε.
• ert.gr: Πύλη Εισόδου στην ψηφιακή ΕΡΤ. 
• Ertnews.gr: Ειδήσεις / Ενημέρωση σε συνεχή ροή
• Ενίσχυση της παρουσίας της ΕΡΤ

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
• ERTFLIX: το περιεχόμενο της ΕΡΤ on-demand,

χωρίς χρονικούς περιορισμούς
• Τηλεόραση και Ραδιόφωνο μέσα και από το διαδίκτυο.

Επιπλέον διαδικτυακά κανάλια  
• Το νεανικό κοινό στο επίκεντρο της ΕΡΤ

οργανωτικός μετασχηματισμός
• Επικαιροποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού

και Επιχειρησιακού Προγράμματος (5ετές σχέδιο)
• Tapeless & Paperless
• Ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού
• Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος
• Εξορθολογισμός οργανογράμματος, ειδικοτήτων, 

μισθολογίου και τρόπου λειτουργίας
• Προσέλκυση και διακράτηση στελεχών και 

εξειδικευμένου προσωπικού σε ένα άκρως
ανταγωνιστικό περιβάλλον

μια νέα αντίληψη στο marketing
• Στο επίκεντρο ο πολίτης - τηλεθεατής/ακροατής
• Επιλογή και προγραμματισμός του περιεχομένου

βάσει των προτιμήσεων του κοινού, σύμφωνα
με τη φυσιογνωμία και τη στόχευση των καναλιών

• Προώθηση και προβολή του περιεχομένου
και από τα τρία μέσα:
Τηλεόραση, Ραδιόφωνο και Διαδίκτυο
(Cross promotion)

• Έμφαση στο ρόλο των διαδικτυακών
/ψηφιακών μέσων

ΕΠικοινωνιακH ΠολιτικH ΠροωθΗσΗσ
Προγραμματοσ & ΔρασΕων Ε.ρ.τ. α.Ε.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση στην επικοινωνία και την προβολή της εξέλιξης της Εταιρείας στους πο-
λίτες. Δημιουργήθηκε νέα Γενική Διεύθυνση Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης, και ενισχύθηκε η Διεύθυνση
Εταιρικής Επικοινωνίας που έφεραν στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. νέους τρόπους προβολής του προγράμματος και της εταιρικής
της ταυτότητας. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  διαθέτει πλέον μια σύγχρονη στρατηγική επικοινωνίας.
Με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το περιεχόμενο που προβάλλει ή μεταδίδει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στα προ-
γράμματά της, διατίθενται πληροφορίες μέσω δελτίων τύπου, μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, και επίσης μέσω
δημοσιεύσεων σε κοινωνικά δίκτυα. Στόχος είναι η προσέγγιση όσο το δυνατόν περισσότερων τηλεθεατών τηλεο-
πτικών καναλιών, ακροατών ραδιοφωνικών προγραμμάτων και επισκεπτών-χρηστών των ιστοτόπων αλλά και της
ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  έχει ένα από τα μικρότερα ανταποδοτικά τέλη
στην Ευρώπη, όπως δείχνει το γράφημα με στοιχεία της EBU. 

Η ε.Ρ.τ. α.ε. χρηματοδοτείται μέσω
του ανταποδοτικού τέλους ύψους
τριών (3) ευρώ μηνιαίως ανά παρο-
χή ηλεκτρικού ρεύματος και μερικώς
από τη διαφήμιση (εμπορικά έσοδα).
Η σταθερή και προβλέψιμη πηγή
χρηματοδότησης διασφαλίζει τον
δημόσιο χαρακτήρα και την ανεξαρ-
τησία της, σε αντίθεση με το μοντέ-
λο της απευθείας κρατικής χρηματο-
δότησης από τον προϋπολογισμό
όπως σε άλλες ευρωπαϊκές ραδιο-
τηλεοράσεις. Εξαιρούνται του τέ-
λους υπέρ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  το Δημόσιο, οι
χώροι λατρείας και τα νεκροταφεία,
τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι μονάδες αγρο-
τικής παραγωγής, οι κοινόχρηστοι χώ-
ροι και όπου η κατανάλωση είναι
πολύ μικρή-μηδενική. 

Η ε.Ρ.τ. α.ε. τα χρόνια της κρίσης,
όπως όλος ο Ελληνικός Λαός, συ-
νεισέφερε σημαντικά στον Κρατικό
Προϋπολογισμό μέσω των δημοσιο-
νομικών στόχων (πλεονασμάτων)
και των μερισμάτων που διένειμε.
Τώρα με βάση τις διατάξεις του
Ν.4173/2013 που τη διέπει, καθώς
και του εγκεκριμένου από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο Στρατηγικού Επιχει-
ρησιακού Σχεδίου, προσβλέπει σε
ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς,
καθώς  η σταθερή και επαρκής χρη-
ματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας
για να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
θα συνεχίσει να εκπληρώνει τον σκο-
πό της και θα παραμείνει εντός της
πραγματικότητας ενόψει του έντονου
παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

στΗν ΨΗφιακΗ εποχΗ των αυ-
ξημένων fake news και της παρα-
πλανητικής πληροφόρησης, ο ρόλος
των Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών
Φορέων στην κοινωνία είναι σημαν-
τικότερος από ποτέ. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
οφείλει να διασφαλίσει ότι οι ειδήσεις
είναι προσβάσιμες από το ευρύ κοινό,
και ότι ακούγεται η γνώμη των μει-
ονοτήτων και της πλειοψηφίας. Οφεί-
λει επίσης να παρέχει μια πλούσια
πηγή ποιοτικού περιεχομένου για όλα
τα γούστα και τα ενδιαφέροντα.

χρΗματοΔοτΗσΗ στρατΗγικΗ

Σημείωση: Στοιχεία από την EBU-MIS, 
Μ.Ο. 22 μελών EBU=120,93, Μ.Ο. 14 χωρών-μελών της Ε.Ε.=134,75
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Οι πολίτες/χρήστες μπορούν να έχουν χωρίς επι-
πλέον χρέωση πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.  με τον τεχνολογικό τρόπο που είναι καταλλη-
λότερος γι’ αυτούς σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο
περιεχόμενο που διαθέτει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μέσω:

• Επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DTT
(Digital Terrestrial Television)

• Λήψης από δορυφόρο
• Της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, (Streaming plat-

form) που βασίζεται στην τεχνολογία του διαδικτύου ΟΤΤ-
Οver Τhe Τop) η οποία παρέχει στους χρήστες της,  υπη-
ρεσίες streaming, VoD (Video On Demand) και Live πε-
ριεχομένου σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος (ται-
νίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά, αθλητικά, αρχειακό υλι-
κό, κλπ) με κοινή εμπειρία πλοήγησης και θέασης σε όλες
τις οθόνες (smart TVs, κινητά, ταμπλέτες, υπολογιστές,
set-top boxes).
• Αναλογικού (FM & AM) και ψηφιακού (DAB)

Ραδιοφωνικού δικτύου.
Επίσης πρόσβαση στο περιεχόμενο της ΕΡΤ έχουν και οι χρή-
στες των συνδρομητικών πλατφορμών (Cosmote και Wind).

οι υπΗρΕσιΕσ τΗσ Ε.ρ.τ. α.Ε.*

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εκπέμπει το τηλεοπτικό της πρόγραμμα μέσω τριών (3) σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας (ΕΡΤ1,
ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3), και ενός δορυφορικού καναλιού (ERT World – πληροφορίες στην ενότητα ΕΡΤ για την Ομο-
γένεια) και διαδικτυακά όλα τα παραπάνω κανάλια, αλλά και όσα δημιουργούνται (ad-hoc) μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας ERTFLIX. Δυναμικό, πολυθεματικό, πρωτότυπο, ανατρεπτικό, με βασικούς άξονες την αξιόπιστη
ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία το πρόγραμμα της ΕΡΤ το 2020 επιβεβαιώνει καθημερινά το κεντρικό
μήνυμα της καμπάνιας της «Κάθε μέρα, το καλύτερό μας».

«Κάθε μέρα,
το καλύτερό μας» 

ΕλλΗνικH τΗλΕOρασΗ

*Σημείωση: Στους πίνακες της Έκθεσης τυχόν διαφορές σε αθροίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Η ΕΡΤ1 κάλυψε το σύνολο της ειδησεογραφίας, τόσο στα δελτία ειδήσεων, όσο και στις ενημερωτικές εκπομ-
πές. Δημοσιογράφοι και τεχνικό προσωπικό με συνεχή ροή ή/και έκτακτες εκπομπές σε 24ωρη
βάση, κάλυψαν όλα τα μικρά και μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα και ολόκλη-
ρο τον Κόσμο. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι/ρεπόρτερ της Αθήνας, έκαναν 8.500 απευθείας συνδέσεις και
3.000 μαγνητοσκοπημένα ρεπορτάζ. Οι αρχισυντάκτες, παρουσιαστές, συντάκτες, ρεπόρτερς και δημοσιογράφοι-
παραγωγοί των δελτίων εργάζονται ή εργάστηκαν για την παραγωγή όλων των δελτίων ειδήσεων, ενημερωτι-
κών εκπομπών και έκτακτων προγραμμάτων. Η ΕΡΤ1 πρόβαλε όλα τα μεγάλα γεγονότα στα δελτία ειδήσεων της
από το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Με προγραμματισμένες και έκτακτες εκπομπές στη διάρκεια όλου του24ωρου
η ΕΡΤ ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με ρεπορτάζ από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα, πο-
λιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, ιατρικά, αστυνομικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικού περιεχομένου θέματα. 
Από την αρχή της πανδημίας η ΕΡΤ ενέταξε στο πρόγραμμα έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που συμπεριλαμβά-
νει όλες τις δημόσιες ενημερώσεις για τον κορονοϊό και αναλύσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας, η οποία
μεταδίδεται και στη Νοηματική Γλώσσα.

δευτέρα έως παρασκευή: 
• 10.00-10.10
• 12:00-13:00
• 15:00-16:00
• 18:00-18:15
• 21:00-22:00
• 00:00-00:15

σαββατοκύριακο: 
• 09:00-09:15
• 12:00-13:00
• 15:00-16:00
• 18:00-18:15
• 21:00-22:00
• 00:00-00:15

6
δελτIα ειδHσεων 

καθΗμεΡινA:

ΕιΔΗσΕισ & ΕνΗμΕρωτικΕσ ΕκΠομΠΕσ

Το κανάλι «ναυαρχίδα» της ΕΡΤ με περιεχόμενο που συνδυάζει την ενημέρωση (ει-
δήσεις, ενημερωτικές και δημοσιογραφικές εκπομπές) και την ψυχαγωγία (σειρές
μυθοπλασίας, ψυχαγωγικές και ταξιδιωτικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια, εκπομπές
κοινωνικού περιεχομένου, κινηματογραφικές ταινίες, μεγάλα αθλητικά γεγονότα
και διοργανώσεις). Η στόχευση του καναλιού είναι το ευρύ κοινό.
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ενημερωτικές εκπομπές

• εκτακτΗ ενΗμεΡωτικΗ εκπομπΗ
με θEμα τον COVID-19

Από τις 13 Μαρτίου 2020 η ΕΡΤ παρουσίασε έκτακτη
δίωρη εκπομπή με όλες τις εξελίξεις για τον κορονοϊό.
Στο στούντιο βρίσκονταν προσκεκλημένοι λοιμωξιολόγοι,
ειδικοί επιστήμονες από όλους τους τομείς της Υγείας
και εκπρόσωποι των αρμόδιων υγειονομικών αρχών, ενώ
το δημοσιογραφικό επιτελείο της ΕΡΤ μετέφερε όλο το
ρεπορτάζ επί του θέματος, με εγκυρότητα και ψυχραι-
μία. (να μπει εδώ η φωτογραφία της Σταυρούλα Χρι-
στοφιλέα)θέασης.

• εΡτ σαββατοκυΡιακο 
Οι επιδόσεις της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του
Σαββατοκύριακου με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον
κόσμο αποτέλεσαν ένα στοίχημα που φαίνεται πως κερ-
δίζεται, με τους δύο παρουσιαστές να προβάλλουν τα
θέματα της επικαιρότητας (κοινωνία, πολιτική, οικο-
νομία, αθλητισμός) από μία ψύχραιμη σκοπιά και με τη
διάθεση του Σαββατοκύριακου.

• κατι τΡεχει με τΗ μαΡιον 
Η εκπομπή «Κάτι τρέχει με τη Μάριον» είναι ένα ειδησεο-
γραφικό μαγκαζίνο, προσαρμοσμένο στη «χαλαρή» διάθεση
του Σαββατοκύριακου με θέματα και συνδέσεις από την Ελ-
λάδα και τον κόσμο, παράξενα-περίεργα γεγονότα, αφιερώ-
ματα σε παγκόσμιες ημέρες, περιβαλλοντικά ζητήματα, θέματα
επιστημονικού ενδιαφέροντος, ευ ζην, κ.λπ.

• επτα 
Η εκπομπή «Επτά» είναι ωριαία εκπομπή και μεταδίδεται κάθε
Σάββατο μεσημέρι. Έχει έναν κεντρικό καλεσμένο, συνήθως
πολιτικό και παράλληλα ζωντανές συνδέσεις με άλλα πρό-
σωπα της επικαιρότητας.

• συμβαινει στΗν ευΡωπΗ 
Η εκπομπή «Συμβαίνει στην Ευρώπη» είναι η μοναδική στο εί-
δος της, στην ελληνική τηλεόραση, αφού η θεματολογία της
αντλείται από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πα-
ρουσιάζονται όλες οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και
προβάλλονται βίντεο και ζωντανές συνεντεύξεις με τους ευ-
ρωβουλευτές και τα στελέχη των Βρυξελλών.

Προσπάθεια όλων των στελεχών των ενη-
μερωτικών εκπομπών είναι η έγκυρη και
άμεση προβολή των γεγονότων της επι-
καιρότητας – έκτακτων και μη. 

Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε
αρκετά εμπόδια που πολλές φορές «πα-
γίδευσαν» τις εκπομπές σε καταστάσεις
που ήταν αδύνατο να αποφευχθούν,
όπως π.χ., μείωση των ζωντανών συν-
δέσεων και πραγματοποίηση αυτών μέσω
skype, χρήση μασκών που αλλοιώνουν
την τηλεοπτική εμφάνιση και αυξημένο
ποσοστό τηλεργασίας των συνεργατών
των εκπομπών. 

Παρόλα αυτά, καταβλήθηκε κάθε προ-
σπάθεια ώστε τα προβλήματα να ελαχι-
στοποιηθούν. Βαδίζοντας δε προς το τέ-
λος της πανδημίας, η κατάσταση επα-
νέρχεται στους κανονικούς ρυθμούς. 

Ο μηχανισμός των ενημερωτικών εκ-
πομπών και έκτακτων ενημερωτικών
εκπομπών αντέδρασε άμεσα σε όλα τα
έκτακτα γεγονότα που χρειάστηκε να κα-
λύψει (COVID 19, σεισμός στη Σάμο,
πλημμύρες στην Καρδίτσα, δίκη της
Χρυσής Αυγής κ.λπ.).

• ... απο τισ εξι 
Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ1 «...από τις έξι», στε-
λεχώθηκε με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και
είναι από τις πληρέστερες στην ελληνική τηλεόραση – τόσο
σε ποικιλία και αριθμό όσο και ποιότητα θεμάτων. Ο πλου-
ραλισμός των ρεπορτάζ, η δυνατότητα συνδέσεων με κάθε
σημείο της Ελλάδας και του κόσμου, που μόνο η ΕΡΤ διαθέτει,
η παρουσίαση των θέσεων όλων των κομμάτων (βάσει των
οδηγιών του ΕΣΡ) και η άμεση ανταπόκριση της ομάδας στα
έκτακτα γεγονότα, αποτελούν απόδειξη των παραπάνω..

• συνδεσεισ
Η εκπομπή «Συνδέσεις» ασχολείται με την επικαιρότητα, από
άλλη οπτική γωνία, παρουσιάζοντας κοινωνικά, επιστη-
μονικά και άλλα θέματα. Η εκπομπή έχει επαναπροσδιο-
ρίσει το τηλεοπτικό κοινό της ΕΡΤ, τη συγκεκριμένη ώρα
και έχει κατορθώσει να αποτυπώσει αξιοσημείωτα νούμερα
τηλεθέασης.

eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020



eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020 eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020

36 37

μυθοΠλασiα
Η ελληνική μυθοπλασία επέστρεψε δυναμικά στην ΕΡΤ

μετά από πολλά χρόνια, μέσα από τρεις νέες σειρές το 2020. 

«χαιρέτα μου τον πλάτανο», 
κωμική οικογενειακή σειρά 
Μεταδίδεται από την ΕΡΤ1 καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή, στις 20.00, χαρίζει άφθονο γέλιο μέσα από
σπαρταριστές καταστάσεις και ταξιδεύει τους τηλεθεατές
στο χωριό. 

«Tα καλύτερά μας χρόνια», 
οικογενειακή σειρά εποχής 
Η σειρά, που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, κάθε Πέμπτη και
Παρασκευή, στις 22:00, με την Όλγα Μαλέα πίσω από την
κάμερα και τους Νίκο Απειρανθίτη και Κατερίνα Μπέη στο
σενάριο, διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και
στις αρχές της δεκαετίας του ΄70. Εξιστορεί την καθημερι-
νότητα μιας ελληνικής οικογένειας που ζει στην Αθήνα, όταν

η τηλεόραση έμπαινε δειλά – δειλά στα οικογενειακά σαλόνια,
και στοχεύει να αναδείξει την αθωότητα της εποχής βλέ-
ποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια του 8χρονου βενια-
μίν της οικογένειας. Το αποτέλεσμα είναι τρυφερό και νο-
σταλγικό. 

«Η τούρτα της μαμάς», 
κωμική σειρά 
Ευρηματικό σενάριο, ανατρεπτικές και ξεκαρδιστικές κατα-
στάσεις, δηκτικό χιούμορ και εξαιρετικό καστ ηθοποιών εί-
ναι μερικά από τα βασικά συστατικά της επιτυχημένης… συν-
ταγής για την «Τούρτα της μαμάς», την κωμική σειρά μυ-
θοπλασίας της ΕΡΤ, σε σενάριο-σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα
και Δημήτρη Αποστόλου, που παίζεται στην ΕΡΤ1, κάθε Πέμ-
πτη στις 23:00.
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«μουσικό κουτί» 
εβδομαδιαία μουσική εκπομπή. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και
η Ρένα Μόρφη ανοίγουν το πιο μελωδικό «Μουσικό κου-
τί», με καλεσμένους από διαφορετικούς μουσικούς χώρους,
οι οποίοι μέσα από απροσδόκητες συνεντεύξεις αποκαλύ-
πτουν την playlist της ζωής τους.

«φλεΡτ»
Καθημερινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο με παρουσιάστρια
τη Νάντια Κοντογεώργη.

«στα τραγούδια λέμε ναι», εβδομαδιαία μουσική εκ-
πομπή με τον Μιχάλη Μαρίνο και τη Ναταλία Δραγούμη.

«το μεγάλο παιχνίδι», αθλητικό τηλεπαιχνίδι. Με πα-
ρουσιαστή τον Γιώργο Λέντζα και καλεσμένους από τον
χώρο του αθλητισμού -και όχι μόνο. Κεφάτο, γρήγορο, με
πολύ χιούμορ και αυθορμητισμό, «Το μεγάλο παιχνίδι», βα-
σισμένο στο φορμάτ του ΒΒC Studios «A question of sport»,
που μεταδίδεται με μεγάλη επιτυχία περισσότερα από 50
χρόνια στην Αγγλία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες απευ-
θύνεται στους φίλαθλους τηλεθεατές, αλλά και σε όλους
όσοι αγαπούν τον αθλητισμό.

«ιστορίες μόδας με την κάτια ζυγούλη», εβδο-
μαδιαία εκπομπή που καταγράφει την ιστορία και τις προ-
οπτικές του χώρου στην Ελλάδα. Διάσημοι Έλληνες σχε-
διαστές μόδας, αξεσουάρ και κοσμημάτων, μακιγιέρ, φω-
τογράφοι, κομμωτές, δημοσιογράφοι και μοντέλα, μας τα-
ξιδεύουν στον χρόνο, τα χρώματα, τα υφάσματα, τα πατρόν,
τις υφές, τα κουρέματα, το μακιγιάζ… σε όλα αυτά που ορί-
ζουν διαχρονικά τις τάσεις της μόδας.

Ψυχαγωγiα
Η ψυχαγωγία είχε σημαντική θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1, 

με πολλές εκπομπές, ελληνικές και ξένες ταινίες και ξένες σειρές.

ελληνικός κινηματογράφος. 172 ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου μεταδόθηκαν
από την ΕΡΤ1 σε καθημερινή ζώνη από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2020 ενώ από τον
Οκτώβριο μέχρι και Δεκέμβριο του 2020 κάλυπταν εβδομαδιαία βραδινή ζώνη. 
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«δες και βρες»
Καθημερινό τηλεπαιχνίδι γνώσεων με παρουσιαστή τον
Γιώργο Κουρή.

«αυτός και ο άλλος»
Ο Θοδωρής Βαμβακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος, το γνω-
στό ραδιοφωνικό δίδυμο, με πολύ κέφι, όρεξη και διάθε-
ση μοιράζονται απόψεις για όσα μας απασχολούν, θυμούνται
τα παλιά με αφιερώματα σε όσα αγαπήσαμε, εξερευνούν
νέες τάσεις και πάσης φύσεως θεωρίες, συναντούν εν-
διαφέροντες ανθρώπους και μιλούν μαζί τους για την τη-
λεόραση, την επικαιρότητα, μαγειρική, μουσική, σχέσεις, τέ-
χνη, μπάλα και πολλά άλλα.

«σημείο συνάντησης» 
Τετ α τετ συνεντεύξεις χωρίς παρουσιαστή. Δύο αναγνω-
ρίσιμα και αγαπητά στο ευρύ κοινό πρόσωπα, συζητούν για
όλα, αποκαλύπτοντας έντονα συναισθήματα και άγνωστες
πτυχές της ζωής τους.

«το αλάτι της γης», εβδομαδιαία εκπομπή για την ελληνική
μουσική παράδοση. Στόχος της εκπομπής είναι να καταγρά-
ψει και να προβάλει στο πλατύ κοινό τον πλούτο, την ποικι-
λία και την εκφραστικότητα της μουσικής μας κληρονομιάς,
μέσα από τα τοπικά μουσικά ιδιώματα αλλά και τη σύγχρο-
νη δυναμική στο αστικό περιβάλλον της μεγάλης πόλης.

«προσωπικά», εβδομαδιαία ψυχαγωγική εκπομπή – πορ-
τρέτα προσωπικοτήτων με την Έλενα Κατρίτση. Προσωπικές
ιστορίες με την υπογραφή των ανθρώπων που τις έζησαν. 

«Η ζωή αλλιώς», εβδομαδιαία ταξιδιωτική εκ-
πομπή. Η Ίνα Ταράντου ταξιδεύει σε όλη την Ελλά-
δα και βλέπει τη ζωή αλλιώς. Το ταξίδι γίνεται ο προ-
ορισμός και η ζωή βιώνεται μέσα από τα μάτια όσων
συναντά. “Η ζωή́ δεν μετριέται από το πόσες ανάσες
παίρνουμε, αλλά από τους ανθρώπους, τα μέρη και
τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα”.
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• 45 ξένες ταινίες, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν
αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις, ευρωπαϊκής και αμερι-
κανικής παραγωγής, εκ των οποίων οι 15 ήταν σε Α΄ τη-
λεοπτική μετάδοση.

• δημοφιλείς ξένες σειρές, με βραβεία και διακρίσεις
οι περισσότερες και σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση. Σειρές κοι-
νωνικές, δράσης/ μυστηρίου και δράματα εποχής που
προβάλλονται από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά και αμερι-
κάνικα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως: 
• Madame secretary (αμερικανική παραγωγή)
• The handmaid’s tale (αμερικανική παραγωγή)
• Lucifer

(Α΄τηλεοπτική μετάδοση, αμερικανική παραγωγή)
• Agatha Christie’s Poirot (αγγλική παραγωγή)
• Agatha Christie’s Ms Marple (αγγλική παραγωγή)
• Murdoch Mysteries (καναδική παραγωγή) 
• True detective

(Α΄τηλεοπτική μετάδοση, αμερικανική παραγωγή)

• The Affair
(Α΄τηλεοπτική μετάδοση, αμερικανική παραγωγή)

• Peaky Blinders
(Α΄τηλεοπτική μετάδοση, παραγωγή BBC)

• Top of the Lake 
(Α΄τηλεοπτική μετάδοση, αγγλική παραγωγή)

• Catherine the Great
(Α΄τηλεοπτική μετάδοση, αγγλοαμερικανική παραγωγή)

• The Young Pope 
(αμερικανική και ευρωπαϊκή συμπαραγωγή)

• Missing
(Α΄τηλεοπτική μετάδοση, αμερικανική παραγωγή)

• σειρές ντοκιμαντέρ ταξιδιωτικού, ιστορικού, επιστη-
μονικού και τεχνολογικού περιεχομένου καθώς ντοκιμαν-
τέρ έρευνας και πραγματικών υποθέσεων (true crime) με-
ταδόθηκαν από την ΕΡΤ1, είτε σε καθημερινή μεσημερια-
νή ζώνη είτε σε βραδινή ζώνη. Κατά μέσο όρο μεταδίδον-
ταν 20 ώρες το μήνα. 

ξένο πρόγραμμα
Ξένες πολυβραβευμένες στην πλειοψηφία τους ταινίες 

και σειρές μυθοπλασίας καθώς και ντοκιμαντέρ φιλοξενήθηκαν στη συχνότητα της ΕΡΤ1 το 2020.

αθλητική κυριακή
Η πλέον ιστορική και μακροβιότερη αθλητική εκ-
πομπή της ελληνικής τηλεόρασης, μεταδίδεται κάθε
Κυριακή και καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν στον
ελληνικό και στον διεθνή χώρο του αθλητισμού. Το
δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο της ΕΡΤ
βρίσκεται σε όλα τα σημεία της αθλητικής επικαι-
ρότητας για την πλήρη κάλυψη των γεγονότων. Με
ρεπορτάζ, συνδέσεις αλλά και σχολιασμό στο
στούντιο, τόσο από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
όσο και από καλεσμένους, η «Αθλητική Κυριακή»
προσφέρει πλήρη κάλυψη των αθλητικών γεγονό-
των του Σαββατοκύριακου.

αθλΗτισμOσ
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• Η παραδοσιακή Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία
της Φιλαρμονικής της Βιέννης – Απευθείας μετάδοση

• Έξι (6) μαγνητοσκοπημένες συναυλίες
Πάμε Σινεμά – Μαρία Φαραντούρη,
Μάριος Τόκας – Σ’ αναζητώ, 
Δημήτρης Μπάσης – 20 χρόνια,
Δυνάμεις του Αιγαίου – Θέατρο Βράχων,
Παραπόρτι – Φίλιππος Πλιάτσικας, 
Διονύσης Σαββόπουλος
Ελένη Βιτάλη – Σήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα 

ΕΠιΠλΕον Προγραμμα 
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ελληνικές τηλεοπτικές σειρές:
Σε καθημερινή ζώνη καθώς και σε δίωρη ζώνη του Σαββα-
τοκύριακου οι ελληνικές σειρές αρχείου κάλυπταν 56 ώρες
προγράμματος μηνιαίως.

ξένες τηλεοπτικές σειρές:
Δημοφιλείς σειρές σε καθημερινή ζώνη αλλά και σε ζώνη
του Σαββατοκύριακου, κυρίως ευρωπαϊκής παραγωγής.
Πολυβραβευμένες και σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση οι πε-
ρισσότερες απευθύνονται στο γυναικείο κοινό και καλύ-
πτουν 76 ώρες προγράμματος μηνιαίως.

οι σειρές που κάλυψαν
την καθημερινή ζώνη είναι: 
• A place to call home

(Α΄ τηλεοπτική μετάδοση, αυστραλιανή παραγωγή)
• The Durrells (αγγλική παραγωγή)
• Poldark (Α΄τηλεοπτική μετάδοση, αγγλική παραγωγή)
• House Husbands (Α’ μετάδοση, αυστραλιανή παραγωγή)
• La Otra Mirada (Α’ μετάδοση, ισπανική παραγωγή)
• Mr Selfridge (αγγλική παραγωγή)

• Time in Between/ El Tiempo entre Costuras
(ισπανική παραγωγή)

• Il Paradiso delle Signore (ιταλική παραγωγή)
• Murdoch Mysteries (καναδική παραγωγή)

σε εβδομαδιαία ζώνη, μεταδόθηκαν μίνι σειρές δρά-
σης/μυστηρίου, σειρές για γυναικείο κοινό αλλά και
δράματα βασισμένα σε βιβλία, σε πρώτη τηλεοπτική
μετάδοση οι περισσότερες όπως:
• Big Little Lies

(Α’ τηλεοπτική μετάδοση, αμερικανική παραγωγή)
• Doctor Foster (Α’ τηλεοπτική μετάδοση, παραγωγή BBC)
• War and Peace

(Α’ τηλεοπτική μετάδοση, παραγωγή BBC)
• Maigret (Α’ τηλεοπτική μετάδοση, παραγωγή BBC)
• My Brilliant friend

(Α’ τηλεοπτική μετάδοση, ιταλική παραγωγή)
• Queens (Α’ τηλεοπτική μετάδοση, ισπανική παραγωγή) 
• Great Expectations (παραγωγή BBC)
• Jane Eyre (παραγωγή BBC)
• Sense and sensibility

(αγγλοαμερικανική παραγωγή – BBC και WGBH Boston)
• Emma (παραγωγή BBC)

Κανάλι ειδικής στόχευσης, με πρόγραμμα σχετικό με τις Τέχνες και τα Γράμμα-
τα, τις Επιστήμες, εκπομπές λόγου, κοινωνικά θέματα, ντοκιμαντέρ (ελληνικά και
ξένα), ψυχαγωγικό πρόγραμμα (ελληνικές και ξένες ταινίες, ξένες σειρές μυθο-
πλασίας, ελληνικές σειρές αρχείου), παιδικό πρόγραμμα, μεταδόσεις Θείας Λει-
τουργίας. Έμφαση στην προσέγγιση του παιδικού και του νεανικού κοινού.

μυθοΠλασiα

κινηματογράφος
& τηλεοπτικές σειρές

40%
τέχνη, 

πολιτισμός, 
εκπαίδευση

και επιστήμες
20%

παιδικό
16%

Ψυχαγωγία
9%

προωθητικές
ενέργειες &
διαφημίσεις

6%

ειδήσεις
και ενημε-
ρωτικές

εκπομπές
5%

Άλλα
5%
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κινηματογράφος
• Ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου: Μεταδόθηκαν 96 ταινίες στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. 
• Ταινίες σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου: Η ζώνη καλύφθηκε με ταινίες από το πρόγραμμα

χρηματοδότησης του 1,5% και με μισθώσεις έτοιμου προγράμματος. Μεταδόθηκαν 92 ταινίες. 
• Ξένες κινηματογραφικές ταινίες: 189 ταινίες, οι 95 εξ αυτών σε Α΄ τηλεοπτική μετάδοση.

Ταινίες ευρωπαϊκής, ασιατικής και αμερικανικής παραγωγής, στην πλειοψηφία τους με βραβεία
και διακρίσεις, φιλοξενήθηκαν στη συχνότητα της ΕΡΤ2 το 2020. 

• «Art Week», εβδομαδιαία εκπομπή πολιτιστικού
περιεχομένου με την Λένα Αρώνη (Σάββατο, 20.00).

• «στα Άκρα», εβδομαδιαία εκπομπή λόγου
με την Βίκυ Φλέσσα (Τετάρτη, 20.00). 

• «ποπ μαγειΡικΗ», εκπομπή Μαγειρικής.
Ο Μανώλης Παπουτσάκης μαγειρεύει εξαιρετικές συν-
ταγές με ΠΟΠ προϊόντα (Σάββατο & Κυριακή, 13.00).

• «μαμά-δες», εβδομαδιαία εκπομπή για εγκύους και νέ-
ους γονείς, με τη Ζωή Κρονάκη (Σάββατο, 17:00). 

• «πλάνα με ουρά», εβδομαδιαία εκπομπή που φιλοδοξεί
να κάνει τους ανθρώπους τους καλύτερους φίλους των
ζώων! Με την Τασούλα Επτακοίλη (Σάββατο, 18.00).

• «Η ζωή είναι στιγμές», εβδομαδιαία εκπομπή λόγου.
Στιγμές από την επαγγελματική και προσωπική ζωή ση-
μαντικών ανθρώπων. Με τον Ανδρέα Ροδίτη
(Τρίτη, 20.00). 

τeχνΗ, ΠολιτισμOσ, ΕκΠαiΔΕυσΗ & ΕΠιστHμΕσ, 
Ψυχαγωγiα, θΕματικeσ (ΕιΔικeσ) ΕκΠομΠeσ

• «Η αυλή των χρωμάτων», εβδομαδιαία ψυχαγωγική
εκπομπή η οποία καταγράφει μέσα από τις συνεντεύξεις
της δημοσιογράφου το πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας,
σε όλες τις εκφάνσεις του. Με την Αθηνά Καμπάκογλου
(Παρασκευή, 21.00).

• «συν γυναιξί», εβδομαδιαία εκπομπή που επικεντρώ-
νεται στο γυναικείο φύλο. Με τον Γιώργο Πυρπασόπου-
λο (Κυριακή, 20:00) στην ΕΡΤ2).

• «φωτεινά μονοπάτια», εβδομαδιαία σειρά ντοκι-
μαντέρ. Οδοιπορικό στα ιερά προσκυνήματα της Ορθο-
δοξίας, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τη Φωτεινή Μπι-
λιάλη (Κυριακή, 10.30).

• «μονόγραμμα», εβδομαδιαία πολιτιστική εκπομπή που
καταγράφει τα πρόσωπα που σηματοδότησαν την πνευ-
ματική, πολιτιστική και καλλιτεχνική πορεία του τόπου μας
(Δευτέρα, 20.00). 

• «εις αύριον τα σπουδαία-πορτρέτα του αύριο»,
εβδομαδιαία σειρά ντοκιμαντέρ που δίνει χώρο έκφρα-
σης στα ταλέντα και στα επιτεύγματα νέων ανθρώπων
(Πέμπτη, 20.30).

• «το μαγικό των ανθρώπων», εβδομαδιαία σειρά ντο-
κιμαντέρ για την απώλεια, το πένθος, το φόβο, την οδύνη,
αλλά και την ανθεκτικότητα, τη δύναμη, το φως μέσα στην
ομίχλη. Ανώνυμα, και επώνυμα πρόσωπα μοιράζονται τις σκέ-
ψεις και τις εμπειρίες τους (Παρασκευή, 20.00).

• «από πέτρα και χρόνο», εβδομαδιαία σειρά ντοκι-
μαντέρ που επισκέπτεται περιοχές των οποίων οι ρίζες χά-
νονται στα βάθη της Ιστορίας. Παρουσίαση- αφήγηση Λευ-
τέρης Ελευθεριάδης (Πέμπτη, 20.00).

• «μια μέρα για Όλο τον κόσμο», σειρά θεματικών
ντοκιμαντέρ που αναλύουν σημαντικά κοινωνικά θέμα-
τα με αφορμή Παγκόσμιες Ημέρες του ΟΗΕ.

• «Η εποχή των εικόνων», εβδομαδιαία σειρά εκ-
πομπών για τη σύγχρονη Τέχνη και τα εικαστικά δρώμε-
να η οποία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο σύγχρονοι
Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες εκφράζονται.
Με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου (Πέμπτη, 21.00)

ελληνικές εκπομπές-σειρές ντοκιμαντέρ



ξένα ντοκιμαντέρ

Σειρές αλλά και αυτόνομα ντοκιμαντέρ μεγάλου μή-
κους κράτησαν συντροφιά στους τηλεθεατές μέσα
από την συχνότητα της ΕΡΤ2 καλύπτοντας το τρί-
πτυχο επιμόρφωση, ψυχαγωγία, ενημέρωση.

• Μέσα από τις τέσσερις ζώνες τις καθημερινές και
τις δύο τα Σαββατοκύριακα, μεταδόθηκαν 96
ώρες μηνιαίως ντοκιμαντέρ επιστημονικού και τε-
χνολογικού περιεχομένου, ταξιδιωτικά και ευ ζην,
πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου, ψυχα-
γωγικά και μουσικά, κοινωνικού περιεχομένου κα-
θώς και ντοκιμαντέρ για τη γαστρονομία, τη φύση
και την άγρια ζωή.

• Στην εβδομαδιαία ζώνη μεταδόθηκαν οκτώ (8)
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους κοινωνικού και ιστο-
ρικού ενδιαφέροντος, καθώς και βιογραφίες. 

eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020

53

eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020

52

• «σταθμός μέγαρο», εκπομπή που πραγματεύεται την
πολύπλευρη παρουσία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
που εδώ και χρόνια πρωταγωνιστεί στα πολιτιστικά δρώ-
μενα. Σκοπός της εκπομπής είναι η προσέλκυση κοινού
ευρύτερα, παρουσιάζοντας ό,τι συμβαίνει στον εμβλη-
ματικό χώρο του Μεγάρου Μουσικής. Με τον Χρίστο Πα-
παγεωργίου (Κυριακή 11:30).

• «σαν μαγεμένοι», εκπομπή για το θέατρο. Μια δια-
φορετική ματιά σε θεατρικές παραστάσεις της σεζόν, οι
οποίες αποτελούν λόγο αλλά και αφορμή για την προ-
σέγγιση των ανθρώπων του θεάτρου: συγγραφέων, σκη-
νοθετών, ηθοποιών, σκηνογράφων, φωτιστών, ενδυμα-
τολόγων. Με τον Γιώργο Δαράκη (Δευτέρα 20:30).

• «εποχές και συγγραφείς», εβδομαδιαία σειρά
ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σε προσωπικότητες των
Γραμμάτων, ποιητές ή πεζογράφους (Τρίτη, 21.00) 

• «κλεινόν Άστυ – ιστορίες της πόλης», εβδομα-
διαία σειρά ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να  φωτίσει την
άγραφη ιστορία της πρωτεύουσας μέσα από πολλές και
διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων (Κυριακή, 21.00).

• «τα στέκια- ιστορίες αγοραίου πολιτισμού»,
εβδομαδιαία σειρά ντοκιμαντέρ του Νίκου Τριαντα-
φυλλίδη  που καταγράφει τις ιστορίες της Πόλης μέσα
από τα στέκια του αγοραίου πολιτισμού (Παρασκευή,
20.00).

• «Selfie», εβδομαδιαίο ταξιδιωτικό τηλεπαιχνίδι, που τα-
ξιδεύει και παίζει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Παναγιώτη
Κουντουρά (Κυριακή, 20.00).
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ΠαιΔικO ΠρOγραμμα

«1000 χρώματα του χρήστου».
Για 18η χρονιά, ο Χρήστος Δημόπουλος κράτησε συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους
μαζί με την παρέα του: τον φίλο του Πιτιπάου, τα ποντικάκια Κασέρη, Μανούρη και
Ζαχαρένια, τον Κώστα Λαδόπουλο στη μαγική χώρα Κλίμιντριν, τον καθηγητή Ήπιο
Θερμοκήπιο, και τον γνωστό μετεωρολόγο Φώντα Λαδοπρακόπουλο. Παιδιά απ’ όλη
την Ελλάδα έρχονται στο στούντιο, και όλοι μαζί, φτιάχνουν μια εκπομπή-όαση αι-
σιοδοξίας, με πολλή αγάπη, κέφι και πολλές εκπλήξεις.

«μαθαίνουμε στο σπίτι», εκπαιδευτική τηλεόραση
Στις 30 Μαρτίου 2020 η ΕΡΤ μπήκε στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, μέσα στις
πρωτόγνωρες συνθήκες του κορωνοϊού, με τη δημιουργία ειδικής τηλεοπτικής ζώ-
νης εξ αποστάσεως μαθημάτων. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, η Εκπαιδευτική
Τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας, που απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, μεταδίδεται από την ΕΡΤ2, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες
ανάγκες της εποχής. Παράλληλα, τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και στην ψηφια-
κή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ /«Μαθαίνουμε στο σπίτι».

εdutainment (εκπαιδευτικά – ψυχαγωγικά):
• «τέχνη με τη μάτι και τον ντάντα», ταξίδι στον
μαγικό κόσμο της τέχνης και των μεγάλων ζωγράφων.

• «κάν'το στα μέτρα σου» (Make it big make it small),
σειρά ντοκιμαντέρ καναδικής παραγωγής για τη φυσική, τη
ρομποτική και τη χημεία, 

• «Η καλύτερη τούρτα» (The best cake wins), σειρά ζα-
χαροπλαστικής όπου Αμερικάνοι ζαχαροπλάστες φτιάχνουν
τούρτες γενεθλίων και διαγωνίζονται μεταξύ τους, για να εν-
τυπωσιάσουν τους πιο αυστηρούς κριτές, τα παιδιά. 

•  «τα πάντα για τα ζώα» (All about animals) σειρά ντο-
κιμαντέρ του BBC ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά με απλή
και κατανοητή αφήγηση στα Ελληνικά. 

ταινίες κινουμένων σχεδίων:
• Shaun the sheep movie / Σον το πρόβατο, 
• Sherlock Gnomes/Σέρλοκ Ζουμπόμς, 
• Les vacances du petit Nicolas/

O μικρός Νικόλας πάει διακοπές,
• Free birds / Οι γαλοπούλες το σκάσαν, 
• Space dogs / Σκυλάκια στο διάστημα,
• Go west: A Lucky Luke adventure /

Λούκι Λουκ- Τρελές περιπέτειες στην Άγρια Δύση, 
• Arthur and the Minimus/Ο Άρθουρ και οι Μινιμόι, 
• Arthur and the revenge of Maltazar /

Ο Άρθουρ και η εκδίκηση του Μαλτάζαρ, 
• All dogs go to Heaven 2 / 

Όλα τα καλά σκυλάκια πάνε στον Παράδεισο 2
• Tom Sawyer / Τομ Σόγιερ

Το 2020, χρονιά που σημαδεύτηκε από την πανδημία του
COVID-19, όταν στις 12 Μαρτίου έκλεισαν τα σχολεία, η ΕΡΤ
μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ανέλαβε διττό ρόλο: όχι
μόνο να συντροφεύει και να διασκεδάζει τα παιδιά τη δύ-
σκολη περίοδο του εγκλεισμού αλλά και να συμβάλει στην
εκπαίδευσή τους.
Μέσα σε λίγες ώρες η μετάδοση παιδικού προγράμματος
της ΕΡΤ αυξήθηκε τις καθημερινές πάνω από 200%.
Επτά (7) ώρες τις καθημερινές και πέντε (5) τα Σάββατα, οι
μικροί τηλεθεατές διασκέδασαν, προβληματίστηκαν, εκπαι-
δεύτηκαν μέσα από ξένες σειρές και ταινίες κινουμένων σχε-
δίων καθώς και σειρές ξένων ντοκιμαντέρ που τους άνοιξαν
ένα παράθυρο στον κόσμο.  

σειρές κινουμένων σχεδίων:
• «Λέο Ντα Βίντσι», σειρά που δημιούργησε η RAI το 2019 για
τα 500 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου ζωγράφου και μας
μεταφέρει στη Φλωρεντία των εφηβικών του χρόνων.
• Οι νέες περιπέτειες του εμβληματικού «Αστυνόμου Σαϊνη».
• «Φλουπαλού» και «Πιράτα και Καπιτάνο», ευρωπαϊκές πα-
ραγωγές ποιοτικού κινουμένου σχεδίου.
• Για τα μικρότερα παιδιά το πασίγνωστο «Μολάνγκ», το
«Λάμα Λάμα», ο «Σούπερ Μπαμπάς», «Ο Γουάϊ στο Παρα-
μυθοχωριό», «Λούϊ», «Μουκ».
• «Ρόζ Πάνθηρας» και «Ντάλτονς», αγαπημένοι ήρωες μικρών
και μεγάλων.
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• Θεία Λειτουργία - Απευθείας μετάδοση από Ιερούς Ναούς σε όλη την Ελλάδα, κάθε Κυριακή, 
καθώς και η Θεία Λειτουργία και Μεγάλος Εσπερινός για τον Απόστολο Παύλο στις 29/6/2020. 

• Οι Ιερές Ακολουθίες των Χαιρετισμών - Απευθείας μετάδοση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό 
Αθηνών. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η ΕΡΤ διαμόρφωσε κατάλληλα το πρόγραμμά 
της και έδωσε τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν από την ασφάλεια του 
σπιτιού τους, τις Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσεως,
από τη συχνότητα της ΕΡΤ2

συναυλίες σε απευθείας μετάδοση:
• το «Κοντσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας» 

(Summer Night Concert Schönbrunn) της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης
• συναυλία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ 

(Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα)
• Γκαλά Μπετόβεν με την Εθνική Ορχήστρα της ΕΡΤ- Ωδείο Ηρώδου Αττικού

μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις:
• Η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία, της Εθνικής Συμφωνικής

Ορχήστρας και της Χορωδίας της ΕΡΤ 
• Η Special συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης την παραμονή

των Χριστουγέννων, η Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης
στην πόλη Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

• Συναυλία-αφιέρωμα στον Astor Piazziola
• Συναυλία-αφιέρωμα στη Μόνικα

ΕΠιΠλΕον ΠρOγραμμα
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Ως κανάλι ειδικής στόχευσης, η ΕΡΤ3 αποτελεί τον κατ’ εξοχήν φορέα προβο-
λής της ελληνικής περιφέρειας, με στοχευμένες εκπομπές που αναδεικνύουν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας (νεολαία, περιβάλλον, τεχνολογία, έρευνα,
απόδημος ελληνισμός, έμφαση στη συνεργασία με τους βόρειους γείτονές μας).
Παράλληλα, με την αναβάθμιση του σήματός της σε HD (υψηλής ευκρίνειας), η
ΕΡΤ3 φιλοξενεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμά της τον κύριο όγκο αθλητικών με-
ταδόσεων της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. 

Διαρκώς προσανατολισμένη στην ελληνική περιφέρεια, με
πλήθος ενημερωτικών προγραμμάτων και απευθείας συν-
δέσεων, η ΕΡΤ3 κάλυψε συστηματικά και με συνέπεια την
επικαιρότητα σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Με
δύο περιφερειακά δελτία ειδήσεων την ημέρα καθώς και τη
δίωρη καθημερινή πρωινή ενημερωτική εκπομπή «περίμε-
τρος», η ΕΡΤ3 παραμένει πιστή στην αποστολή της ως το
κανάλι της περιφέρειας. Παράλληλα, δημιούργησε την
πρώτη καθημερινή ελληνική εκπομπή («Όμικρον τρία») που
ασχολείται αποκλειστικά με τις σύγχρονες προκλήσεις της
ανθρωπότητας, όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία του
περιβάλλοντος, η πράσινη ανάπτυξη, η έρευνα και η καινο-
τομία. Επιπρόσθετα, πραγματοποίησε ειδικές εκπομπές και
αφιερώματα σε σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην
περιφέρεια όπως το Forum της Δ.Ε.Θ., το 4ο Ανώτατο Συμ-
βούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας κ.α. 

Από τα μέσα Μαρτίου 2020, οπότε και τέθηκαν για πρώτη
φορά σε εφαρμογή τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της παν-

δημίας, το ενημερωτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 προσανατο-
λίσθηκε στην κατεύθυνση της πληροφόρησης των πολιτών
για τον ιό και τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και προστασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ειδική καθημερινή ενη-
μερωτική εκπομπή («μένουμε σπίτι») με όλες τις εξελίξεις
γύρω από την πανδημία και με έμφαση στην κοινωνική της
διάσταση, ενισχύοντας ταυτόχρονα την επικοινωνία με τον
απόδημο Ελληνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το ενημερωτικό πρό-
γραμμα της ΕΡΤ3 πραγματοποίησε εκατοντάδες συνδέσεις
με Έλληνες κάτοικους εξωτερικού, αναδεικνύοντας την παγ-
κόσμια διάσταση της κρίσης COVID-19.
Παράλληλα, η ΕΡΤ3 ανέδειξε και το πώς αντιμετώπισε την
πανδημία η ελληνική περιφέρεια. Επιστημονικοί και κοινω-
νικοί φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ο παραγωγι-
κός ιστός της περιφέρειας (επιχειρηματίες, αγρότες κλπ) εί-
χαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ενημερωτικά προγράμματα
της ΕΡΤ3, με σκοπό την ανάδειξη ειδικών ζητημάτων αλλά
και πρωτοβουλιών και δράσεων για την ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής. 

Συντονισμένη από την πρώτη στιγμή με τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετώπισε η κοινωνία μας, η ΕΡΤ3 ανα-
προσάρμοσε το τηλεοπτικό πρόγραμμά της, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων της αλλά
και την αδιάλειπτη ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα ενίσχυσε το ψυχαγωγικό πρόγραμμά της, «συντροφεύοντας»
το κοινό στη δύσκολη περίοδο του lockdown. 

ΕιΔHσΕισ & ΕνΗμΕρωτικeσ ΕκΠομΠeσ
ειδήσεις και ενημερωτικές

εκπομπές

32%

Ψυχαγωγία
19%

τέχνη, πολιτισμός, 
εκπαίδευση και επιστήμες

15%

Άλλα
8%

προωθητικές
ενέργειες &
διαφημίσεις

6%

αθλητικό
2%

μυθοπλασία
17%
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Στο πλαίσιο της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της, η ΕΡΤ3 ανέ-
θεσε την παραγωγή πλήθους εκπομπών με έμφαση στην ελ-
ληνική λαογραφία και παράδοση (Ελλήνων Δρώμενα,
Κάθε Τόπος και Τραγούδι, Σύγχρονοι Παραδο-
σιακοί Μουσικοί, Κυριακή στο Χωριό), τη γνωριμία
με την ελληνική περιφέρεια (24 Ώρες στην Ελλάδα, Η
Τέχνη του Δρόμου, Άξονες Ανάπτυξης), την προστασία
της φύσης και του περιβάλλοντος (Άγρια Ελλάδα, Πρά-
σινες Ιστορίες), την ανάδειξη του πλούτου της αγροτικής
παραγωγής (Βότανα Καρποί της Γης, Οίνος Αγαπη-
τός) κ.α. Παράλληλα, έδωσε βαρύτητα σε διεθνείς, κυρίως
ευρωπαϊκές, παραγωγές μυθοπλασίας με επίκεντρο τις αν-
θρώπινες σχέσεις, τα δαιδαλώδη συναισθήματα και τους δια-
φορετικούς κόσμους των ηρώων. Ιδιαίτερη θέση στο ψυ-
χαγωγικό-επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ3 κατέχουν τα
ξένα ντοκιμαντέρ, με προτίμηση στα παγκόσμια κοινωνικά
ζητήματα που τοποθετούν τον σύγχρονο άνθρωπο στο επί-
κεντρο του προβληματισμού της.

Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες του κοινού, η ΕΡΤ3 εμπλού-
τισε το πρόγραμμά της με ξένες σειρές ταξιδιωτικών και κοι-
νωνικών ντοκιμαντέρ που μας ταξίδεψαν σε όλο τον πλα-
νήτη και μας γνώρισαν άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες.
Ειδική έμφαση δόθηκε σε ντοκιμαντέρ για την ιστορία της
τέχνης, την επιστημονική γνώση και τις σύγχρονες προκλή-
σεις της ανθρωπότητας.
Τις δύσκολες ημέρες του Πάσχα που βίωσε – λόγω κορω-
νοϊού –  ο Ελληνισμός το 2020 και το 2021, η ΕΡΤ3 συμ-
μετείχε στη μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού μεταδί-
δοντας απευθείας όλες τις Ακολουθίες των Αγίων Ημερών
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη. 
Τέλος, η ΕΡΤ3 έσπευσε να προσαρμοστεί στις νέες συνθή-
κες, προβάλλοντας νέα «coronavirus edition» επεισόδια επι-
τυχημένης ψυχαγωγικής εκπομπής, με καλεσμένους αν-
θρώπους του λόγου και της τέχνης που μοιράστηκαν τις εμ-
πειρίες και τα συναισθήματά τους από τον εγκλεισμό.

τeχνΗ, ΠολιτισμOσ, ΕκΠαiΔΕυσΗ
& ΕΠιστHμΕσ, Ψυχαγωγiα, 
θΕματικeσ (ΕιΔικeσ) ΕκΠομΠeσ
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αθλΗτισμOσ
Η υποδοχή και ανάπτυξη στο πρόγραμμα της ΕΡΤ3 της με-
ρίδας του λέοντος των αθλητικών μεταδόσεων της ΕΡΤ Α.Ε.
αποτέλεσε μείζονα πρόκληση για την τηλεοπτική περίοδο
2020-2021, καθώς, λόγω της πανδημίας, η διεξαγωγή των
πρωταθλημάτων συρρικνώθηκε χρονικά σε ένα εξάμηνο.
Μέσα από την ΕΡΤ3 το φίλαθλο κοινό είχε την ευκαιρία να
απολαύσει τις βασικότερες αναμετρήσεις των πρωταθλη-
μάτων της Basket League, της Super League 2, της
Football League, του πρωταθλήματος Volleyball, του
Basketball Champions League, αλλά και σημαν-

τικά διεθνή αθλητικά γεγονότα, όπως το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Στίβου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου,
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, το
Roland Garros κ.α. Κορυφαίες διεθνείς επιδόσεις Ελλήνων
αθλητών μεταδόθηκαν απευθείας από την ΕΡΤ3, ενώ η
αθλητική εκπομπή «ο κόσμος των σπορ» αποτέλεσε το
καθημερινό «ραντεβού» των φιλάθλων με τα νέα και τις εξε-

λίξεις από τον χώρο του αθλητισμού. 
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το τΗλεοπτικO (έως τις 30 Νοεμβρίου 2020) και δια-
δικτυακό (από την 1η Δεκεμβρίου 2020) αμιγώς αθλητικού
περιεχομένου HD κανάλι της ΕΡΤ, που μεταδίδεται πλέον από
την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, προβάλλει αθλητικά γε-
γονότα που έχει εξασφαλίσει η ΕΡΤ, όπως το Roland Gar-
ros, τα πρωταθλήματα της Basket League και της Super
League 2. 

το 24ωΡο αθλΗτικO κανAλι τΗσ εΡτ συγκέντρω-
σε κάτω από την ίδια «σκέπη» πλήθος αθλητικών προ-
γραμμάτων, όπως διοργανώσεις και αγώνες από πληθώρα
αθλημάτων, αθλητικά ντοκιμαντέρ, καθώς και πρόγραμμα από
τα κανάλια μεγάλων ποδοσφαιρικών ευρωπαϊκών ομάδων,
που περιλάμβανε ειδικές εκπομπές και ολόκληρους αγώνες
των Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους,
Λίβερπουλ, Ρόμα, Ντόρτμουντ και Άγιαξ. 

το 2020 αναμενOταν να είναι έτος σημαντικών εγ-
χώριων και διεθνών διοργανώσεων, με τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο να ξεχωρίζουν. Η πανδημία του COVID-
19 που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της υφηλίου είχε ως
αποτέλεσμα την ακύρωση των περισσοτέρων εξ’ αυτών των
αθλητικών εκδηλώσεων, ωστόσο η ΕΡΤ έδωσε στους λά-
τρεις του αθλητισμού και των μεγάλων αθλητικών διορ-
γανώσεων λόγο για να ενθουσιαστούν, κάνοντας χρήση
του πλούσιο αρχείου της με αναμετάδοση σπουδαίων αθλη-
τικών αγώνων (Τελικός Euro 2004, Τελικός Eurobasket
1987, Μουντιάλ και Ολυμπιακοί Αγώνες παρελθόντων
ετών, αφιερώματα σε ομάδες που έγραψαν ιστορία, όπως
η Dream Team κ.λπ.). Οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να
ξαναζήσουν μερικές από τις πιο επικές αθλητικές στιγμές
στην πρόσφατη ιστορία.
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Το 2020 η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 σημείωσε άνοδο, της ΕΡΤ3 παρέμεινε
σταθερή, της ΕΡΤ 2 σημείωσε ελαφρά κάμψη ενώ το ERT Sports είχε
πτώση, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος του 2020 απουσίασαν τα αθλη-
τικά γεγονότα. Σε καθημερινή βάση, 6 στους 10 τηλεθεατές είδαν
έστω για ένα λεπτό κάποιο πρόγραμμα της ΕΡΤ (μέση ημερήσια κά-
λυψη), αριθμός ελαφρά αυξημένος σε σύγκριση με το 2019.

Το σημαντικότερο στοιχείο που επηρέασε την τηλεθέαση το 2020 ήταν η πανδημία του κορωνοϊού και οι συνέπειές του στην
καθημερινότητα.  Από τη μία, τα lockdown περιόρισαν τις δραστηριότητες και αύξησαν την παραμονή στο σπίτι, και επακό-
λουθα την τηλεθέαση. Από την άλλη, αρνητικά επέδρασαν στην τηλεόραση (στο πρώτο lockdown κυρίως) η διατάραξη και
σε κάποιες περιπτώσεις διακοπή των τηλεοπτικών παραγωγών λόγω μέτρων προστασίας και κρουσμάτων, καθώς και η ακύ-
ρωση για μεγάλο χρονικό διάστημα αθλητικών διοργανώσεων και των μεταδόσεών τους, με συνέπεια – μεταξύ άλλων –
την πτώση στην τηλεθέαση του ERTSPORTS.

στοιχΕiα τΗλΕθeασΗσ

ΕτHσιο μΕρiΔιο & κaλυΨΗ Ερτ

Πηγή: Nielsen Audience Measurement
* Tα στοιχεία τηλεθέασης του EΡΤSPORTS

αφορούν στο διάστημα μετάδοσής του, 
από τις 9/2/2019 έως τις 30/11/2020. 



μΗνιαiα μΕρiΔια Ερτ1

Tαυτότητα Έρευνας

• Το κοινό εξέφρασε ικανοποίηση από τη συνολική εικόνα της
ΕΡΤ: 65% δηλώνουν πολύ ή σε κάποιο βαθμό ικανοποιημένοι,
αύξηση κατά 15% από τον Ιανουάριο του 2020.

• Οι τηλεθεατές σε ποσοστό 73% θεωρούν ότι «η ΕΡΤ τους
τελευταίους 12 μήνες έχει βελτιωθεί, σημαντικά (42%) ή
σε κάποιο βαθμό (31%). 

• Η βελτίωση της εικόνας της ΕΡΤ είναι ακόμα μεγαλύτε-
ρη στον ψυχαγωγικό τομέα (76%).

• Τη μεγαλύτερη διαφορά από το παρελθόν εκτιμάται ότι κάνουν,
κατά σειρά, οι νέες σειρές, οι νέες εκπομπές, και το ERTFLIX.

• Η ΕΡΤ θεωρείται σοβαρή, ποιοτική, σύγχρονη περισσότε-
ρο από ό,τι παλαιότερα. 

Επίσης αυξημένη συγκριτικά με ένα χρόνο πριν είναι η αν-
τίληψη ότι η ΕΡΤ είναι αμερόληπτη και αξιόπιστη.

• Αξιολογήθηκε ως πρώτη σε αξιοπιστία και σοβαρότητα με-
ταξύ των σταθμών.

• Από όσους δήλωσαν ότι παρακολουθούν το κεντρικό δελ-
τίο της ΕΡΤ, 48% θεωρούσε πως αυτό έχει αλλάξει προς
το καλύτερο.

• Στο ερώτημα αν τα τρία ευρώ που δίνονται σήμερα στην
ΕΡΤ πιάνουν τόπο, 38% συμφώνησε και 22% μάλλον συμ-
φώνησε (60% αθροιστικά).

• Τέλος, πολύ θετικά αξιολογήθηκε το ERTFLIX.

• Στο διάστημα Μαρτίου-Απριλίου, όπου ανταποκρίθηκε στη μεγάλη ανάγκη
για ενημέρωση με ανάλογες προσαρμογές στο πρόγραμμά της.

• Στο διάστημα από τον Αύγουστο και έπειτα, όπου, ειδικά μετά τον Οκτώβριο, 
ξεκίνησαν τα νέα προγράμματα και η νέα της φυσιογνωμία.

ΕρΕυνα ΕικOνασ
ειδικότερα, η εΡτ1 σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο σε δύο περιόδους του 2020:
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Επιπλέον των καθημερινών μετρήσεων που διενεργούνται για την τηλεθέαση, η ΕΡΤ θεώρησε χρήσιμο να διερευνήσει τις στά-
σεις και τις αντιλήψεις του κοινού για την εικόνα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, κυρίως στον τομέα της τηλεόρασης.
Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν οι αλλαγές που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί έτυχαν ανταπόκρισης στο κοινό πέρα από την κα-
ταγεγραμμένη παρακολούθηση/ συμπεριφορά. Η ποσοτική έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της ΕΡΤ διενεργήθηκε από
την εταιρεία MARC στο διάστημα Δεκεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021. Όπου ήταν δυνατόν, τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν
με τα αντίστοιχα ανάλογης έρευνας που είχε διενεργηθεί ένα χρόνο νωρίτερα.

τα κυριότερα ευρήματα ήταν τα εξής:





91,6 105,8

Π
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Ενώ οι ειδήσεις, η τρέχουσα επικαιρότητα, οι τέχνες, οι εκ-
παιδευτικές και αθλητικές εκπομπές αποτελούν ουσιαστικό μέ-
ρος του προγράμματος, η μουσική είναι το πιο σημαντικό εί-
δος που προσφέρεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της
ΕΡΤ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 80-90% των συνολικών
ωρών προγραμματισμού. 

Η ΕΡΤ διαθέτει συνολικά 5 εθνικούς επίγειους ραδιοφωνικούς
(Πρώτο Πρόγραμμα, Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα,
Kosmos FM, ΕΡΑσπορ), κάποιοι από τους οποίους έχουν πα-
νελλαδική εμβέλεια, 21 τοπικές ή περιφερειακές επίγειες υπη-
ρεσίες (Ραδιοφωνικός Σταθμός Μακεδονίας και Περιφερειακοί
Σταθμοί), 1 ραδιοφωνικό σταθμό που μεταδίδεται από τα βρα-
χέα (Φωνή της Ελλάδος, – πληροφορίες στην ενότητα ΕΡΤ για
την Ομογένεια). Όλοι οι Ραδιοφωνικοί Σταθμοί μεταδίδον-
ται και διαδικτυακά. Στον σχεδιασμό των μουσικών ραδιοφώνων
είναι να υπάρξουν επιπλέον διαδικτυακές ροές.

οι στόχοι των ραδιοφωνικών 
σταθμών της εΡτ συνοψίζονται:
• Καθολικότητα, με περιεχόμενο που απευθύνεται σε όλες τις
κοινωνικές ομάδες.
• Ανεξαρτησία από πολιτικές, εμπορικές και άλλες επιρροές.
• Αριστεία, με υψηλά πρότυπα ακεραιότητας, επαγγελματισμού
και επιδιωκόμενη ποιότητα.
• Ποικιλομορφία στον προγραμματισμό και τις απόψεις που εκ-
φράζονται, ώστε να αντανακλούν τις διαφορετικές γενιές, πο-
λιτισμούς και θρησκείες των ακροατών.
• Ευθύνη απέναντι στους ακροατές, με διαφάνεια και υποβο-
λή σε συνεχή δημόσιο έλεγχο. Το κατεξοχήν ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ δίνει

διαρκώς το παρόν σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και στο
εξωτερικό στον απανταχού Ελληνισμό και μέσω των Πε-
ριφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ και μέσω της «Φωνής της
Ελλάδας». 
Το 2020 έγινε ριζική αναμόρφωση του προγράμματος. Ενι-
σχύθηκε η πολυμορφία του σταθμού με ειδικά ένθετα ή εκ-
πομπές, όπως κίνηση, αυτοκίνητο, διεθνή, καινοτομία, So-
cial Media, περιφέρεια, κ.ά. Το δημοσιογραφικό επιτελείο του
Πρώτου Προγράμματος ανταποκρίθηκε επιτυχώς στα μεγάλα
γεγονότα με έκτακτες εκπομπές (ολονύχτιες), ειδικά αφιε-
ρώματα και έρευνες.

δελτία ειδήσεων: 
Καθημερινά και Σαββατοκύριακο ανά ώρα
Καθημερινά δυο ραδιοεφημερίδες 15:00 και 20:00
Σαββατοκύριακο ραδιοεφημερίδα στις 15:00

εκπομπές:
Το Πρώτο Πρόγραμμα εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, με κύ-
ριο κορμό την ενημέρωση και την κάλυψη της επικαιρότη-
τας, παράλληλα με εκπομπές κοινωνικού, πολιτιστικού,
ψυχαγωγικού και αθλητικού περιεχομένου.

Το Πρώτο Πρόγραμμα δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα
εμπλουτίζοντας τις μεσημεριανές αλλά και τις απογευματι-
νές του εκπομπές με ανάλογη θεματολογία, ενώ με ιδιαίτερη
προσοχή και ευαισθησία αναδεικνύει την κοινωνική προσφορά
και τον εθελοντισμό (βλέπε ενότητα κοινωνική προσφο-
ρά). Το Πρώτο Πρόγραμμα συνεργάζεται καθημερινά με τους
19 Περιφερειακούς Σταθμούς της ΕΡΤ, με δελτίο ειδήσεων
από την περιφέρεια και με ρεπορτάζ – ανάλογα την επικαι-
ρότητα – από τον κάθε σταθμό.
Το Πρώτο Πρόγραμμα συνεργάζεται καθημερινά με την ιστο-
σελίδα ert.gr, παρέχοντας ειδήσεις και συνεντεύξεις.

προωθ.
& διαφημ.

1%

αθλητι-
σμός
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2%

Ψυχαγωγία
4%

τέχνη,
πολιτισμός,

εκπαίδευση και 
επιστήμες

4%

μουσική 
6%

ειδήσεις και ενημερωτικές
εκπομπές 

81%

Το κεντρικό ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ καλύπτει τους τομείς της πο-
λιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού, με θεματολογία για την κοινωνία
και την επικράτεια. Μεταδίδει εκπομπές με ποικίλα θέματα από την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Μεταδίδει επίσης και ποικίλα μουσικά προγράμματα.

ενΗμεΡωσΗ στο Ραδιοφωνο

Ο απώτερος στόχος των ραδιοφωνικών
σταθμών της ΕΡΤ είναι να ενημερώνουν, να
εκπαιδεύουν και να ψυχαγωγούν ακροατές
από όλα τα στρώματα της κοινωνίας – και με
αυτόν τον τρόπο, να ενισχύσουν και να εμ-
βαθύνουν το πολιτιστικό τοπίο της χώρας.
Αυτό επιτυγχάνεται με τη μετάδοση ενός ευ-
ρέος φάσματος μουσικού περιεχομένου –
τόσο ζωντανό όσο και ηχογραφημένο –
που στοχεύει σε ένα μεγάλο και ποικιλό-
μορφο τμήμα του πληθυσμού.

ΕλλΗνικΗ ραΔιοφωνια

91,6 105,8

Π
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ΕλλΗνικH μουσικH

Μουσικός σταθμός που μεταδίδει ελληνική μουσική και εκ-
πομπές λόγου για τους τομείς της σύγχρονης πολιτιστικής
δημιουργίας. Το 2020 η ΕΡΤ έκανε την έκπληξη ραδιο-
φωνικά, με πολλά σημαντικά ονόματα να βγαίνουν στον αέρα
του Δεύτερου Προγράμματος (102,9 & 103,7). Το Δεύτε-
ρο Πρόγραμμα έχει πλέον σαφέστερη μουσική ενότητα του
καθημερινού προγράμματος από τις 06:00 ως τις 15:00, ενώ
εξορθολογίστηκε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. 
Οι πρωινές εκπομπές απέκτησαν δίωρη διάρκεια, με μικρές
δόσεις ενημέρωσης και μεγάλες δόσεις μουσικής στο ξε-
κίνημα της μέρας: #ηΠρώτηΚαλημΕΡα, η ολιγόλεπτη
Κόκκινη Σβούρα με προτάσεις για μικρά και μεγάλα παι-
διά, το Transistor, η Άλλη μια μέρα, εκπομπές καλής
διάθεσης και μουσικής. Οι Αδέσποτες Νότες, μια πολυ-
συλλεκτική ραδιοφωνική περιδιάβαση με τραγούδια και γε-
γονότα, οι εκπομπές Παντός Καιρού, τα τραγούδια της
παρέας, Ημερολόγιο Καταστρώματος, Ροκ Συνα-
ναστροφές, και Πλανόδιες Μουσικές.
Το απόγευμα δημιουργήθηκε η Ζώνη των Καλλιτεχνών, στην
οποία σημαντικοί και δημοφιλείς καλλιτέχνες από τους χώ-
ρους του τραγουδιού, του θεάτρου, της λογοτεχνίας, πραγ-
ματοποιούν κύκλους εκπομπών επιλέγοντας τα αγαπημένα
τους τραγούδια,  αφηγούμενοι τις δικές τους γνωστές και
άγνωστες ιστορίες. Μας συντρόφευσαν στη ζώνη αυτή έως
το καλοκαίρι οι Στάθης Δρογώσης, Ιεροκλής Μι-
χαηλίδης, Φοίβος Δεληβοριάς, Οδυσσέας Τσάκα-
λος, Μαρία Παπαγεωργίου, Λίνα Νικολακοπούλου,
Δημήτρης Πιατάς, και Κωστής Μαραβέγιας.
Το βράδυ, το Δεύτερο επιλέγει αγαπημένα τραγούδια από
την εποχή του ρεμπέτικου έως το σύγχρονο λαϊκό.

Η ζώσα μουσική μας παράδοση, η βάση του σύγχρονου ελ-
ληνικού τραγουδιού είναι παρούσα στο νέο πρόγραμμα του
Δεύτερου. Το Σαββατοκύριακο στη μία το μεσημέρι ξεκί-
νησε μια συνολική επαναπροσέγγιση της παραδοσιακής μας
μουσικής με μια νέα εκπομπή για το δημοτικό τραγούδι. 

Έγιναν συνέργειες με τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτι-
κής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, το Μουσικό Λαογραφικό Αρ-
χείο Μέλπως Μερλιέ, τον Σύλλογο Σίμωνα Καρά και άλ-
λους φορείς, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τη ζωντά-
νια των σύγχρονων νεανικών μουσικών και συγκροτημά-
των που «ξανακούν» τη δημοτική μας μουσική και την πα-
ραδίδουν στους επόμενους. 

Παράλληλα υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον για νέα, ωραία τρα-
γούδια, αρκετά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά
κατ’ αποκλειστικότητα από το Δεύτερο.

Όσον αφορά το βιβλίο, σε συνεργασία με το ηλεκτρονικό
περιοδικό για το Βιβλίο και τις Τέχνες oanagnostis.gr το Δεύ-
τερο παρουσίασε και δώρισε περισσότερους από 200 νέους
τίτλους βιβλίων, φιλοξένησε εκδότες, κριτικούς και φυσικά
συγγραφείς και ποιητές και επιχείρησε να αναθερμάνει την
αγάπη για το βιβλίο και την αναγνωστική απόλαυση.

Επίσης, στις 21 Οκτωβρίου 2020 το Δεύτερο Πρόγραμμα
φιλοξένησε αποκλειστικά μια μοναδική συναυλία με έργα
Θεοδωράκη από τη Λυρική Σκηνή, τον ιστορικό «Επιτάφιο»
(1958) σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, και τον «Διόνυσο»
(1985) σε ποίηση του συνθέτη. Τα έργα που παρουσιάστηκαν
με τη συμμετοχή της Χορωδίας της ΕΡΤ, σπάνια εκτελούν-
ται δημόσια. Λόγω των μέτρων εναντίον του κορωνοϊού, η
συναυλία πραγματοποιήθηκε δίχως την παρουσία κοινού.
Το κοινό της ήταν οι ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας
σε όλη την Ελλάδα.

Στην πρώτη μέτρηση με το νέο πρόγραμμα ξεπεράστηκε το
3% μετά από χρόνια (η μέτρηση αφορά μόνο την Αττική), ενώ
η συνολική αύξηση κατά ήταν της τάξης του 7%. Το Δεύ-
τερο Πρόγραμμα ήταν το μοναδικό μουσικό ραδιόφωνο που
αύξησε την ακροαματικότητα στο 2ο lockdown. 
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Το 2020 η ΕΡΤ επανάφερε ραδιοφωνικούς κανόνες που
είχαν ξεχαστεί: Σήματα, Ζώνες, κ.λπ., και αποκαταστάθηκε
η μουσική ταυτότητα και ενότητα κάθε σταθμού. Για πρώ-
τη φορά πραγματοποιήθηκαν κοινά αφιερώματα για τους
δύο ή και τους τρεις μουσικούς σταθμούς καθώς και τα
Μουσικά Σύνολα. Δύο μεγάλες παραγωγές με πάνω από
35 καλλιτέχνες στα studio της ΕΡΤ και άλλα Projects με
πρωτογενές υλικό για τα ραδιόφωνά της ΕΡΤ (Αφιε-
ρώματα Λένον-Ελευθερίου).

εγκαινιAστΗκαν ή/και συνεχίζονται συνέργειες με
τους μείζονες πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας,
όπως την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο, το Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά και τους
Συλλόγους Δόμνας Σαμίου και Σίμωνα Καρρά, κ.α.
Παράλληλα, οι μουσικοί σταθμοί δεν παύουν να προ-
βάλλουν νέους καλλιτέχνες σε μεγαλύτερο εύρος από
κάθε άλλον ραδιοσταθμό στη χώρα μας, προσφέροντας
στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει νέους δημιουρ-
γούς και ερμηνευτές διαφορετικών μουσικών ειδών και
υφών. Είναι μια σταθερή επιλογή που δεν γνωρίζει κα-
νενός είδους εξαρτήσεις και αυτό εκτιμάται τόσο από τον
καλλιτεχνικό κόσμο όσο και από το μουσικόφιλο κοινό,
αλλά και από τη μουσική αγορά.

Oμωσ, οι μουσικοI σταθμοI της ΕΡΤ έχουν και
ευρύτερα πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό,
έγινε το πρώτο βήμα για να επιστρέψει το Θέατρο στο
Ραδιόφωνο με νέες παραστάσεις. Η δημόσια Ραδιοτη-
λεόραση πραγματοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για ραδιοφωνικές παραγωγές, επιθυμών-
τας να εμπλουτίσει το πρόγραμμα του Δεύτερου και Τρί-
του Προγράμματος με νέες ραδιοφωνικές θεατρικές πα-
ραστάσεις. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας της ΕΡΤ εί-
ναι να προσφέρει την απόλαυση του θεάτρου στο ρα-
διόφωνο στις γενιές που την έχουν γνωρίσει, και,
ασφαλώς, να γαλουχήσει νέες γενιές θεατρόφιλων ακρο-

ατών. Συγχρόνως, η ΕΡΤ επιδιώκει να στηρίξει δημι-
ουργικά τους σύγχρονους λειτουργούς του θεάτρου και
να καταγράψει τις άξιες φωνές ανάμεσά τους. Για τον
σκοπό αυτό, ενθάρρυνε επαγγελματίες σκηνοθέτες,
ηθοποιούς, συνθέτες κ.α. με αποδεδειγμένη καλλιτεχνι-
κή πορεία να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, που
εκτεινόταν σε όλο το εύρος της ελληνικής και ξένης δρα-
ματουργίας. Η ανταπόκριση στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ξεπέρασε κάθε προσδοκία (υποβλήθηκαν
συνολικά 837 προτάσεις) και έτσι δεκάδες αγαπημένοι
ηθοποιοί της νέας αλλά και της παλιότερης γενιάς θα βρε-
θούν στα μικρόφωνα της ΕΡΤ ανεβάζοντας νέες θεα-
τρικές παραστάσεις στις συχνότητές της. Έχουν πλέον
ανακοινωθεί περί τις 80 νέες ραδιοφωνικές παραστά-
σεις που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της παραγωγής.

στΗν επιλογH των EΡγων και στη διανομή των πα-
ραστάσεων εκπροσωπούνται: Μεγάλοι δραματουργοί, κο-
ρυφαίοι Έλληνες λογοτέχνες με δραματοποιημένα πε-
ζογραφήματά τους, διακεκριμένοι σύγχρονοι ξένοι θε-
ατρικοί συγγραφείς και λογοτέχνες, ενώ ιδιαίτερο βάρος
έχει δοθεί στην εκπροσώπηση του σύγχρονου ελληνικού
έργου. Εκπροσωπούνται επίσης καταξιωμένοι σκηνοθέτες,
σημαντικοί και δημοφιλείς ηθοποιοί από διαφορετικές
γενιές και τάσεις, ανάμεσα στους οποίους και μερικοί οι
οποίοι έχουν βραβευθεί με Βραβεία Καρόλου Κουν, Με-
λίνας Μερκούρη ή Δημήτρη Χορν για τους συγκεκριμέ-
νους ή για άλλους ρόλους.

παΡAλλΗλα, Η εΡτ πΡοχωΡΗσε σε μια σημαντι-
κή συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Η πρώτη θεατρι-
κή σκηνή της χώρας ανέλαβε να πραγματοποιήσει κατ’
αρχήν πέντε ραδιοφωνικές θεατρικές παραγωγές, τις
οποίες πρόκειται να μεταδώσουν αποκλειστικά το Δεύ-
τερο και το Τρίτο Πρόγραμμα ως μέρος της μεγαλύτε-
ρης πρωτοβουλίας της ΕΡΤ για την επιστροφή του ρα-
διοφωνικού θεάτρου. 

μουσικα ραΔιοφωνα

Ο σχεδιασμός των μουσικών ραδιοφώνων για τους
επόμενους μήνες περιλαμβάνει τη δημιουργία ιστοσε-
λίδων και εφαρμογών, καθώς και διαδικτυακών σταθ-
μών, κατ’ αρχήν με την υπογραφή του Δευτέρου
Προγράμματος, στη συνέχεια με εκείνη του Kosmos. 
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Το Τρίτο Πρόγραμμα κατέχει εδώ και 15 χρόνια μια από
τις πρώτες θέσεις ακροαματικότητας στη διεθνή κλίμα-
κα των ομοειδών κλασικών ραδιοφωνικών σταθμών της
Ευρώπης. Το Τρίτο Πρόγραμμα μοιράζεται ατόφια την
υψηλή τέχνη της μουσικής και της λογοτεχνίας με το κοι-
νό του, φιλοδοξώντας, παράλληλα, να το ανανεώσει προ-
σεγγίζοντας νεότερες γενιές: Απευθύνεται στους ακρο-
ατές που επιθυμούν να γίνουν κοινωνοί των νέων, διε-
θνών τάσεων στη δημιουργία και την εκτέλεση της μου-
σικής, της διαρκούς επανανακάλυψης των κλασικών αρι-
στουργημάτων με νέες αναλύσεις υπό σύγχρονο πρίσμα.

Στο νέο πρόγραμμα, το Τρίτο παρουσιάζει βιβλία της διε-
θνούς λογοτεχνίας, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και ει-
δήσεις από άλλες τέχνες (ζωγραφική, γλυπτική, αρ-
χιτεκτονική κ.λπ.). Φιλοξενεί επίσης, εκπομπές που
εστιάζουν στην Ιστορία και την Κοινωνιολογία.
Το Τρίτο δεν είναι μόνο ένα ραδιόφωνο για την Τέ-
χνη. Συνθέτες, μουσικοί, ποιητές, καθηγητές πανεπι-
στημίου, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ιστορικοί τέχνης,
ακαδημαϊκοί, ηθοποιοί, κ.α. περιλαμβάνονται στους μο-
νίμους παραγωγούς και συνεργάτες του σταθμού.

Στο νέο πρόγραμμα, εκτός από τη συνέχιση και βελ-
τίωση των επιτυχών μέχρι τώρα εκπομπών, επιχει-
ρείται ένα φιλόδοξο σχέδιο επανέναρξης ση-
μαντικών εκπομπών.

• Νέες παρουσιάσεις πορτρέτων σύγχρονων
Ελλήνων συνθετών κλασικής μουσικής στη
σειρά «Ο Συνθέτης της Εβδομάδας».

• Εκπομπές σε συνεργασία με τα Μουσικά Σύ-
νολα της ΕΡΤ, όπου ηχογραφούνται έργα
κλασικής μουσικής, κατόπιν παραγγελιών σε
νέους Έλληνες συνθέτες.

• Αναγνώσεις βιβλίων: «Εμείς και οι
Φράγκοι» του Τσιφόρου με τον Δημήτρη
Πιατά, ο «Διγενής» το μεσαιωνικό επικό

ποίημα με τον Γιώργο Κοροπούλη, «Η Αλληλογραφία του
Βαν Γκογκ» με τον Άρη Ρέτσο, «Χαρακτήρες» μια πα-
ράλληλη παρουσίαση των ιδίων ανθρώπινων χαρακτή-
ρων όπως τους περιέγραψαν διαφορετικοί συγγραφείς
με ομάδα ηθοποιών και αργότερα «Ο Αφρός των Ημε-
ρών» του Μπορίς Βιάν, «Η μεγίστη σημασία των βλακών
εν τω συγχρόνω βίω» του Λεμπέση, ο «Σέρλοκ Χολμς σώ-
ζων τον Ελευθέριον Βενιζέλον», κ.α.

• Ειδική εκπομπή για το Μιούζικαλ (Μια περιπλάνηση μύη-
σης στην τέχνη και την τεχνική του Μουσικού Θεάτρου)

• Ειδική εκπομπή για την Όπερα μέσα από το πρίσμα της
Τραγωδίας.

• Η μετά από πολλά χρόνια επανένταξη της world mu-
sic, στις πολυδιάστατες συνδέσεις της με την τζαζ, την
πειραματική κλασική και την ηλεκτρονική μουσική.

• Η επανένταξη στο πρόγραμμα της δημοφιλούς εκ-
πομπής «Αναζητώντας την Κυρία με τη Στρυχνίνη».

• Δρομολογείται επίσης μια παιδική ζώνη Τρίτου Προ-
γράμματος με θεατροποιημένες παιδικές εκπομπές
(«Πες μου ένα παραμύθι!» από την Ομάδα Φλου)
και εκπομπές παρουσίασης παιδιών με μουσικό τα-

λέντο σε παιδικό ακροατήριο, επεκτείνοντας τις ήδη
υπάρχουσες παιδικές ζώνες, οι περισσότερες

από τις οποίες απευθύνονται και σε ενηλί-
κους. 

• Ζωντανή μετάδοση των πιο σημαντικών
Φεστιβάλ του κόσμου, στο πλαίσιο της συ-

νεργασίας με την ΕΒU (Φεστιβάλ Proms).

• Μετάδοση του Notturno μέσω της σταθερής
και επιτυχημένης συνεργασίας με το ΒΒC, με
ζωντανές ηχογραφήσεις από όλες τις με-
γάλες αίθουσες του κόσμου, με τις μεγα-
λύτερες ορχήστρες και τους σημαντικό-
τερους σολίστες.

κλασικH μουσικH

90.9-95.6

Με την άφιξη νέων παραγωγών και την προσθήκη νέων θε-
ματικών εκπομπών το Σαββατοκύριακο, με ειδικά αφιερώ-
ματα, αποκλειστικές συνεργασίες με γνωστούς παραγωγούς
και DJs από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συναυλίες διεθνών
ονομάτων κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου της EBU
και με τη διάθεση να αγκαλιάσει περισσότερα είδη, τάσεις
και μουσικούς απ’ όλον τον κόσμο, το ανανεωμένο πρόγραμμα
του Kosmos βγήκε στον αέρα τον Οκτώβριο 2020.

Στο νέο πρόγραμμα η μουσική συμπλέει με τη μυθιστορη-
ματική πλοκή αγαπημένων βιβλίων και βουτάει βαθιά στον
πλούτο της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας. Το νέο πρό-
γραμμα είναι σφιχτό με μουσική ομοιογένια τις καθημερινές,
πιο εκλεκτικό το Σαββατοκύριακο (βιβλίο, σινεμά, κλπ).
Επίσης, το Σάββατο, ακριβώς τα μεσάνυχτα, επανήλθε δυ-
ναμικά το «Kosmos Lab», ένα δίωρο mixset από γνωστούς
Έλληνες και ξένους παραγωγούς φτιαγμένο αποκλειστικά για
το Kosmos (Synapson, Poirier, Gilles Peterson, Smoove &

Turell, Little Louie Vega, El Buho, RSN, Palov, Papercut, κ.α.).
Ο κορωνοϊός μπορεί να περιόρισε τις συναυλίες, το
«Kosmos Live!» όμως έδωσε στους ακροατές της δυ-
νατότητα να απολαύσουν πολλούς αγαπημένους καλλι-
τεχνες, όπως τον Nick Cave («Nick Cave live concert at
Alexandra Palace») την Billie Eilish, την LP, τον Charles
Bradley, την Anoushka Shankar, την Laura Marling, τον
Erik Truffaz, κ.α.
Έγιναν αφιερώματα στους John Lennon, Jimi Hendrix, σε
άλμπουμ που είχαν την 50η επέτειό τους, ενώ ο Γιάννης
Πετρίδης πραγματοποίησε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην πε-
ρασμένη 20ετία.

Η ακροαματικότητα του Kosmos αυξήθηκε από το 3,3% ήδη
στο 3,8% με ισχυρές τάσεις ανόδου (αύξηση κατά 15% /
+14.000 ακροατές), με το καθημερινό πρόγραμμα να βρί-
σκεται στο 4%. Στα 126 λεπτά ο χρόνος συνεχούς ακρόα-
σης και διεύρυνση του ακροατηρίου για τις ηλικίες 45-54.

το ΔΗμοφιλeστΕρο
ραδιOφωνο τΗσ Ερτ

Μεταδίδει κυρίως ξένη μουσική
από όλα τα είδη και πολιτιστικές εκπομπές 93.6-107

Ο σταθμός επικεντρώνεται σε θέματα τέχνης και πολιτισμού. Μεταδίδει λόγια και κλασική μουσική και
προγράμματα λόγου και τέχνης, προγράμματα για τα πολιτιστικά ρεύματα, προγράμματα από το Αρχείο της
ΕΡΤ και μεταδόσεις κλασικών και σύγχρονων θεατρικών έργων.
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μεταδIδει καθΗμεΡινA 24ωΡο πρόγραμμα αθλητι-
κού περιεχομένου, αγώνες από όλα τα αθλήματα σε Ελλάδα
και εξωτερικό, ειδήσεις και αθλητικές εκδηλώσεις, πα-
ράλληλα με τη δυνατότητα ευρείας ανάλυσης και συζή-
τησης. Η ΕΡΑσπορ μεταδίδει επίσης ενημερωτικά δελτία ει-
δήσεων. 

δIνει βHμα σε ανθΡωπουσ και φοΡεισ να εκ-
φραστούν, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, θέματα από τον
σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό, από αθλητικές σχο-
λές, από τον αθλητικό τουρισμό και τον μηχανοκίνητο αθλη-
τισμό. Καλύπτει επίσης θέματα που αναδεικνύουν τα οφέ-
λη του αθλητισμού στην υγεία μας. 

μεγαλοσ αΡιθμοσ φοιτΗτων φιλοξενούνται σε εκ-
πομπές της ΕΡΑσπορ 101,8, ενώ έχουν ενεργό ρόλο στην
παραγωγή, μετάδοση και παρουσίαση κάνοντας την πρακτική
τους άσκηση. Το 2020 οι πρακτικές λειτούργησαν μέχρι την
άνοιξη, καθώς λόγω του COVID-19 απαγορεύτηκε η διαδι-
κασία από το Υπουργείο. Έτσι απασχοληθηκαν από την αρχή

του χρόνου 5 φοιτητές. Υπό κανονικές συνθήκες απασχο-
λούνται με εξάμηνη ή τετράμηνη πρακτική 20 άτομα ετησίως.

Η εΡασποΡ 101,8 κάνει συχνά αφιερωματικές εκπομπές
με κοινωνικά μηνύματα. 

Η δυναμΗ τΗσ εΡασποΡ είναι οι ζωντανές μεταδόσεις
του Σαββατοκύριακου από όλη την Ελλάδα και όλα τα γή-
πεδα όλων των αθλημάτων καθώς το πλούσιο δίκτυο αν-
ταποκριτών και η άμεση συνεργασία με τους Περιφερειακούς
Σταθμούς δίνουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των αν-
ταγωνιστικών σταθμών που δραστηριοποιούνται ανά νομό
μόνο. Έτσι, έχει καθιερωθεί η εκπομπή "Μικρόφωνο στα Γή-
πεδα", με πανελλαδική κάλυψη και αξιοποίηση στο έπακρο,
των Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΤ. Σε σχέση με την τη-
λεόραση, αρκετές φορές η ΕΡΑσπορ μετέφερε ζωντανά τον
ήχο της τηλεοπτικής κάλυψης γεγονότων από τα κανάλια της
ΕΡΤ όπως είχε το δικαίωμα να κάνει, στην περίπτωση γε-
γονότων όπου η ΕΡΤ είχε δικό της απεσταλμένο για τηλε-
οπτική μετάδοση.

Αθλητικός σταθμός με τακτικές ειδήσεις και κάλυψη της αθλητικής επι-
καιρότητας από όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Η ΕΡΑ-
σπορ 101,8 είναι ο πρώτος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας,
με πιστό ακροατήριο. 

101,8 101,5

Π

πρώτο πρόγραμμα
Επίσημη σελίδα: https://webradio.ert.gr/proto/
Πρόγραμμα:
https://webradio.ert.gr/programma-proto/
Facebook:
https: //www.facebook.com/protoprogramma.ert
Twitter: 
https://twitter.com/proto_programma?lang=el

δεύτερο πρόγραμμα
Επίσημη σελίδα: www.destero.gr
Πρόγραμμα:
https://webradio.ert.gr/programma-destero/
Facebook:
https://www.facebook.com/desteroprogramma.fm
Ο αριθμός των followers στη σελίδα του Δεύτερου
Προγράμματος αυξήθηκε από 16.500 επί της τελευταί-
ας πενταετίας σε 24.674, μόνο με οrganic campaigns,
χωρίς πληρωμένες αναρτήσεις. 
Twitter: 
https://twitter.com/desteroprog
Instagram: 
https://www.instagram.com/desteroprogramma/

τρίτο πρόγραμμα
Επίσημη σελίδα: www.trito.gr
Πρόγραμμα: https://webradio.ert.gr/programma-trito/
Facebook: https://www.facebook.com/tritoprogramma

Kosmos
Επίσημη σελίδα: kosmosradio.gr
Πρόγραμμα: 
https://webradio.ert.gr/programma-kosmos/
Facebook: https://www.facebook.com/kosmos936
Twitter: https://twitter.com/Kosmos936fm
Instagram: https://www.instagram.com/kosmos936/

εΡασπορ
Επίσημη σελίδα: https://webradio.ert.gr/eraspor/
Πρόγραμμα: 
https://webradio.ert.gr/programma-eraspor/

102fm 
Επίσημη σελίδα:
https://webradio.ert.gr/programma-102fm/

9,58fm
Επίσημη σελίδα:
https://webradio.ert.gr/programma-958fm/

ραΔιοφωνικοσ σταθμοσ θΕσσαλονικΗσ

τα ραΔιοφωνα τΗσ Ερτ στο ΔιαΔικτυο

Η ενΗμEΡωσΗ αποτEλεσε το κυΡIαΡχο στοιχεIο στην πρωινή και με-
σημβρινή ζώνη, εστιάζοντας στις εξελίξεις γύρω από την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας και τις αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών. Στα μικρόφωνα του Ρ.Σ.Μ.
τον πρώτο λόγο απέκτησαν μεταξύ άλλων επιστήμονες, εκπρόσωποι επαγγελματι-
κών κλάδων, μέλη κοινοτήτων της περιφέρειας και κάτοικοι εξωτερικού.

Το ειδησεογραφικό-ενημερωτικό πρόγραμμα
του Ραδιοφωνικού Σταθμού της ΕΡΤ3, με σύγ-
χρονο και καινοτόμο χαρακτήρα.

Tο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρό-
γραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού
της ΕΡΤ3. 

απO τΗν EναΡξΗ των μEτΡων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης (102FM
και 958FΜ)  έσπευσαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες εκπέμποντας κοινό πρόγραμμα με «ζωντανές» εκπομπές ενη-
μερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και από το αρχείο του «Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδονίας» (Ρ.Σ.Μ.).

αθλητισμός 

73%

μουσική
17% 

Άλλα
11% 
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Οι δείκτες ακροαματικότητας των πέντε κεντρικών ραδιοσταθμών της ΕΡΤ είτε βελτιώθηκαν είτε παρέμειναν
σταθεροί το 2020 έναντι του 2019, βάσει των επίσημων μετρήσεων της ΑΕΜΑΡ που διεξάγονται στην Αττική.

Η μέση ημερήσια κάλυψη των σταθμών συνολικά σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η μέση ημερήσια κάλυψη κάθε σταθμού  σημείωσε άνοδο, με εξαίρεση την ΕΡΑσπορ για την οποία έμεινε στα-
θερή, παρά την απουσία αθλητικών δραστηριοτήτων και μεταδόσεων για μεγάλο μέρος του έτους λόγω COVID-19. Συνο-
λικά κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, κατά μέσο όρο το 50% του μετρούμενου πληθυσμού της Αττικής έχει ακούσει έναν ή πε-
ρισσότερους από τους σταθμούς της ΕΡΑ.

στοιχΕια ακροαματικοτΗτασ
ραΔιοσταθμων 

πηγή: ΑΕΜΑΡ, Έρευνα Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής
2 Μέση ημερήσια/μηνιαία κάλυψη: Ο μέσος ημερήσιος αριθμός διαφορετικών ακροατών (ποσοστό επί του πληθυσμού)

που άκουσαν τον σταθμό κατά μέσο όρο την ημέρα/το μήνα κατά την περίοδο της μέτρησης.

ταυτοτΗτα εΡευνασ αεμαΡ
Η έρευνα μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του
νομού Αττικής υλοποιείται, μέσω συνεχούς τηλεφωνικής έρευνας σε σταθερά (50%) και κινητά τηλέφωνα (50%) όλων
των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κοινού, τυχαία επιλεγμένου βάσει του τηλεφωνικού
του αριθμού. Ο υπό μελέτη πληθυσμός είναι ο «μόνιμος» της καλυπτόμενης περιοχής, των ατόμων 15 έως 70 ετών,
με τόπο κύριας κατοικίας το σύνολο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων των
περιοχών Αγκιστρίου, Αντικυθήρων, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζήνος και Ύδρας. 
Ο πληθυσμός που καλύπτει η έρευνα ορίζεται με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat (Eurobase) για το έτος 2020,
τα οποία βασίζονται στα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής (ΕΛ.ΣΤΑΤ. - 2011) προσαρμοσμένα σε σχέ-
ση με τις συνιστώσες αλλαγής του  πληθυσμού που παρήχθησαν από το μητρώο φυσικής κίνησης για  τον μόνιμο
πληθυσμό στο Ν. Αττικής. Ο πληθυσμός αυτός είναι 2.649.863 άτομα.
Η έρευνα πεδίου υλοποιείται από δύο εταιρείες ερευνών, μέλη του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες ακολουθώντας τα ίδια πρό-
τυπα, οδηγίες και κανόνες, υλοποιούν εξ ημισείας την έρευνα πεδίου, με το 50% των συνεντεύξεων να πραγματο-
ποιείται από την εταιρεία MRB HELLAS S.A. και το υπόλοιπο 50% από την εταιρεία GLOBAL LINK S.A. Συμβουλευτικό
και ελεγκτικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίζονται με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα
πληθυσμιακά στοιχεία της  Eurostat.

ΠΕριφΕρΕιακοι σταθμοι
οι 19 πεΡιφεΡειακοι σταθμοι που διαθέτει η ΕΡΤ σε
όλη την επικράτεια αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ενημέ-
ρωσης από την Περιφέρεια και ταυτόχρονα της σύνδεσης της
ΕΡΤ με τις τοπικές κοινωνίες. Βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή με συνεχείς ανταποκρίσεις στα Ραδιοφωνικά και Τηλεο-
πτικά Προγράμματα της ΕΡΤ Α.Ε., καλύπτοντας όλο το φά-
σμα της ενημέρωσης με ειδήσεις τοπικού και πανελλαδικού
ενδιαφέροντος από την πολιτική, την οικονομία, την κοινω-
νία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Παράλληλα, οι δημο-
σιογράφοι ενημερώνουν την ιστοσελίδα της
ΕΡΤ, ertnews.gr, στην οποία υπάρχει ξεχω-
ριστή κατηγορία για την Περιφέρεια και όπου
αναρτώνται ειδήσεις ρεπορτάζ και αφιερώ-
ματα ανά Περιφερειακό Σταθμό. 
Κάθε ένας από τους 19 σταθμούς παράγει
δικό του ραδιοφωνικό πρόγραμμα με ενη-
μερωτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και μου-
σικές εκπομπές. Έτσι, κάθε ένας τους αποτελεί τη φωνή της
ΕΡΤ στην Περιφέρεια. Παράλληλα παράγουν και μεταδίδουν
από κοινού πρόγραμμα, στο οποίο συνεργάζονται σταθμοί
της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας, ενώ σε άλλες περι-
πτώσεις σταθμοί διαφορετικών περιοχών της χώρας αν-
ταλλάσσουν ραδιοφωνικό περιεχόμενο.
Οι σταθμοί μας συμμετέχουν στα τοπικά πολιτιστικά δρώ-
μενα, προβάλλοντας εκδηλώσεις τοπικών φορέων, ή εκ-
δηλώσεις που πραγματοποιούν οι ίδιοι. Έτσι γίνονται ανα-
πόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και πολιτιστικού γί-
γνεσθαι της περιοχής τους. Επίσης έχουν τη δυνατότητα
να μεταδίδουν απευθείας τις συναυλίες των Μουσικών Συ-
νόλων της ΕΡΤ που πραγματοποιούνται στην πόλη – έδρα
των Σταθμών. 
Πέρα όμως από το δικό τους πρόγραμμα την ενημέρωση των
τοπικών κοινωνιών, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της
τοπικής οι Περιφερειακοί Σταθμοί συνδράμουν με τρόπο ου-

σιαστικό στα κεντρικά ραδιοφωνικά προγράμματα. Οι δη-
μοσιογράφοι της περιφέρειας δίνουν ανταποκρίσεις στο Πρώ-
το Πρόγραμμα και στον 102 FM της ΕΡΤ3, ενώ διατηρούν
συνεργασίες και με τα άλλα Ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όπως το
Δεύτερο Πρόγραμμα, και τη «Φωνή της Ελλάδος». Στην τε-
λευταία συμμετέχουν με την εκπομπή «Σύνδεση με την
Περιφέρεια», την οποία αναλαμβάνει ένας διαφορετικός
Σταθμός κάθε Παρασκευή, ενώ εντός του 2021 ο 102 fm
της ΕΡΤ3 σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Σταθμούς

ξεκίνησε να μεταδίδει κάθε μεσημέρι την εκπομπή
«Όλη η Ελλάδα σε 60΄», στην οποία συμ-
μετέχουν όλοι οι σταθμοί και για πρώτη φορά
μεταδίδεται ταυτόχρονα και πανελλαδικά και από
τους 19 σταθμούς. 
Τέλος, καταλυτικός είναι ο ρόλος των δημο-
σιογράφων και τεχνικών στο πρόγραμμα της
ΕΡΑσπορ, καθώς καλύπτουν την πληθώρα

αθλητικών γεγονότων που πραγματοποιούνται στην Περι-
φέρεια καθημερινά και κυρίως στη διάρκεια του Σαββατο-
κύριακου. 
Σε ό,τι αφορά στο τηλεοπτικό περιεχόμενο της ΕΡΤ, ο ρό-
λος της ύπαρξης των περιφερειακών σταθμών είναι καίριος.
Τόσο καθημερινά, όσο και το Σαββατοκύριακο οι δημοσιο-
γράφοι της ΕΡΤ, από το Βόρειο Αιγαίο και τον Έβρο μέχρι
την Κρήτη και από τα Γιάννενα μέχρι την Πελοπόννησο και
το Νότιο Αιγαίο, με τη βοήθεια των τεχνικών της ΕΡΤ με-
ταφέρουν τις ειδήσεις από ολόκληρη την επικράτεια σε κάθε
ενημερωτική εκπομπή και σε όλα τα δελτία ειδήσεων της
ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ3. Με τα μέσα που διαθέτει η ΕΡΤ σε πολ-
λούς σταθμούς και την προμήθεια σε επιπλέον τεχνικό εξο-
πλισμό που σχεδιάζει και για τους υπόλοιπους, η δημόσια
τηλεόραση καλύπτει τηλεοπτικά κάθε γωνιά της Ελλάδας
με καταγραφή των γεγονότων που εντάσσονται στο πρό-
γραμμά της ή με απευθείας συνδέσεις.



ΨΗφιακH ΠλατφOρμα
(Streaming Platform) 

Μια από τις αδιαμφισβήτητες επιτυχίες της ΕΡΤ το 2020 υπήρξε η
έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX. Το ERTFLIX αποτελεί την
εξέλιξη της υβριδικής τηλεόρασης (Hybrid) της ΕΡΤ και βασίζεται στην
ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εφαρμογών (applications), με μια εντε-
λώς νέα, και ολοκληρωμένη πλέον φιλοσοφία και στρατηγική, επεν-
δύοντας σε νέους τρόπους θέασης περιεχομένου, ώστε να μπορεί να
προσφέρει μια υπηρεσία «όλα σε ένα» μέσα από οποιαδήποτε έξυπνη
συσκευή (smart device). Σήμερα, η δημόσια τηλεόραση βρίσκεται στην
πρώτη θέση του νέου ψηφιακού τηλεοπτικού χάρτη της χώρας μας.
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βραβεία-διακρίσεις για το ERTflIx
Σε αναγνώριση των νέων υπηρεσιών που προσέφερε και συ-
νεχίζει να προσφέρει η ΕΡΤ μέσω της ψηφιακής πλατφόρ-
μας ERTFLIX, βραβεύθηκε με την κορυφαία διάκριση ως Ψη-
φιακό Προϊόν της Χρονιάς σε Περιεχόμενο και Εμπειρία Χρή-
στη (DIGITAL BRAND OF THE YEAR | CONTENT
& UX) στα βραβεία DIME – Digital Media Awards 2020. 
Επίσης, κατατάχθηκε στην 1η θέση και έλαβε το χρυσό βρα-
βείο στην ενότητα: Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου
σε υπολογιστές και έξυπνες συσκευές  Best Web/Mobile
Video Channel or Series για την αξιοποίηση του Web/Mo-
bile/Smart TV/Περιβάλλοντος και για την Ανάπτυξη Ξεχω-
ριστής Πλατφόρμας Μοναδικού Περιεχομένου σε video for-
mat, με τη συμμετοχή του ERTFLIX ως ενιαία καινοτόμα
πλατφόρμα πολυμεσικού περιεχομένου σε ΤV, Web και Mo-
bile. Χρυσό βραβείο έλαβε και στην ενότητα: Ενίσχυση της
Εμπειρίας του Αναγνώστη, κατηγορία Best Home Page για
τη Σχεδιαστική Διαδραστική Προσέγγιση της Αρχικής «σε-
λίδας» για Web Sites ή Mobile Sites περιεχομένου, με τη συμ-
μετοχή του (website) ERTFLIX.
Το ERTFLIX απέσπασε το 2ο βραβείο (silver) στην ενότη-
τα: Crisis Publishing, κατηγορία Best CSR Initia-
tive/COVID-19 για την προσφορά του στην κοινωνία κατά

την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας. Στην κα-
τηγορία αυτή βραβεύθηκαν οι Υπηρεσίες / ενέργειες με σκο-
πό την ανάδειξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ψη-
φιακού Μέσου κατά τη διάρκεια της κρίσης.  

επισκεψιμότητα ERTflIx
Η απήχησή του ERTFLIX αυξήθηκε θεαματικά, καθώς τον
Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν 6.464.933 video plays
(υπερ-τριπλάσιες από τον Ιούλιο, που ήταν 1.976.199) από
2.846.120 χρήστες, υπερδιπλάσιους από τους 1.220.599
του Ιουλίου.
Στην εντυπωσιακή πορεία του ERTFLIX – πέραν ασφαλώς
του εγκλεισμού λόγω lock down – συνέβαλαν τα νέα προ-
γράμματα της ΕΡΤ (σειρές μυθοπλασίας, άλλα ψυχαγωγι-
κά προγράμματα) που χιλιάδες τηλεθεατές παρακολουθούν
μετά την πρώτη μετάδοσή τους στην ΕΡΤ και στον χρόνο
που εκείνοι επιθυμούν. Δεκάδες χιλιάδες θεάσεις έχουν και
τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα, όπως η Formula 1, η Su-
per League 2 και το πρωτάθλημα της Α1 Μπάσκετ που έχει
εξασφαλίσει κατ’ αποκλειστικότητα η ΕΡΤ, μεταδίδοντας πα-
ράλληλα απευθείας όλους τους αγώνες όχι μόνον από την
ΕΡΤ3 αλλά και από τα διαδικτυακά  κανάλια ERT Sports
του ERTFLIX.

Τον Απρίλιο του 2020 η ΕΡΤ παρουσίασε στο κοινό τον ανανεωμένο σχεδιασμό της  υβριδικής τηλεόρασης και του WebTv
της ΕΡΤ και τον Ιούλιο παρουσίασε τη νέα ψηφιακή της πλατφόρμα ERTFLIX, την οποία μέχρι σήμερα αναπτύσσει, εξελίσ-
σει και παρέχει στο κοινό χωρίς επιπλέον χρέωση. Μέσα από  το ERTFLIX, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει το διαθέ-
σιμο On Demand περιεχόμενο, το οποίο εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς, τόσο με περιεχόμενο το οποίο έχει προ-
βληθεί από τα τηλεοπτικά κανάλια της Εταιρείας όσο και με αποκλειστικό περιεχόμενο. Επίσης, μέσα από το ERTFLIX ο χρή-
στης/επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει σε ζωντανή ροή τη μετάδοση όλων  των καναλιών της ΕΡΤ (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3
και ERT WORLD),  καθώς και τα διαδικτυακά κανάλια ERTSports, ERT news, όπως και άλλα θεματικά κανάλια τα οποία δη-
μιουργούνται όταν υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο για προβολή (ad-hoc), π.χ. Roland Garros, πανελλαδικές εξετάσεις κ.λπ.

το ERTflIx είναι διαθέσιμο χωρίς επιπλέον
χρέωση στον ιστότοπο ertflix.gr και σε:

• Κινητές έξυπνες συσκευές (Smartphone και tablet), κατεβάζοντας
την εφαρμογή από το Google Play Store,  το App Store και το Huawei App Gallery

• Έξυπνες τηλεοράσεις (Smart TV) με ενεργοποιημένες υβριδικές υπηρεσίες
• Smart συσκευές (set top boxes) ή smart TV με λειτουργικό AndroidTV

• Smart TV Samsung με λειτουργικό Tizen
• Smart TV  LG με λειτουργικό WebOS

• Στις συνδρομητικές πλατφόρμες Cosmote TV και Wind.

Στον άμεσο σχεδιασμό του περιλαμβάνει νέο αναβαθμισμένο περιβάλλον χρήστη  με δυ-
νατότητα δημιουργίας εξατομικευμένου προφίλ, καλύτερη ποιότητα εικόνας, με επιλογές
όπως ασύρματη μετάδοση video (Chromecast), γονικό έλεγχο και πολλά περισσότερα. 
Στο άμεσο μέλλον η ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX θα είναι προσβάσιμη και αποκλει-
στικά σχεδιασμένη για τον απόδημο ελληνισμό σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
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• Την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας είχε
συνδεθεί το 24% του πληθυσμού.

• Από όσους είχαν συνδεθεί, το 87% είχε
θετικές εντυπώσεις (πολύ θετικές 33%,
θετικές 45% και μάλλον θετικές
εντυπώσεις 9%).

• Κρίθηκε ως ένα από τα projects
που έχουν κάνει τη μεγαλύτερη 
διαφορά στην ΕΡΤ το τελευταίο
διάστημα, ιδιαίτερα από άτομα 
νεότερης ηλικίας.

μΗνιαια ΕξΕλιξΗ
επισκεψιμότητας ERTFLIX

Το ERTFLIX έλαβε θετική αξιολόγηση και στην ποσοτική έρευνα ερωτηματολογίου που διενεργήθηκε 
το διάστημα Δεκεμβρίου 2020-Ιανουαρίου 2021 (βλέπε Ελληνική Τηλεόραση - Στοιχεία τηλεθέασης).
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ταυτότητα - πρόγραμμα

To 2020 ανανεώθηκε η ταυτότητα της ERT World, η οποία
απέκτησε νέο σήμα και δημιουργήθηκαν trailers, fillers και
spots για να διαφημίσουν το πρόγραμμά της. Επιπλέον εν-
τάχθηκαν στη ροή νέα spots από τον ΕΟΤ, το ΥΠ.ΠΟ. και τις
Περιφέρειες για την προβολή της Ελλάδας και του σύγχρονου
Ελληνικού πολιτισμού.

εγιναν σΗμαντικεσ αλλαγεσ στο εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα της ERT World, ώστε να υπάρχει ισορροπία μετα-
ξύ ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Συγκεκριμένα, ενσωμα-
τώθηκαν όλες οι νέες σειρές μυθοπλασίας στο ημερήσιο πρό-
γραμμα του καναλιού, μουσικές εκπομπές, ελληνικές ταινίες,
ζωντανοί αθλητικοί αγώνες και αρκετές εκπομπές από την
ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ Sports και το Αρχείο της ΕΡΤ. Παράλλη-
λα, δημιουργήθηκαν και προβλήθηκαν νέα επεισόδια στο
πλαίσιο της εκπομπής «Οι Έλληνες του Κόσμου» με τε-
ράστιο αντίκτυπο στον Απόδημο Ελληνισμό (28η Οκτω-
βρίου-Τα Διαχρονικά ΟΧΙ του Ελληνισμού, Χρι-
στούγεννα – Όπου υπάρχουν Έλληνες, Για ένα Ελ-
ληνικό Επιστημονικό Παράδειγμα στη μετά-
COVID εποχή) με συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων του
εξωτερικού, σε συνεργασία με ομογενειακές οργανώσεις, την
Greek Scientists Society και με υποστήριξη της Γενικής Γραμ-
ματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών.
πΡοβλHθΗκαν εοΡταστικEσ εκδΗλωσεισ της

Ομογένειας για την επέτειο των 200 χρόνων από τη επα-
νάσταση του 1821. Από την Αμερική μταδόθηκε ζωντανά η
εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής που παρουσίασε ο Τζορτζ Στε-
φανόπουλος με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, συμμε-
τοχή παραγόντων της ομογένειας, Αμερικανών πολιτικών και
παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν. Αυτές
οι εκπομπές υπάρχουν και στο ERTFLIX.

δΗμιουΡγΗθΗκαν 21 μικΡα VIDEO για την επέτειο
του 1821 όπου διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες και πο-
λιτικοί από το Εξωτερικό καταθέτουν την δική τους άποψη
για την σημασία της επετείου. 

τελοσ, ξεκινΗσε ο υποτιτλισμοσ εκπομπών στα αγ-
γλικά. Οι εκπομπές στην αγγλική γλώσσα και ο υποτιτλισμός
στα αγγλικά είναι μεγάλης σημασίας για τους ομογενείς διό-
τι έτσι μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τους ελληνι-
κά προγράμματα και να εξοικειωθούν με τη γλώσσα, δεδο-
μένου ότι συχνά δεν γνωρίζουν ελληνικά.

το επομενο διαστΗμα θα υπάρξουν παραγωγές προ-
γράμματος για τον Απόδημο Ελληνισμό και στενότερη συ-
νεργασία με τους ομογενείς στη διαμόρφωση του περιεχο-
μένου. Για πρώτη φορά έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα σε
συνεργασία με έδρες ελληνικών σπουδών στην Αμερική για
τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο θα απαν-
τήσουν οι Ομογενείς, και το οποίο θα καταγράψει/αναδεί-
ξει τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις των Ελλή-
νων της διασποράς από την ελληνική δημόσια τηλεόραση.

Προβάλλει τηλεοπτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στον Απόδη-
μο Ελληνισμό. Το πρόγραμμα συντίθεται από επιλεγμένα προ-
γράμματα της ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ Sports και από ειδικές εκ-
πομπές ομογενειακού ενδιαφέροντος. Η μεταφορά του σήματος γί-
νεται δορυφορικά και διαδικτυακά. 

Ερτ για τΗν ομογΕνΕια

ειδήσεις και ενημερωτικές 
εκπομπές

32%

τέχνη, πολιτισμός, 
εκπαίδευση και επιστήμες

20%

Ψυχαγωγία
15%

μυθοπλασία
13%

Άλλα
10%

παιδικό 1%

αθλητικό
8%
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αλλαγές στην παγκόσμια δορυφορική
μετάδοση της ERT World

ευΡωπΗ 
Το τελευταίο διάστημα άλλαξε ο τρόπος μεταφοράς του σή-
ματος. Η ΕΡΤ προσφέρει πλέον στους Έλληνες που κατοι-
κούν στην Ευρώπη την επιλογή να παρακολουθούν τα προ-
γράμματά της ERT World από τρεις διαφορετικούς δορυ-
φόρους με ετήσια εξοικονόμηση της τάξεως των €500.000.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με γνώμονα την κα-
λύτερη διανομή του σήματος της ERT World και ταυτόχρονα
χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση αποφασίστηκε η με-
ταφορά του σήματος σε τρεις δορυφόρους. Από την 1η Μαρ-
τίου 2021 το σήμα της ERT World μεταδίδεται από τους δο-
ρυφόρους: Hotbird 13.0°East, Eutelsat 9.0°East και Hel-
las Sat 39.0°East. Η παρουσία της ERT World στους τρεις
διαφορετικούς δορυφόρους που καλύπτουν όλη την Ευ-
ρωπαϊκή ήπειρο εξασφαλίστηκε ύστερα από συμφωνίες με
την Nova και την Cosmote. Επιπλέον, το σήμα της ERT World
μεταφέρεται πλέον σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition)
μέσω του δορυφόρου HellasSat, προς όλη την Ευρώπη.
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  έχει προβεί σε συμφωνίες με εταιρείες διανομής
(Mediapool) και πλατφόρμες που ισχυροποιούν την παρουσία
της ERT World σε καλωδιακά δίκτυα της Ευρώπης. Επιπλέον,
η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  έχει υπογράψει συμφωνία με την ABCom-Voda-
fone για τη διανομή στην Αλβανία και είναι σε συζητήσεις
για τη διανομή του σήματος σε αρκετές βαλκανικές χώρες.
Επίσης, επισημοποιήθηκε η διανομή της ERT World στην Κύ-
προ, όπου εκτός από το ΡΙΚ αναμεταδίδουν το πρόγραμμά
οι πλατφόρμες Cyta/Cablenet/Primetel/Epic.
Στόχος είναι εντός του 2021 η επίτευξη συμφωνίας με με-
γάλες πλατφόρμες Apple TV, Amazon fire TV, Orange και επι-
μέρους συμφωνίες με πλατφόρμες σε ευρωπαϊκά κράτη που
βρίσκονται πολλοί ομογενείς. Ήδη υπάρχει η ERT World στο
Roku TV Μεγάλης Βρετανίας, αλλά το επόμενο διάστημα θα

υπογραφεί σύμβαση για την ένταξη με Application το οποίο
θα περιλαμβάνει την ERTWorldlive και το ERTSports live.
Παράλληλα η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  το τελευταίο διάστημα προσφέ-
ρει στους Έλληνες της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου
τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ERT World και δια-
δικτυακά μέσα από την πλατφόρμα ERTflix στο www.ert-
flix.gr/ertworld-live/ 

αφΡικΗ 
Στην Βόρεια Αφρική η παρουσία της ERT World εξασφαλί-
ζεται από τους Ευρωπαϊκούς δορυφόρους, ενώ στην Νό-
τια Αφρική μεταφέρεται το σήμα σε High Definition, μέσω
του δορυφόρου Hellas Sat3 39.0°East. 

αυστΡαλια – νεα ζΗλανδια 
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  υπέγραψε σύμβαση με την MySat (Ethnic Plat-
form) η οποία μεταφέρει το σήμα της ERT World στην Αυ-
στραλία και το διανέμει σε καλωδιακά δίκτυα. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
έχει συμφωνήσει με την Fetch TV και αναμένεται η τεχνι-
κή υλοποίηση του Application, για να πραγματοποιηθεί η
ένταξή της ERT World στην πλατφόρμα. Στην Αυστραλία
η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  προχώρησε σε συνεργασία με δικηγορικό γρα-
φείο διότι ήταν απαραίτητο για την επίτευξη των ανωτέ-
ρω συνεργασιών να περιοριστεί η πειρατεία του σήματος.
Υπάρχει ακόμη συνεργασία με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό
φορέα SBS, ο οποίος αναμεταδίδει το κεντρικό δελτίο της
ΕΡΤ1 και διατηρεί ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα το
SBS Greek.

αμεΡικΗ 
Η διανομή στην Αμερική αποτελεί βασικό στόχο για την Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.  λόγω του αυξημένου αριθμού Ελλήνων και της ση-
μασίας της σχέσης μας με την ελληνική ομογένεια της Αμε-
ρικής και η Εταιρεία προσπαθεί να διαμορφώσει τις καλύ-
τερες προϋποθέσεις για την επιστροφή της ERT World. Η

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  έχει συμφωνήσει με τη Roku για την ένταξη της
ERT World στην πλατφόρμα και υπολείπεται η τεχνική υλο-
ποίηση του Application, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύ-
σεις για την μεταφορά του σήματος της ERT World δορυ-
φορικά και διαδικτυακά και με άλλες εταιρείες. 
Εμπόδιο αποτελεί η αυξημένη πειρατεία του σήματος της
ERT World. Σήμερα οι ομογενείς βλέπουν το πρόγραμμά της
ERT World πειρατικά, από δίκτυα που παίρνουν το σήμα πα-
ράνομα, τα οποία στερούν έσοδα από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  και
δυσκολεύουν πολύ την νόμιμη διανομή.

καναδασ 
H εταιρεία Odyssey μεταφέρει το σήμα της ERT World στο
Καναδά και το διανέμει. Η ERT World διανέμεται δορυφο-
ρικά και καλωδιακά σε όλες τις πόλεις του Καναδά στις πλατ-
φόρμες Rogers, Bell (Satellite και FiberTV) και Videotron.
Το επόμενο διάστημα η ERT World θα ενταχθεί και σε δια-
δικτυακές πλατφόρμες. Επιπλέον, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.  διαπραγ-
ματεύεται την αλλαγή του τρόπου μεταφοράς του σήματος
για οικονομικούς λόγους.

ελλαδα 
H ERT World μεταδίδεται πια και στην Ελλάδα μέσω της Nova
και της Cosmote. Υπάρχει ακόμη η ERTWorld Live στις smart
τηλεοράσεις μέσω ERTFLIX. Δορυφορικά μπορούν οι τη-
λεθεατές να συνδεθούν με όλους τους ευρωπαϊκούς δο-
ρυφόρους και διαδικτυακά σε κινητά, tablet, υπολογιστές από
την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX στο www.ertflix.gr/ert-
world-live/ 
Το επόμενο εξάμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως
η επιστροφή δορυφορικά της ERT World στον κόσμο, η οποία
θα μετονομασθεί σε ERTCosmos, ενώ παράλληλα θα
αναβαθμιστεί η διαδικτυακή της παρουσία, που αποτελεί το
μέλλον στη μεταφορά του σήματος και σε αυτό τον τρόπο
προσαρμόζονται πλέον όλα τα μεγάλα δίκτυα.

αλλαγές στην παγκόσμια
διαδικτυακή μετάδοση της ERT World

εRTflIx Cosmos: Η νέα πλατφόρμα της EΡT μετά το
ERTFLIX! Μετά την τεράστια απήχηση του ERTFLIX στη
χώρα μας, η ΕΡΤ αποφάσισε να επεκτείνει την υπηρεσία συ-
νεχούς βίντεο και εκτός συνόρων, ώστε να έχουν τη δυ-
νατότητα και οι Έλληνες του εξωτερικού να απολαμβάνουν
το πρόγραμμα της πλατφόρμας. Στη νέα πλατφόρμα ERT-
FLIX Cosmos για το σύνολο του περιεχομένου θα έχουν εξα-
σφαλιστεί τα δικαιώματα για όλο τον κόσμο και θα υπάρ-
χει τόσο το πρόγραμμα του EΡT World όσο και η ραδιο-
φωνική Φωνή της Ελλάδας, ώστε να έχουν τη δυνατότη-
τα παρακολούθησης των προγραμμάτων και οι ομογενείς
ανά την υφήλιο. Και όχι μόνο αυτό, καθώς τα προγράμμα-
τα θα αρχίσουν να έχουν και υπότιτλους τόσο στα ελληνι-
κά όσο κάποια και στα αγγλικά για να μπορούν να τα πα-
ρακολουθούν και οι Έλληνες του εξωτερικού δεύτερης και
τρίτης γενιάς. 

Σε χώρες που δεν φτάνει το σήμα δορυφορικά και καλω-
διακά το ERTFLIX Cosmos θα έχει και το χαρακτήρα εναλ-
λακτικής διανομής. Αν για παράδειγμα δεν υπάρχει δορυ-
φορική μεταφορά του σήματος στην Λατινική Αμερική, οι
Έλληνες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του ERT-
FLIX Cosmos στο πρόγραμμα live και on demand, να βλέ-
πουν δηλαδή τα αγαπημένα τους προγράμματα σε όποια συ-
σκευή θέλουν, ό,τι ώρα τους βολεύει.

Παράλληλα οι Έλληνες της διασποράς θα έχουν την δυ-
νατότητα να εμπλουτίζουν την πλατφόρμα με δικό τους πε-
ριεχόμενο, χτίζοντας μια αμφίδρομη σχέση τόσο με την ΕΡΤ
όσο και με την πατρίδα.
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σπάσματα των συνεντεύξεων που παραχωρούν επιφανείς
Έλληνες στις εκπομπές της «Φωνής της Ελλάδας». 

μετάδοση
Το σήμα μεταφέρεται δορυφορικά και φτάνει μέσω των
καλωδιακών κυκλωμάτων στα ραδιόφωνα των ομογενών,
βάσει των συμβάσεων για τη διανομή της ERTWORLD. Η
δορυφορική μετάδοση είναι ένας τρόπος που αρχίζει να
παλιώνει, καθώς πλέον λίγοι ακούν από την κλασική συ-
σκευή του ραδιοφώνου ή από τη συσκευή της τηλεόρα-
σης, εκτός ίσως από κάποιους ηλικιωμένους ομογενείς.
Οι νέες συμβάσεις δορυφορικής μετάδοσης της ΕΡΤ που
έγιναν στην Ευρώπη και στον Καναδά περιλαμβάνουν και
τη «Φωνή της Ελλάδας». 
Η «Φωνή της Ελλάδας», έχει ενταχθεί στην παγκόσμια κοι-
νότητα του Διαδικτύου και έτσι απευθύνεται διαδικτυακά
στους Έλληνες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, στους
νέους επιστήμονες που εγκατέλειψαν τα τελευταία χρόνια
την χώρα (Brain drain), στους φοιτητές που σπουδάζουν στο
εξωτερικό, εκατοντάδες διπλωμάτες και υπαλλήλους στις
ελληνικές πρεσβείες και σε αναρίθμητους ελληνόφωνους
και ξένους ακροατές. Η ιντερνετική μετάδοση βοήθησε τους
τελευταίους μήνες και στην αναμετάδοση πολλών εκδη-
λώσεων στις οποίες συμμετείχε η ΕΡΤ. Η «Φωνή της Ελ-
λάδας» είχε τη δυνατότητα μέσω των βραχέων κυμάτων να

προσεγγίζει τους Έλληνες ναυτικούς. Αυτό πλέον γίνεται πε-
ριορισμένα και γεωγραφικά και χρονικά. Η μετάδοση γίνε-
ται μόνο από τις 22:00μ.μ. μέχρι 10:00π.μ. και προς μία μόνο
κατεύθυνση. Στο άμεσο μέλλον οι Έλληνες ναυτικοί μετά
από συμφωνία της ΕΡΤ με τους Έλληνες εφοπλιστές και με
την υποστήριξη του Υπουργείου εμπορικής ναυτιλίας θα
ακούν σε όλα τα πλοία τη «Φωνή της Ελλάδας» χωρίς επι-
πλέον χρέωση μέσω δορυφορικού ίντερνετ.

στόχοι
Το επόμενο εξάμηνο στόχος είναι η δημιουργία ενός Ap-
plication που θα δώσει την δυνατότητα στους Έλληνες του
εξωτερικού να κατεβάζουν τη «Φωνή της Ελλάδας» από το
Google play ή να τη βρίσκουν στο iTunes, και να ακούν στα
αυτοκίνητά τους, όπου σύμφωνα με τους ίδιους συχνότε-
ρα ακούν ραδιόφωνο. 
Το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της «Φωνή της Ελλάδας» Live
θα εμπεριέχεται στο ERTFLIX Cosmos που προετοιμάζεται,
ώστε να μπορεί κάποιος να ακούει τις εκπομπές live και επι-
λεγμένες εκπομπές με την μορφή podcast. 
Το επόμενο διάστημα στόχος είναι να ενισχυθεί η επικοι-
νωνία με τους ομογενείς, οι οποίοι θα μπορούν μέσω Viber
ή WhatsApp να στέλνουν δωρεάν τα μηνύματα τους στο
studio, να παίρνουν απαντήσεις και υπό προϋποθέσεις να
βγαίνουν στον αέρα.

το ελληνικό «παγκόσμιο» Ραδιόφωνο 
– ανανέωση προγράμματος
Το πρόγραμμα της Δημόσιας Ραδιοφωνίας «Φωνή της Ελ-
λάδας» είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες που ζουν
στο εξωτερικό με την πατρίδα. 
Καθημερινά η «Φωνή της Ελλάδας» ενημερώνει για όσα συμ-
βαίνουν στην Ελλάδα με ενημερωτικές εκπομπές (επικαιρό-
τητα, πολιτική, πολιτισμός, αθλητισμός, τουρισμός) και συγ-
χρόνως παρουσιάζει τις δράσεις και τα επιτεύγματα του ελ-
ληνισμού που διαπρέπει στο εξωτερικό, φιλοξενώντας επι-
στήμονες, γιατρούς, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες
και επιχειρηματίες που ζουν και εργάζονται σ’ όλο τον κόσμο. 
Στόχος του ανανεωμένου προγράμματος είναι η προβολή της
Ελλάδας στο εξωτερικό. Οι εκπομπές διαπνέονται από τη φι-
λοσοφία της αισιόδοξης Ελλάδας, της Ελλάδας με την πλού-
σια ιστορία, της Ελλάδας του Πνεύματος και της Τέχνης,
εστιάζοντας στον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική μουσι-
κή, τις Τέχνες, την Ιστορία, τις επιστήμες και τον τουρισμό. 
H «Φωνή της Ελλάδας» έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά
της έναν κύκλο επιλεγμένων εκπομπών από το Πρώτο, Δεύ-
τερο και Τρίτο Πρόγραμμα, που μαζί με τις εκπομπές της
«Φωνής της Ελλάδας» δημιουργούν ένα ελκυστικό και πλού-
σιο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της «Φωνής της Ελλάδας», ενισχύθηκε από
τις αρχές Σεπτεμβρίου 2020 με 44 ώρες ομογενειακού πε-
ριεχομένου επιπλέον. Ακόμη, εντάχθηκε στο πρόγραμμα η εκ-
πομπή «Των Ελλήνων οι κοινότητες» που μέσα από εν-
δελεχή έρευνα, καταγράφει για πρώτη φορά, την ιστορία των
Ελληνικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. 
Με στόχο τη διάδοση και τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας
καθημερινά μεταδίδεται ένθετο ετυμολογίας των ελληνικών
λέξεων καθώς και το ένθετο «Ο ποιητής της εβδομάδας»,
όπου σημαντικοί Έλληνες σύγχρονοι ποιητές καθώς και ποι-
ητές της Διασποράς διαβάζουν ποιήματά τους.
Δημιουργήθηκε μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών για παι-
διά που βασίζονται σε μύθους και λαϊκές ιστορίες για τους
ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, όταν αυτοί ήταν παιδιά.
Αυτό το ραδιοφωνικό υλικό αποτελεί πολύτιμο μαθησιακό βοή-
θημα στα νηπιαγωγεία και δημοτικά της Ελληνικής Ομογένειας. 
Καθημερινά, μεταδίδεται το «Ομογενειακό Δελτίο» της
«Φωνής της Ελλάδας» με τα σημαντικότερα νέα και τις δρά-
σεις των Ελλήνων του εξωτερικού.
Στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ www.ert.gr, στο πεδίο
«Ομογενειακά Νέα» δημοσιεύονται από τους δημοσιο-
γράφους της «Φωνής της Ελλάδας» οι σημαντικότερες ει-
δήσεις του Οικουμενικού Ελληνισμού καθώς και ηχητικά απο-

Ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει στο εξωτερικό και
απευθύνεται στην ελληνική ομογένεια. Ακολουθεί την δια-
νομή της ERT World στους δορυφόρους και τα καλωδια-
κά δίκτυα, μεταδίδεται στα βραχέα κύματα και το τελευταίο
διάστημα ενισχύεται η διαδικτυακή του μετάδοση ώστε να
είναι προσβάσιμος παγκοσμίως.

εΡτ για την ομογένεια στο διαδίκτυο
H ERT World και η Φωνή της Ελλάδας απευθύνονται στους Έλληνες του εξωτερικού και φιλοδοξούν πέρα από μια
γέφυρα επικοινωνίας να αποτελέσουν και την δική τους Φωνή. Στη κατεύθυνση αυτή προετοιμάζεται και ένα ομογε-
νειακό site που θα περιέχει ομογενειακές ειδήσεις, εκδηλώσεις των ελληνικών κοινοτήτων, ψηφιακές ξεναγήσεις και
διάφορες χρηστικές πληροφορίες.
Το τελευταίο διάστημα η ΕRT World έχει επεκτείνει την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκτός από το
Facebook(@ertworldofficial), έχει ανοίξει λογαριασμούς σε Twitter(@ert¬_world) και Instagram(@ertworldofficial), επι-
διώκοντας καθημερινή επαφή με τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, προσπαθώντας συνεχώς να αντιληφθεί τον
παλμό τους και να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο με την πατρίδα. Η «Φωνή της Ελλάδας» αναρτά στη σελίδα της στο
Facebook (@voiceofgreece.ert) ομογενειακές ειδήσεις και ξενόγλωσσα δελτία ειδήσεων, καθώς και επιλεγμένες εκπομπές
της. Τέλος, επιλεγμένες εκπομπές της «Φωνής της Ελλάδας» αναρτώνται και στο webradio.ert.gr/i-foni-tis-elladas. 

Άλλα

41%

ειδήσεις και 
ενημερωτικές

εκπομπές
18%

τέχνη, πολιτισμός, 
εκπαίδευση και 

επιστήμες
13%

μουσική
7%

αθλητισμός 2%

Ψυχαγωγία
18%
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καλώς ήρθατε στην εΡτ! 
Ο κεντρικός ιστότοπος της ΕΡΤ, αποτελεί την «Ψηφιακή πύλη
της ΕΡΤ» μέσα από την οποία ο επισκέπτης μπορεί να ενη-
μερωθεί για… όλα όσα συμβαίνουν στη Δημόσια Ραδιοτη-
λεόραση και όχι μόνο. 
Με ένα μόνο κλικ μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες
που αφορούν σε: Ενημέρωση, Ψυχαγωγία, Πολιτισμό,
Αθλητικά, Πρόγραμμα,  Δίκτυο των Ραδιοφώνων, Αρχείο,
Μουσικά Σύνολα και πολλά περισσότερα! 
Συνδεδεμένο με το νέο ενημερωτικό site της ΕΡΤ καθώς και
με το Ertflix.gr, δίνει στον επισκέπτη εύκολα και απλά όλα
όσα χρειάζεται.  
http://facebook.com/ertsaofficial
https://instagram.com/ertofficial_
https://twitter.com/ertofficial_
http://youtube.com/ert

Ertnews.gr
Ο ιστότοπος της ΕΡΤ αποκλειστικά για την Ενημέρωση! 
https://www.ertnews.gr
Facebook: https://www.facebook.com/ertnews/

ξεκIνΗσε απO το καλοκαIΡι του 2020 μία συντε-
ταγμένη προσπάθεια με σκοπό να τεθεί σε εφαρμογή το πλά-
νο για ανανέωση του ιστοτόπου και ποιοτική βελτίωσή του
σε όλους του τομείς που συνθέτουν το πεδίο της διαδικτυακής
ενημέρωσης. Δηλαδή, να παρουσιαστεί ένα καλύτερο προ-
ϊόν με βασικούς άξονες την μεγαλύτερη ταχύτητα και πλη-
ρότητα στο πεδίο της επικαιρότητας ούτως ώστε να χτιστεί

η βάση πάνω στην οποία ο ιστότοπος της ΕΡΤ θα αποκτή-
σει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικός, να καλύπτει όλα
τα γεγονότα της επικαιρότητας και ταυτόχρονα να προσφέ-
ρει ελκυστικό πρωτογενές περιεχόμενο. Σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα, η διαδικτυακή ομάδα της ΕΡΤ κατάφερε να δη-
μιουργήσει και να παρουσιάσει έναν νέο ενημερωτικό ιστό-
τοπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ertnews.gr
με υψηλές αισθητικά προδιαγραφές για την καλύτερη δυνατή
απεικόνιση σε κινητά, tablet και οθόνες υπολογιστών και προ-
σαρμοσμένο στα δεδομένα της εποχής. 

ο επισκEπτΗσ ενΗμεΡωνεται αμεσα με ειδήσεις
και ολοκληρωμένα ρεπορτάζ, απευθείας από τους ρεπόρ-
τερ της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, για ό,τι συμ-
βαίνει εντός και εκτός συνόρων. Ειδική αρθρογραφία, θέματα
και αφιερώματα που μπορεί να βρει μόνο στην ΕΡΤ καθώς
και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, είναι στο χέρι του.
Παράλληλα, μέσα από τη δημιουργία του ιστοτόπου ert-
news.gr, αναδεικνύεται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που
παράγεται από τις εκπομπές της ΕΡΤ, το Πρώτο Πρόγραμ-
μα που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, από τους περιφερει-
ακούς σταθμούς, καθώς επίσης και από τους ανταποκριτές
μας στον κόσμο.

στα επομενα βΗματα του ERTnEWS.gR είναι να
προχωρήσει σε καινοτόμες ενέργειες δημιουργίας περιεχο-
μένου, οι οποίες θα ενέχουν το στοιχείο του πειραματισμού,
ώστε να αποτελέσουν οδηγό για όλους όσοι δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της ψηφιακής ενημέρωσης.

Ερτ στο ΔιαΔiκτυο
ert.gr

Η παρούσα ενότητα καλύπτει τις ιστοσελίδες της ΕΡΤ και τους 
μεγαλύτερους και πιο ενεργούς λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
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εΡτ αθλητισμός στο διαδίκτυο
ΕΡΑσπορ
Επίσημη σελίδα: https://webradio.ert.gr/eraspor/
Πρόγραμμα: https://webradio.ert.gr/programma-eraspor/

YouTube
https://www.youtube.com/ert

Η ΕΡΤ έχει παρουσία και στο YouTube με τεράστια απήχη-
ση. Το 2020 αυξήθηκαν οι συνδρομητές του καναλιού της
ΕΡΤ κατά 108.094. Η μεταβολή σε σχέση με τους εγγε-
γραμμένους χρήστες της προηγούμενης χρονιάς ήταν 104%.

Οι προβολές των video του καναλιού ήταν το 2020
78.716.200 και ο χρόνος παρακολούθησης 6.603.481,5, πο-
σοστό αύξησης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν
142% προβολές και 153% σε ώρες παρακολούθησης.

επισκεψιμότητα ιστοσελίδων εΡτ
Η ιστοσελίδα της ΕΡΤ (ert.gr) σημείωσε τεράστια άνοδο επι-
σκεψιμότητας κατά τη διάρκεια του 2020. Οι μοναδικοί επι-
σκέπτες (unique visitors) από 289.064 τον Ιανουάριο 2020
έφθασαν τους 1.419.935 τον Οκτώβριο, ενώ οι μηνιαίες επι-
σκέψεις (page views) από 971.708 τον Ιανουάριο έφθασαν
μέγιστο αριθμό 6.632.231 τον Νοέμβριο.

Πηγή: Google Analytics
Η ανανέωση της ιστοσελίδας της ΕΡΤ (ert.gr) και η έναρξη δύο νέων το 2021 (ertnews.gr

και ertsports.gr) αναμένεται να καλύψουν περαιτέρω τις ανάγκες του κοινού.



Για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια οι Ορχήστρες και η Χορωδία της ΕΡΤ απέκτησαν
Μουσικούς Διευθυντές, γεγονός που σηματοδοτεί ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα, σύμφωνα
με τα πρότυπα λειτουργίας όλων των γνωστών Ευρωπαϊκών Ραδιοφωνικών Ορχηστρών.
Παράλληλα, ενισχύθηκε το τμήμα παραγωγής με εξειδικευμένους συνεργάτες (φροντιστές
ορχήστρας, βοηθούς παραγωγής, ενορχηστρωτή και αντιγραφείς) αναβαθμίζοντας τις δυ-
νατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων παραγωγών. Άμεσο αποτέλεσμα αποτε-
λεί η αύξηση της παραγωγής μουσικού περιεχομένου για όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά
μέσα που διαθέτει η Εταιρεία, αναβαθμίζοντας τη δημόσια εικόνα και την καλλιτεχνική αξία
και των τριών Συνόλων. Πέραν της δημιουργίας Προγράμματος, βασικούς στόχους των Μου-
σικών Συνόλων αποτελούν η ηχογράφηση και παρουσίαση νέων έργων με εστίαση στα έργα
Ελλήνων Συνθετών, η δημιουργία σαφούς καλλιτεχνικής ταυτότητας για κάθε Σύνολο, η
δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι κοινωνικές δράσεις και η εξωστρέφεια. 
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Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ιδρύθηκε
το 1938 και καλύπτει το κλασικό, ελληνικό και ξένο ρε-
περτόριο. Έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελλήνων και
ξένων συνθετών, μαέστρων και ερευνητών μέσα από ηχο-
γραφήσεις, ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο και την
τηλεόραση καθώς και από συναυλίες στην Αθήνα και την
περιφέρεια. Τον Ιούνιο ανέλαβε Μουσικός Διευθυντής της
Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ο διεθνώς βραβευμένος αρ-
χιμουσικός Γιώργος Πέτρου.
Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ιδρύθηκε το 1954 από
τον επιφανή συνθέτη και πιανίστα Γιάννη Κωνσταντινίδη ή Κώ-
στα Γιαννίδη – όπως ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό – και τον μου-
σικοσυνθέτη Άκη Σμυρναίο (Γαληνό Κιουσόγλου).
Τον Ιούνιο ανέλαβε τη Μουσική Διεύθυνση της Ορχήστρας Σύγ-
χρονης Μουσικής της ΕΡΤ ο αρχιμουσικός Γιώργος Αραβίδης.
Η Χορωδία της ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1977 από τον Μάνο Χα-
τζιδάκι, διευθυντή τότε του Τρίτου Προγράμματος της Ρα-
διοφωνίας, ως «χορωδία του Τρίτου» σε συνεργασία με τον
Αντώνη Κοντογεωργίου που υπήρξε οργανωτής και βασι-
κός διευθυντής της. Σύντομα αναδείχθηκε σε ένα από τα κα-
λύτερα χορωδιακά σύνολα της χώρας.
Τον Ιούνιο ανέλαβε τη Μουσική Διεύθυνση της Χορωδίας
της ΕΡΤ η Αγγελική Πλόκα, η οποία έχει διευθύνει διάση-
μες χορωδίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η λειτουργία των Μουσικών Συνόλων ανεστάλη από τις 11
Μαρτίου μέχρι και τον Μάιο 2020. Κατά το δεύτερο εξά-
μηνο του 2020, μεσούσης της πανδημίας, διασφαλίστηκε με

ασφάλεια και επιτυχία η συνεχής μουσική δράση επικεν-
τρωμένη στις μαγνητοσκοπήσεις και τις ηχογραφήσεις κα-
θώς ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες οι δυνατότητες συμμετοχής
των Μουσικών Συνόλων σε συναυλίες ανοικτές στο κοινό
(συνολικά πραγματοποιήθηκαν 6 συναυλίες). Έγιναν 13 μα-
γνητοσκοπήσεις μουσικών τηλεοπτικών προγραμμάτων,
δημιουργώντας συνολικά 15 ώρες μουσικού τηλεοπτικού
προγράμματος, το οποίο μεταδόθηκε από ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕRT
World, ERTFLIX. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η επιτυχημέ-
νη νέα ιδέα και παραγωγή με τίτλο ενοσ λεπτου
μουσικΗ-μικρά έργα ή αποσπάσματα κινηματογραφημένα
σε ιδιαίτερα μέρη παρουσιάζονται εμβόλιμα στο τηλεοπτι-
κό πρόγραμμα (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ERT World και με εκτε-
νή χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΡΤ). Επιπλέον,
την ίδια περίοδο έγιναν 23 ηχογραφήσεις για τη Ραδιοφωνία
και 2 ζωντανές ραδιοφωνικές συναυλίες, οι οποίες μετα-
δόθηκαν από Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα,
Φωνή Της Ελλάδας, 9.58, 102fm. Στο πλαίσιο του νέου κύ-
κλου «Νέα Ελληνική Δημιουργία», πραγματοποιήθηκαν 11
ηχογραφήσεις νέων έργων Ελλήνων συνθετών. 
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο (2) ειδικές εμφανίσεις στο
Προεδρικό Μέγαρο και υλοποιήθηκαν τρεις (3) δράσεις σε
Αντικαρκινικά νοσοκομεία και δομές.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό των Μουσικών Συνόλων
αποτελεί η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος σε συνερ-
γασία με τη Διεύθυνση Αρχείου με σκοπό την δημιουργία
του Αρχείου Ελληνικής Έντεχνης Μουσικής. 

Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ στο διαδίκτυο
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα 

Επίσημη σελίδα:
https://mousikasynola.ert.gr/ethniki-symfoniki-orchistra/

Facebook:
https://www.facebook.com/ertnationalsymphonyorchestra

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής
Επίσημη σελίδα:

https://mousikasynola.ert.gr/orchistra-sygchronis-mousikis/ 
Facebook:

https://www.facebook.com/ContemporaryMusicOrchestra

Χορωδία της ΕΡΤ
Επίσημη σελίδα:

https://mousikasynola.ert.gr/chorodia/
Facebook:

https://www.facebook.com/greekradiochoir
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Η διατήρηση της παγκόσμιας πολιτιστικής «μνήμης» και ει-
δικότερα της οπτικοακουστικής κληρονομιάς που περιλαμ-
βάνει τον κόσμο των ηχογραφήσεων, των κινούμενων και
στατικών εικόνων, είναι «ανεκτίμητης» αξίας, αλλά και εκ φύ-
σεως εύθραυστη, λόγω παραμέλησης, φυσικής φθοράς και
τεχνολογικής απαξίωσης. Η UNESCO στο πλαίσιο ευαι-
σθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου αναφορικά με τη δια-
τήρηση των οπτικοακουστικών τεκμηρίων καθιέρωσε την
«Παγκόσμια Ημέρα Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς». Τα προ-
ϊόντα που δημιουργούνται πλέον σε ψηφιακή μορφή (π.χ. ψη-
φιακή τέχνη/κινούμενα σχέδια) ή που έχουν ψηφιοποιηθεί
για να διατηρηθούν (π.χ. κείμενα, εικόνες, ήχος, βίντεο και
Αρχεία) αποτελούν τα συστατικά κύτταρα του πολιτιστικού
πλούτου και της πολιτιστικής μνήμης του κάθε λαού ξεχω-
ριστά, αλλά παράλληλα στο σύνολό τους, συνθέτουν την παγ-
κόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

το αΡχειο τΗσ εΡτ αποτελει τον μεγαλύτερο φορέα
διαχείρισης οπτικοακουστικών τεκμηρίων στην Ελλάδα,
έναν μοναδικό εθνικό πλούτο τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού,
φωτογραφικού και έντυπου υλικού. Τα περισσότερα από
1.000.000 τεκμήρια που περιλαμβάνονται στις συλλογές του,
ξεπερνούν το 80% του οπτικοακουστικού περιεχομένου της
Ελλάδος και καταγράφουν τα σημαντικότερα ιστορικά,
κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα από τις αρχές του 20ου
αιώνα μέχρι και σήμερα. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας,
σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες του ευρύτερου
κοινού, έχουν ωθήσει το Αρχείο να διευρύνει την αποστο-
λή διατήρησης και συντήρησης του αρχειακού υλικού και να
επαναπροσδιορίσει το ρόλο του (όπως συμβαίνει σε όλα τα
Αρχεία των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών Φο-
ρέων), εξυπηρετώντας πάντα ένα διττό ρόλο. Τη λειτουρ-
γία μέσα σε έναν Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό φορέα, για τη
λειτουργία του προγράμματος, η οποία είναι συνυφασμένη
με την χρήση των εργαλείων της τεχνολογίας για διάσωση
και επαναχρησιμοποίηση του υλικού, αλλά και την εξυπη-
ρέτηση των πολιτών. 

στOχοσ ειναι Η ολοκλΗΡωσΗ της ψηφιοποίησης των
παλαιότερων μορφότυπων αρχειακών τεκμηρίων, με ταυ-
τόχρονη πλέον ψηφιακή αποθήκευση και τεκμηρίωση καθώς
και η ενσωμάτωση του νεοπαραγόμενου οπτικοακουστικού
υλικού στις επιμέρους συλλογές του Αρχείου της ΕΡΤ, προ-
κειμένου να συμβάλει όχι μόνο στην ελεύθερη πρόσβαση του
κοινού στη μοναδικής αξίας πολιτιστική κληρονομιά της χώ-
ρας, αλλά και στη διευκόλυνση της χρήσης του από τρίτους.
Το 2020 όλες οι συνεργασίες και συνέργειες πραγματο-
ποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα όπως όριζαν οι διαδικασίες
ασφάλειας λόγω του COVID-19.

το αρχείο της εΡτ:
• Επεξεργάζεται και διαχειρίζεται σε ενιαία βάση το Περιε-
χόμενο από όλες τις παραγωγικές μονάδες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,
με σκοπό τη σωστή αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού. 

• Αρχειοθετεί, ταξινομεί, καταγράφει και τεκμηριώνει το πε-
ριεχόμενο των τεκμηρίων. Επί του παρόντος έχει υλοποιηθεί
η καταγραφή του 80% περίπου του φυσικού μέσου (δηλ. κα-
σέτα, φιλμ, ίντσες, χαρτώου υλικού και φωτογραφίας) με δυ-
νατότητες περαιτέρω χρήσης και διοχέτευσης οπτικοακου-
στικού υλικού σε εκπομπές και παραγωγές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

• Από τον Μάρτιο του 2020 αποθηκεύει απευθείας, το νε-
οεισερχόμενο ψηφιακό υλικό εισάγοντας μεταδεδομένα
(metadata) στο κεντρικό Media Asset Management της
Εταιρείας. 

• Έχει θέσει κανόνες καταγραφής σε καταλόγους (με βάση
τα διεθνή πρότυπα), ώστε το υλικό να είναι πλέον ενο-
ποιημένο μέσα στο σύστημα Dalet της Εταιρείας και να μπο-
ρεί να αναζητείται και να επαναχρησιμοποιείται. 

εντός του 2020:
• Πραγματοποιήθηκαν εγγραφές 10.569 θεμάτων εγχώ-
ριας επικαιρότητας, 818 εγγραφές κοινοβουλευτικού εν-
διαφέροντος και αρχειοθετήθηκαν 2.282 θέματα διεθνούς
επικαιρότητας.

• Το Αρχείο της ΕΡΤ δέχτηκε και ανταποκρίθηκε σε περίπου
800 αιτήματα παραχώρησης αρχειακού υλικού άνευ οικο-
νομικού ανταλλάγματος με σκοπό την προβολή σε εκδη-
λώσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού και ερευνη-
τικού ενδιαφέροντος από δημόσιους φορείς, πολιτιστικούς
οργανισμούς και σωματεία, αθλητικές ομοσπονδίες – συλ-
λόγους και αιτήματα που αφορούσαν προσωπικό αρχείο πο-
λιτών, συλλόγων και δημοσίων προσώπων. Παράλληλα αν-
ταποκρίνεται σε ημερήσια βάση σε αιτήματα παραχώρησης
οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες των εκπομπών του
προγράμματος της ΕΡΤ. 

• Υπογράφηκαν 33 συμφωνίες παραχώρησης άδειας χρήσης
αρχειακού υλικού έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

AΡXEIO
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τεκμηρίωση
Σε καθημερινή βάση πραγματοποιείται αναλυτική τεκμηρίωση
του περιεχομένου του οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού
και εισάγονται πλήρη metadata πάνω στο συγκεκριμένο σχή-
μα μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί το Αρχείο ακολου-
θώντας τα διεθνή πρότυπα.
Από τις αρχές του 2020, πραγματοποιείται παράλληλα και
η αναλυτική τεκμηρίωση των προγραμμάτων που τροφο-
δοτεί το Αρχείο στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

αποκατάσταση και ψηφιοποίηση 
Το Εργαστήριο Αποκατάστασης παλαιών formats βίντεο του
Αρχείου, προχώρησε στην αποκατάσταση και ψηφιοποίηση
πλέον των 150 τηλεοπτικών παραγωγών από παλαιά for-
mats (2 ιντσών, 1 ίντσας και UMATIC). 
Παράλληλα, στο Εργαστήριο Αποκατάστασης και Ψηφιο-
ποίησης κινηματογραφικού αρχείου (film scanner και
colour correction & grading), συντηρήθηκαν, ψηφιοποι-
ήθηκαν και αποκαταστάθηκαν ψηφιακά, τηλεοπτικές σειρές,
καθώς και εκπομπές των σειρών: ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1982-

1992), ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (1984-1991), ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ (1975-1976), ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ (1974-
1975), καθώς και αρχειακό υλικό πολύτιμου ιστορικού πε-
ριεχομένου όπως: ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (1929). 
Πολλά εξ αυτών προβλήθηκαν στο τηλεοπτικό πρό-
γραμμα ή/και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ERTFLIX,
όπως: οι παιδικές σειρές «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ»,
«Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ», Πορτραίτα σημαντικών προ-
σωπικοτήτων υπό το θεματικό τίτλο «ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ», κ.ά.

επίσης το 2020 πραγματοποιήθηκε:
• Η αποκατάσταση πλέον των 4.500 μαγνητοταινιών από 

το Αρχείο Ραδιοφωνίας και η ψηφιακή αποθήκευση και 
καταγραφή πλέον των 8.000 ωρών ραδιοφωνικού προ
γράμματος. 

• Η ψηφιοποίηση 3.000 αρνητικών φωτογραφικού αρχείου
από τις συλλογές Αριστοτέλη Σαρρηκώστα και Π. Πουλίδη 

καθώς και η ψηφιοποίηση φωτογραφιών από έντυπο υλικό.

ενέργειες δημοσιότητας – επικοινωνίας
Πλέον των 30.000 τεκμηρίων είναι ψηφιοποιημένα, πλή-
ρως τεκμηριωμένα και διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Αρ-
χείου http://archive.ert.gr της οποίας το περιεχόμενο εμ-
πλουτίζεται και ανανεώνεται καθημερινά, με γνώμονα τις
σύγχρονες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνα στις on-
line συλλογές με λέξεις κλειδιά και να έχουν πρόσβαση σε
ολόκληρο το τεκμήριο. 
Από τον Φεβρουάριο του 2017 το Αρχείο έχει ενεργό πα-
ρουσία στα social media δημιουργώντας σελίδα στο Face-
book (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ, @ERTarchive), την οποία ακολουθούν
πλέον πάνω από 70.000 άτομα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
κατά τη διάρκεια του 2020, τριπλασιάστηκαν οι επισκέπτες
και οι χρήστες του λογαριασμού. 
Παράλληλα, το Αρχείο επιλέγει, τεκμηριώνει ψηφιοποιεί και

δημοσιεύει περιεχόμενο στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ
www.ert.gr στην ενότητα ΑΡΧΕΙΟ. Αναφέρονται ενδεικτι-
κά αφιερώματα μοναδικής ιστορικής αξίας, όπως: 
• Τα εγκαίνια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών το 1929,
στην Αθήνα.
• Η επίσημη λειτουργία του Φεστιβάλ Επιδαύρου με την πα-
ράσταση "Ιππόλυτος" στις 11 Ιουλίου 1954
• Η τηλεοπτική συνέντευξη στο ΕΙΡΤ του Τζόρτζιο Ντε Κί-
ρικο, στη Ρώμη το 1974
• Η απόφαση του δικαστηρίου στη Δίκη των Πρωταιτίων του
Πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, 28 Ιουλίου 1975
• Η παρουσίαση του Μάνου Κατράκη στην θεατρική του επι-
τυχία «ΝΤΑ» το 1980
• Μελίνα Μερκούρη - 100 χρόνια από τη γέννησή της (Έτος
Μελίνα Μερκούρη 2020) Φωτογραφικό αφιέρωμα από τις
Συλλογές του Αρχείου 1950 - 1980

συνεργασία με την αρχειακή
κοινότητα και άλλους φορείς
Το Αρχείο αναπτύσσει συνέργειες με την Αρχειακή κοινότητα
σε Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο την επιστημονική γνώ-
ση, την εναρμόνιση των πρακτικών, την εμβάθυνση των γνώ-
σεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας όσον αφορά τον χώρο
των Αρχείων.
Σε διεθνές επίπεδο το Αρχείο της ΕΡΤ είναι μέλος της Παγ-
κόσμιας Ομοσπονδίας Τηλεοπτικών Αρχείων (FIAT/IFTA) και
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον αρχειακό τομέα με
τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και FORA. Επί-
σης συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο FRAME, από το
National Audiovisual Institute (INA) της Γαλλίας.
Σε εθνικό επίπεδο το Αρχείο συμμετείχε ενεργά στις εκδη-

λώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχείων και την Παγκό-
σμια Ημέρα Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία
με άλλους σημαντικούς αρχειακούς φορείς όπως η Ελλη-
νική Αρχειακή Εταιρεία (EAE), τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
(ΓΑΚ), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) κ.ά. 
Παρέχει με δίγλωσσα μεταδεδομένα οπτικοακουστικό υλι-
κό σε διεθνή site, πολιτιστικού και πολιτισμικού κα εκπαι-
δευτικού ενδιαφέροντος, όπως Europeanna, EU screen XL.

το αρχείο της εΡτ στο διαδίκτυο
Επίσημη σελίδα: https://archive.ert.gr/
Facebook: https://www.facebook.com/ERTarchive
Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ: https://schools.ert.gr/
Η ΕΡΤ πάει… σχολείο: http://ertatschool.ert.gr/
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Η ΕΡΤ σημείωσε σημαντική πρόοδο στην παραγωγή πρω-
τογενών ειδήσεων (αποκλειστικά θέματα - έρευνες), ενώ ενι-
σχύθηκε η προσπάθεια για αποφυγή των ψευδών ειδήσε-
ων (fake news) μέσω της διασταύρωσης της είδησης. Επι-
πλέον, η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε στην κρίση COVID-19 αυξά-
νοντας τον όγκο του ειδησεογραφικού προγραμματισμού.
Επίσης, οι δημοσιογράφοι και το επιτελείο της Δημόσιας Ρα-
διοτηλεόρασης κάλυψαν όλα τα έκτακτα γεγονότα (φυσι-
κές καταστροφές, εθνικά θέματα, πολιτικές εξελίξεις ΗΠΑ,
πανδημία, κ.λπ.) με μαραθώνιες καλύψεις. 
στο πλαισιο τΗσ αναδιοΡγAνωσΗσ της Εταιρείας
έχουν συγκεντρωθεί όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται με
την παραγωγή του ενημερωτικού περιεχομένου (ειδησεο-
γραφία και επικαιρότητα) για το σύνολο των μέσων της ΕΡΤ,
με αποτέλεσμα να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία μίας
ψηφιακής υπηρεσίας ειδήσεων, παράλληλα με την παροχή
ενημερωτικών υπηρεσιών από τηλεόραση και ραδιόφωνο.
σχεδιαστΗκε και ολοκλΗΡωθΗκε η κατασκευή ενι-
αίου newsroom (αίθουσας σύνταξης) για όλα τα μέσα της
ΕΡΤ – τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο. Το newsro-
om είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα απασχολώντας
γύρω στους 45 δημοσιογράφους από όλα τα Μέσα της Εται-

ρείας. Η κάθε είδηση δεν αντιμετωπίζεται πλέον αποσπα-
σματικά αλλά ολιστικά, ενώ επιτυγχάνεται καλύτερη λει-
τουργία σε όλα τα στάδια παραγωγής (υποδοχής ειδήσε-
ων, επεξεργασία, ανάλυση, οπτικοποίηση και μετάδοση). Η
λειτουργία του ενιαίου newsroom συνέβαλε στην ενίσχυ-
ση της αμεσότητας στα δελτία ειδήσεων, με τη δυνατότη-
τα ανατροπής στην ιεράρχηση των θεμάτων αναλόγως των
εξελίξεων, καθώς και στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των
τμημάτων για την καλύτερη παρουσίαση και ανάλυση της
είδησης (π.χ. αμερικανικές εκλογές και Ελλάδα). Παράλληλα
ενίσχυσε την αμεσότερη «διάχυση» των ειδήσεων σε όλα
τα Ενημερωτικά Μέσα της Εταιρείας.
Η ΕΡΤ μεταδίδει πάνω από 10.700 ώρες τηλεοπτικών ει-
δήσεων ετησίως, ή το 25% του συνολικού τηλεοπτικού
χρόνου. Οι ενημερωτικές αλλά και έκτακτες εκπομπές της
ΕΡΤ1, καλύπτουν μεγάλο ποσοστό του καθημερινού προ-
γράμματος. Συνολικά το 2020 παρουσιάστηκαν έξι (6) δελ-
τία ειδήσεων ημερησίως, έξι (6) ενημερωτικές εκπομπές (2
καθημερινές και 4 τα Σαββατοκύριακα). 
Η ΕΡΤ μεταδίδει επίσης πάνω από 13.700 ώρες ραδιο-
φωνικών ειδήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το
20% του συνολικού ραδιοφωνικού χρόνου. 

TYπολογια προγραμματοσ Ερτ

ΕνΗμΕρωσΗ

Το 2020 η έγκυρη, έγκαιρη, ψύχραιμη και αμερόληπτη ενημέρωση είχε τον πρώτο λόγο. Η δημόσια ραδιοτηλε-
όραση βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, ενημερώνοντας αντικειμενικά και ουσιαστικά τους συμπο-
λίτες μας στις δύσκολες στιγμές που έζησε η χώρα μας. 

Πρώτο Πρόγραμμα, Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα, Kosmos FM, ΕΡΑΣπορ, ΕΡΤ 3 102FM, ΕΡΤ3 958 FM, Φωνή της Ελλάδος
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Η εΡτ εχει επισΗσ αναπτυξει ενημερωτικό site
https://www.ertnews.gr με υψηλές αισθητικά προδιαγρα-
φές για την καλύτερη δυνατή απεικόνιση σε κινητά, tablet
και οθόνες υπολογιστών και προσαρμοσμένο στα δεδομέ-
να της εποχής. Ο εν λόγω ιστότοπος έχει ενημερωτικό χα-
ρακτήρα και είναι απολύτως ανταγωνιστικός σχεδιαστικά και
λειτουργικά με όσους έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν με
επιτυχία στην ελληνική αγορά (βλέπε Ενημέρωση από την
ΕΡΤ στο διαδίκτυο).

ανακατασκευαστΗκε επίσης ένα νέο υπερσύγχρονο Stu-
dio σύγχρονης αισθητικής, όπου σημαντικό ρόλο παίζει η γρα-
φική απεικόνιση που αναδεικνύει πτυχές των ειδήσεων. Η χρή-
ση τεχνολογίας 3D βοηθά στην εμπέδωση της είδησης.

συμφωνα με τα συγκεντΡωτικα στοιχεια της
Nielsen για το 2020, όλα ανεξαιρέτως τα δελτία ειδήσεων
της ΕΡΤ1 σημείωσαν ρεκόρ τηλεθέασης, είτε σε απόλυτους
αριθμούς, είτε και σε μερίδια τηλεθέασης, γεγονός
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της δημόσιας τηλεόρα-
σης την τελευταία πενταετία, γεγονός που δικαιώνει
το δημοσιογραφικό της επιτελείο και τη συλ-
λογική προσπάθεια που γίνεται για μια
νηφάλια, πλουραλιστική και κυ-
ρίως αμερόληπτη καταγραφή της
επικαιρότητας, μακριά από τις
γνωστές παθογένειες του πα-
ρελθόντος.
Συγκεκριμένα, το πρώτο με-
γάλο δελτίο της ημέρας, στις
12 το μεσημέρι, έκανε μέση τη-
λεθέαση 8,9%, ενώ το ωριαίο
δελτίο ειδήσεων στις 3 το μεση-
μέρι έκανε μέση τηλεθέαση 9,9%
(267.921 τηλεθεατές ημερησίως).
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αν και δια-
χρονικά μεταδίδεται στις 21:00 – δηλαδή
έπειτα από όλα τα κεντρικά ειδήσεων

των ιδιωτικών καναλιών – κατέγραψε το 2020 μέση τη-
λεθέαση 6,1% (239.758 τηλεθεατές ημερησίως). Συγκε-
κριμένα, τον Αύγουστο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της
ΕΡΤ1 κατέγραψε μέση τηλεθέαση 10% (μεσοσταθμικά
248.542 τηλεθεατές), δείχνοντας την πραγματική ενημε-
ρωτική ισχύ της δημόσιας τηλεόρασης όταν απουσιάζουν
οι εμπορικές ψυχαγωγικές εκπομπές στην prime time
ζώνη των ιδιωτικών καναλιών, που δίνουν τα λεγόμενα lead
in στις ειδήσεις τους. 

σε μια πεΡιοδο με πολλά και σημαντικά γεγονότα, το
δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο της ΕΡΤ, κάθε βρά-
δυ, στις 21:00, με αναλυτικά ρεπορτάζ, απευθείας συνδέ-
σεις, έρευνες, συνεντεύξεις και καλεσμένους από τον
χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού, πα-
ρουσιάζει την επικαιρότητα και τις τελευταίες εξελίξεις από

την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

εκτοσ απο τισ πλΗΡοφοΡιεσ για τον
κορωνοϊό, τα προγράμματα τροποποιήθη-
καν σε σύντομο χρονικό διάστημα για να
καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της

περιόδου. Η δημόσια τηλεόραση, με συνε-
χείς ανταποκρίσεις και έκτακτες ενημερω-

τικές εκπομπές, μετέδωσε τις αμερικάνικες
προεδρικές εκλογές, τις τηλεοπτικές ανα-

μετρήσεις μεταξύ του Ρεπουμπλικανού
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του
Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιν-
τεν. Επίσης, το Πρώτο Πρόγραμμα

91.6 και 105.8, με τη βοήθεια διεθνών
αναλυτών και πανεπιστημιακών, ενη-

μέρωνε τους ακροατές με αδιάλειπτη ροή
ειδήσεων για όλες τις εξελίξεις των ση-

μαντικότερων προεδρικών εκλογών των
τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ.Όλα τα δελτία

ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές είναι διαθέ-
σιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

μυθοπλασία
Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η ΕΡΤ επένδυσε
στην ελληνική μυθοπλασία με τρεις νέες σειρές, που έτυ-
χαν της αναγνώρισης των πολιτών και συνέβαλαν στην τό-
νωση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Σε μια δύσκολη
συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, μέσα από
τις συγκεκριμένες σειρές δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας
για εκατοντάδες ανθρώπους από το χώρο του θεάματος -
ηθοποιούς, τεχνικούς, δημιουργικούς συντελεστές. 
Ακόμη πιο δυναμικά επενδύει η ΕΡΤ στην ελληνική μυθο-
πλασία με τουλάχιστον τρεις νέες σειρές που θα βγουν στον
αέρα την επόμενη σεζόν.

τέχνη, πολιτισμός, εκπαίδευση και επιστήμες
Το πρόγραμμα της ΕΡΤ εμπλουτίστηκε με προγράμματα ποι-
οτικής ψυχαγωγίας και επιμόρφωσης μέσω της ανάδειξης
του πολιτισμού και της δημιουργικότητας της ελληνικής κοι-
νωνίας. Στόχος είναι τη νέα τηλεοπτική σεζόν το πρόγραμμά
της να ενισχυθεί και με νέες εκπομπές αλλά και νέους κύ-
κλους ντοκιμαντέρ, που σκοπό έχουν την ανάδειξη του ελ-
ληνικού πολιτισμού, της ιστορίας, της παράδοσης και της
προστασίας του μοναδικού ελληνικού περιβάλλοντος. 
Τη νέα τηλεοπτική περίοδο, στο πεδίο των τηλεοπτικών συμ-
παραγωγών, επιδίωξη αποτελεί η ενθάρρυνση των διεθνών
συμπαραγωγών και συμπράξεων με άλλους ευρωπαϊκούς
τηλεοπτικούς σταθμούς και φορείς με εργαλείο την εξω-
στρέφεια. Ήδη, οι πρώτες συζητήσεις για συμμετοχή σε διε-
θνείς συμπαραγωγές της EBU και του COPEAM βρίσκον-
ται σε προχωρημένο στάδιο. 

παιδικό πρόγραμμα
Το παιδικό πρόγραμμα της ΕΡΤ εκπαιδεύει και ενθαρρύνει
την κριτική σκέψη, διεγείρει την ενσυναίσθηση, ενδυναμώ-
νει και εμπνέει τα παιδιά. Ένας ασφαλής και αξιόπιστος συν-
δυασμός διασκέδασης και εκπαίδευσης των παιδιών. 
Το 2020 η παραγωγή ελληνικού παιδικού προγράμματος ήταν
περιορισμένη και το μεγαλύτερο μέρος του στηρίχθηκε στο
έτοιμο ξένο παιδικό πρόγραμμα.
Στόχος είναι τη νέα τηλεοπτική περίοδο να ενδυναμωθεί
κατ΄αρχήν με την παραγωγή καθημερινού παιδικού μαγκαζίνο
που θα έχει ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

νεανικό πρόγραμμα
Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη προσέλκυση νεανικού κοινού,
η ΕΡΤ δημιούργησε το Τμήμα Νεανικού Προγράμματος που
στόχο έχει την ανάπτυξη και παραγωγή εκπομπών νεανικού
περιεχομένου με σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική. Κάποιες πα-
ραγωγές, όπως το POP HELLAS, ήδη έχουν ξεκινήσει να με-
ταδίδονται από την τηλεόραση αλλά και να είναι διαθέσιμες
στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX. Μουσική, ταξίδια, τε-
χνολογία, lifestyle αλλά και κωμωδία είναι τα είδη που κα-
λύπτουν και στοχεύουν τα ηλικιακά κοινά 18-35. Νέες εκ-
πομπές και πρωτότυπα εγχειρήματα θα επιχειρηθούν στη
νέα τηλεοπτική περίοδο. Τέλος, σχεδιάζεται ο εμπλουτισμός
περιεχομένου της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX (ανα-
θέσεις και απόκτηση δικαιωμάτων διάθεσης αποκλειστικά
για το ERTFLIX – περαιτέρω αξιοποίηση του αρχείου) που
στοχεύει τα ηλικιακά κοινά 18-35.

Πολιτισμοσ-Ψυχαγωγια

Οι επιλογές του μη ενημερωτικού προγράμματος κινήθηκαν βάσει των καταστατικών
υποχρεώσεων της ΕΡΤ και του δημόσιου χαρακτήρα της στους εξής άξονες: 

• Σεβασμός στον τηλεθεατή και στον ακροατή. 
• Εξασφάλιση προγραμμάτων με επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, 

με γνώμονα κυρίως τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας. 
• Στήριξη της κινηματογραφικής παραγωγής και κατά συνέπεια όλων των κλάδων της

βιομηχανίας του Κινηματογράφου. 
• Δημιουργία των συνθηκών ανάπτυξης, προβολής και διάδοσης της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας

και διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. 
• Στήριξη του πλουραλισμού, της διαφορετικότητας με την εξασφάλιση προγραμμάτων που απευθύνονται σε όλη

την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την
τηλεθέαση και ακροαματικότητα των σχετικών εκπομπών.

• Προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της κουλτούρας και των αξιών των κρατών της Ευρώπης.
• Δέσμευση για παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων.
Η ΕΡΤ προχώρησε στην απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης προγραμμάτων (ελληνικών και ξένων) αλλά και σε ανα-
θέσεις ελληνικών προγραμμάτων (κυρίως ντοκιμαντέρ) υπηρετώντας το τρίπτυχο Επιμόρφωση/Πολιτισμός – ψυ-
χαγωγία – ενημέρωση.
Η ενδυνάμωση του προγράμματός της την έφεραν στο επίκεντρο της συζήτησης για τους πιο σημαντικούς λόγους:
το περιεχόμενο, την αισθητική και την έμπνευση.
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Οι επιλογές του προγράμματος αθλητικού περιεχομένου κι-
νήθηκαν βάσει των καταστατικών υποχρεώσεων της ΕΡΤ
και του δημόσιου χαρακτήρα της. Ο αθλητισμός είναι για
όλους και όχι μόνο για τους προνομιούχους λίγους, γι’ αυτό
και η ΕΡΤ προσπαθεί να προσφέρει χωρίς επιπλέον χρέω-
ση τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα σε όλους, μέσα από όλα
τα μέσα της, γραμμικά και ψηφιακά (OTT).
Η στρατηγική της ΕΡΤ όσον αφορά το αθλητικό πρόγραμ-
μα, είναι η επιδίωξη μετάδοσης μεγάλων αθλητικών γεγο-
νότων, αγώνων των Εθνικών Ομάδων σε όλα τα αθλήμα-
τα, η κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλων διεθνών
αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και η στήριξη και προβολή
μη εμπορικών αθλημάτων και διοργανώσεων. Με γνώμο-
να το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο ενώνει ακροατές και τη-
λεθεατές από όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμ-
βανομένων των νεότερων κοινών και εκείνων από διαφο-
ρετικά υπόβαθρα, η ΕΡΤ μετέδωσε ελεύθερα για όλους τους
τελικούς του Champions League και του Europa League,
τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ετεροχρονισμένα, ενώ
εξακολούθησε να μεταδίδει αγώνες της Super League 1 (και
συγκεκριμένα τους εντός έδρας αγώνες του Ατρομήτου, της
Λαμίας, της Ξάνθης και του Παναιτωλικού), αγώνες του νε-
οσύστατου πρωταθλήματος της Super League 2, καθώς και
αγώνες της Football League.Η ΕΡΤ συνεχίζει να παρέχει δη-
μοφιλή τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά προ-
γράμματα, παρότι ο ανταγωνισμός για δικαιώματα και κοι-
νό γίνεται ολοένα και πιο έντονος μεταξύ των παρόχων. Επι-
προσθέτως, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι συνδράμουν τους
συναδέλφους τους στην Ενημέρωση, παρουσιάζοντας την
επικαιρότητα και σχολιάζοντας τα κυριότερα αθλητικά γε-
γονότα της ημέρας, για τις ανάγκες των δελτίων ειδήσεων
και των ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ.
Η ΕΡΤ διαθέτει εμπειρία πολλών δεκαετιών στη μετάδοση
αθλητικών γεγονότων, μέσα από την τηλεόραση, το ρα-
διόφωνο και πιο πρόσφατα το διαδίκτυο.

στρατηγική συνεργασία με την EBU
για μεγάλα αθλητικά γεγονότα 
Η EBU διαπραγματεύεται αθλητικό περιεχόμενο παγκόσμιου
ενδιαφέροντος, προς όφελος όλων των μελών της. Η ΕΡΤ
είναι μέλος της Eurovision Sport, και συμμετέχει ενεργά στις
εκδηλώσεις και τα συνέδρια που διοργανώνονται. Υπάρχει
αμφίδρομη ενημέρωση σχετικά με την κάλυψη αθλητικών
γεγονότων σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, κα-
θώς και συνέργειες για την προώθηση κοινωνικών ζητη-
μάτων όπως η ευρύτερη κάλυψη αθλητικών διοργανώσε-
ων γυναικών και ατόμων με αναπηρίες. 

διαπραγμάτευση αθλητικών δικαιωμάτων 
Κατά τη διάρκεια του 2020 η ΕΡΤ κλήθηκε να αντιμετωπί-
σει τις μεταβαλλόμενες συνήθειες ακρόασης και θέασης, και
κατάφερε να εξασφαλίσει σημαντικά αθλητικά δικαιώμα-
τα από όλα τα αθλήματα, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Κάθε εβδομάδα στους τηλεθεατές της ΕΡΤ δόθηκε η ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν τη δράση σε ποδόσφαιρο (αγώ-
νες της Super League 1, της Super League 2 και της Fo-
otball League), μπάσκετ (Basket League), βόλεϊ (Volley Le-
ague), πόλο (Πρωτάθλημα Α1 Ανδρών) και χάντμπολ
(Handball Premier) από την EΡΤ Sports, την ΕΡΤ1 και την
ΕΡΤ3, καθώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX,
ενώ η ΕΡΑσπορ κάλυψε τα γεγονότα των οποίων η ΕΡΤ διέ-
θετε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά κι ένα ευρύτατο φά-
σμα διοργανώσεων και αγώνων (π.χ Ευρωλίγκα μπάσκετ,
Γ’ Εθνική, Κύπελλο ποδοσφαίρου κ.α.). 
Στα σημαντικά αθλητικά γεγονότα της ΕΡΤ περιλαμβάνονται
ακόμη το Πρωτάθλημα της Formula 1, οι αγώνες του τουρ-
νουά τένις Roland Garros, το παγκόσμιο σιρκουΐ στίβου Dia-
mond League, το Basketball Champions League, το Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα καλλιτεχνικού πατινάζ κ.α.

Η ΕΡΤ δημοσιεύει στον ειδικό ιστότοπο csr.ert.gr τις ανα-
κοινώσεις/δράσεις των οργανωμένων φορέων της κοινω-
νίας πολιτών και θεσμών. Η ΕΡΤ προωθεί τις σχέσεις με την
ΟΚΕ (Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή) που είναι ο επίσημος
φορέας εθνικά και ευρωπαϊκά της συνεννόησης των κοι-
νωνικών φορέων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΤΕ, ΤΕΕ, ΣΑΔΑ,

Οικονομικό Επιμελητήριο), την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δημ. Αγ.
Παρασκευής, ΚΕΔΕ κ.α.), τα ΑΕΙ (ΕΚΠΑ-Πάντειο), ερευνητι-
κά (ΕΙΕ, Δημόκριτος) και Κοινωφελή Ιδρύματα όπου υπάρ-
χει και μνημόνιο συνεργασίας της ΕΡΤ που αφορά θέματα
Κοινωνικής Ευθύνης. 

ΕΠικοινωνiα μΕ τουσ ΠολiτΕσ

ΕταιρικΗ υπΕυθυνοτΗτα – οι δρασΕισ μασ

αθλΗτισμοσ 

• Κύρια προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός προς τους ερ-
γαζομένους μας. Φροντίζουμε να τους παρέχουμε ένα ασφα-
λές και υγιές περιβάλλον εργασίας μέσα στο οποίο να λει-
τουργούν αποδοτικά. 
• Είμαστε συνεπείς με όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντι
στην πολιτεία, στους εργαζόμενούς μας, στην κοινωνία, στους
προμηθευτές μας και στους stakeholders γενικότερα.

• Φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που ακο-
λουθούν τα πρότυπα της επιχειρηματικής ηθικής που μας αν-
τιπροσωπεύουν: ίσες ευκαιρίες εργασίας, σεβασμός προς τους
εργαζομένους, ασφαλές και χωρίς διακρίσεις εργασιακό πε-
ριβάλλον, συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αποκλεισμός παι-
δικής εργασίας, φροντίδα για την κοινωνία και την προστασία
του περιβάλλοντος, κ.λπ. 

Στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. λειτουργούμε με αρχές, πρότυπα και κοινω-
νική ευαισθησία. Φροντίζουμε για τους ανθρώπους μας, το
περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι πολίτες μπορούν να έλθουν σε
επικοινωνία με την ΕΡΤ στις παρα-
κάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
τηλέφωνα: Αθήνα και υπόλοιπη Ελ-
λάδα, εκτός Θεσσαλονίκης:

csr@ert.gr
• 210 6066000 

ΘΕΣΣΑΛΟνIΚΗ: 
keep.ert3@ert.gr
• 2310 299586 & 507
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Μέσα από όλες τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ1 αλλά και
τις ειδικού περιεχομένου εκπομπές τόσο της ΕΡΤ2 όσο και της
ΕΡΤ3, αναλύονται, αναδεικνύονται και μεταδίδονται ζητήμα-
τα και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και προσφοράς στο κοι-
νωνικό σύνολο (π.χ. δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, δράσεις
για το περιβάλλον, ενέργειες για την στήριξη συμπολιτών μας
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κ.λπ.).
Η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Όμικρον Τρία της ΕΡΤ3
ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, πρά-
σινης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας και τεχνολογίας και ανα-
δεικνύει πρωτοβουλίες ενεργών πολιτών και συλλογικοτήτων
από ολόκληρη την Ελλάδα και την Ομογένεια.
Η Κοινωνική Ευθύνη και προσφορά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προωθεί-
ται και διαχέεται  επίσης και διαμέσου επεισοδίων εκπομπών
που είναι εξωτερικές παραγωγές, όπως το Κλεινόν Άστυ
(Πόλεις, Αθήνα και Περιβάλλον),''Συν Γυναιξί'' (Ισότητα των
Φύλων, Δικαιώματα κατά των Διακρίσεων), ''Πλάνα Με
Ουρά'' (Δικαιώματα των Ζώων), Μια Μέρα για Όλο τον
Κόσμο (Κοινωνικά Δικαιώματα), ''Μετέωρα του Βορρά''

(Περιβάλλον, συνεργασία με WWF). Οι εκπομπές «Athens
Calling (Η Αθήνα Καλεί)» και «ΑΣΚΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑΤΑ ΜΟΥ στην Ευρώπη του Αύριο», που μεταδί-
δονται από το Πρώτο Πρόγραμμα προωθούν τον Διάλογο για
ζητήματα Κοινωνικής Ευθύνης και τη στάθμιση των Δικαιω-
μάτων και των Υποχρεώσεων όλων των φορέων της σύγ-
χρονης κοινωνίας στην Ευρώπη (Πολίτες, Κράτος, Αγορά, Κοι-
νωνικός Τομέας) αντίστοιχα. 
Η εκπομπή του Πρώτου Προγράμματος «Προσφέρω», που
αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες
σε όλο τον κόσμο, δίνει βήμα σε εθελοντικές πρωτοβουλίες
και φορείς που με τη δράση τους προσφέρουν στην κοινω-
νία αλλά και στη χώρα συνολικά. Η θεματολογία της εκπομ-
πής καλύπτει όλους τους τομείς δράσης κοινωνικής προ-
σφοράς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και το πε-
ριβάλλον. Επιδίωξη της εκπομπής είναι να ενημερώνει και να
ευαισθητοποιεί το κοινό για θέματα κοινωνικής προσφοράς
και να το φέρνει σε επαφή με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα
του εθελοντισμού.

κοινωνικΗ Προσφορα

Το Αρχείο της ΕΡΤ αναπτύσσει συνεργασίες με εκ-
παιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς
για την ανάπτυξη δράσεων που προάγουν τον πολιτι-
σμό, την ιστορική γνώση και την εκπαίδευση.
Σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του
Αρχείου με τίτλο «Η ΕΡΤ πάει σχο-
λείο» (http://ertatschool.ert.gr/) που
δημιουργήθηκε το 2012, το επιστη-
μονικό προσωπικό του Αρχείου σε
συνεργασία με δασκάλους και κα-
θηγητές αντιστοίχισαν τα σχολικά βι-
βλία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης με αρχειακά
τεκμήρια, μετατρέποντας το οπτι-
κοακουστικό περιεχόμενο της ΕΡΤ σε
ένα δυναμικό μαθησιακό εργαλείο. 
Το 2020, λόγω της πανδημίας και της τη-
λεκπαίδευσης που εφαρμόστηκε σε όλες τις εκ-
παιδευτικές βαθμίδες, το Αρχείο της ΕΡΤ, παρείχε συ-
νεχή υποστήριξη με την ηλεκτρονική αποστολή των κα-
τάλληλων οπτικοακουστικών τεκμηρίων στα σχολεία
ολόκληρης της επικράτειας.
Το Αρχείο της ΕΡΤ, όπως κάθε χρόνο, παρείχε θέσεις
εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ,
καθώς και σε σπουδαστές ΙΕΚ και ΕΠΑΛ, με συναφή αν-
τικείμενα σπουδών (τεκμηρίωση αρχειακού υλικού, ψη-
φιοποίηση φωτογραφικού και χαρτώου υλικού, κ.λπ.).
Το διάστημα μάλιστα της καραντίνας, συνέχισε με την

εξ αποστάσεως κατάρτιση των σπουδαστών όπου ήταν
εφικτό. Στη Διεύθυνση Αρχείου απασχολούνται συνή-
θως 10-15 σπουδαστές ετησίως. Το 2020 απασχολή-

θηκαν 13 σπουδαστές. 
Το σχολικό έτος 2019-2020, το Αρχείο της

ΕΡΤ σε συνεργασία με την Εκπαιδευτι-
κή Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων διορ-
γάνωσε τον 2ο  Διεθνή Μαθητικό
Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δη-
μιουργίας «Τα σχολεία εκπέμ-
πουν στην ΕΡΤ», με στόχο την
αξιοποίηση και χρήση των οπτι-

κοακουστικών τεκμηρίων της ΕΡΤ
στη δημιουργία μαθητικών ταινιών μι-

κρού μήκους, ώστε να αναδειχθεί η
οπτικοακουστική μας κληρονομιά με τη

ματιά των νεότερων γενεών. Στον παρόντα
χρόνο σε εξέλιξη βρίσκεται ο 3ος Διεθνής Μαθητι-

κός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα
σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για το σχολικό έτος
2020-2021.
Το Αρχείο της ΕΡΤ σε συνεργασία με την αρμόδια υπη-
ρεσία, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα https://sch-
ools.ert.gr/ στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
δουν τις ταινίες όλων των σχολείων που κατατέθηκαν
στο πλαίσιο του διαγωνισμού, καθώς και χρηστικές πλη-
ροφορίες για τον επόμενο διαγωνισμό. 

συμβολή του αρχείου της εΡτ στην εκπαίδευση

εκπομπές τηλεόρασης και ραδιοφώνου
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Συντονισμένη από την πρώτη στιγμή με τις πρωτοφανείς συν-
θήκες που αντιμετώπισε η κοινωνία μας, η ΕΡΤ αναπρο-
σάρμοσε το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμά της, διασφαλί-
ζοντας την προστασία των εργαζομένων της και στοχεύοντας
στην αδιάλειπτη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού.
Παράλληλα ενίσχυσε το ψυχαγωγικό ραδιοτηλεοπτικό
πρόγραμμά της, «συντροφεύοντας» το κοινό στη δύσκολη
περίοδο του lockdown.

μαθητικά ραδιοφωνικά βραβεία
«κάν’ το ν’ ακουστεί»
Με τα σχολεία κλειστά, η ΕΡΤ3 συνέβαλε καθοριστικά στην
προβολή και διάδοση αξιέπαινων μαθητικών εκδηλώσεων
όπως τα μαθητικά βραβεία ραδιοφωνικού μηνύματος και
τραγουδιού «Κάν’ το ν’ ακουστεί», σε συνεργασία με το Τμή-
μα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων
του Υ.ΠΑΙ.Θ., του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και του
Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοι-
νωνίας. Στη θέση των ακυρωθεισών τελετών βράβευσης των
επιτυχόντων, το 2020 και το 2021 η ΕΡΤ3 δημιούργησε πο-
λύωρες τηλεοπτικές εκπομπές μέσα από τις οποίες ανα-
δείχθηκαν οι κόποι και οι επιτυχίες των μαθητών από κάθε
γωνιά της χώρας. 

«μένουμε μαζί ακόμη κι όταν #menoumespiti»
Σε συνθήκες απαγόρευσης συναθροίσεων, η ΕΡΤ3 συνερ-
γάστηκε με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για την πα-
ραγωγή του πρώτου ελληνικού μουσικού βίντεο COVID-19
(https://www.youtube.com/watch?v=NJ0BUuJGNEE&t=36s)
με τίτλο «Μένουμε μαζί ακόμη κι όταν μένουμε σπίτι» (“we
stay together even when #westayathome”). Υπό τη σκη-
νοθετική καθοδήγηση και επιμέλεια του Τηλέμαχου Κοεμ-
τζόπουλου (ΕΡΤ3), η Διευθύντρια της Κρατικής Ορχή-

στρας Θεσσαλονίκης, κα Ζωή Τσόκανου, και όλα τα μέλη
της, ερμήνευσαν μεμονωμένα από το σπίτι τους το γνω-
στότερο μουσικό θέμα της 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν
με τίτλο «Ωδή στη χαρά», που αποτελεί και τον «ύμνο» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μουσικό αυτό βίντεο προβλήθηκε
συστηματικά από την ΕΡΤ3 και έγινε δεκτό με εξαιρετικά θε-
τικά σχόλια από το κοινό του youtube. Μάλιστα η διπλω-
ματική υπηρεσία της Ε.Ε. (EEAS) συμπεριέλαβε το συγκε-
κριμένο βίντεο στην επικοινωνιακή δράση της ενόψει της
«Ημέρας της Ευρώπης» (9.5.2020). 

δράση «βιβλία που μιλούν»
Μία συνεργασία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με την Εταιρεία Λογοτεχνών
Θεσσαλονίκης όπου συγγραφείς δημιούργησαν έργα εμ-
πνευσμένα από την εμπειρία της πανδημίας, ειδικά για το
κοινό της ΕΡΤ. Είκοσι έξι συγγραφείς αναγιγνώσκουν τα έργα
τους που με  ειδική επεξεργασία είναι προσβάσιμα στην ψη-
φιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, από άτομα με προβλήματα ακοής
και όρασης. 

δράση χριστουγέννων 2020
Ενόψει των Χριστουγέννων του 2020 και με δεδομένη την αδυ-
ναμία διεξαγωγής μαζικών φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, τα
ραδιόφωνα της ΕΡΤ3 (102FM & 9,58FM) αφιέρωσαν μεγά-
λο μέρος του προγράμματός τους στην επικοινωνία των επει-
γουσών αναγκών που αντιμετώπισαν ιδρύματα της Θεσσα-
λονίκης με αποστολή την ανακούφιση των παιδιών όπως το
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, το Ορφανοτροφείο θη-
λέων Μέλισσα, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, ο Σύλ-
λογος γονέων ατόμων με διαταραχές όρασης & πρόσθετες ανα-
πηρίες "Συζωή", το Άσυλο του Παιδιού, η Μονάδα αυτιστικού
ατόμου "Ελπίδα", το Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι και ο
Σύλλογος Φίλων των καρκινοπαθών παιδιών «Στοργή»

ειδικές δράσεις κοινωνικής ευθύνης COVID-19

τα μουσικά σύνολα
της εΡτ στα νοσοκομεία

Τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ ανταπο-
κρινόμενα στον κοινωνικό τους ρόλο
και συνεργαζόμενα με την Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία, παρουσίασαν
μικρές συναυλίες στους εξωτερικούς
χώρους των Ογκολογικών Νοσοκο-
μείων «Άγιοι Ανάργυροι», «Άγιος Σάβ-
βας» και στους ξενώνες της «Φλόγας»
(Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεο-
πλασματική Ασθένεια).
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Επιπλέον, η ΕΡΤ3 πρόβαλε και μετέδωσε τηλεοπτικά
και ραδιοφωνικά μηνύματα ενημέρωσης για την παν-
δημία, μηνύματα  κοινωνικού περιεχομένου, πολιτι-
στικού και οικολογικού ενδιαφέροντος, αθλητικών διορ-
γανώσεων και για ΑΜΕΑ, επιστημονικού  και εκπαι-
δευτικού χαρακτήρα. Ειδικότερα τα μηνύματα αφο-
ρούσαν σε:

• Ενημέρωση για την προστασία από την Covid 19,
• Ενημερωτικές καμπάνιες Υπουργείων, 

Περιφερειών, Δήμων, Φορέων, 
• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πάταξη

του φαινομένου της παράνομης διακίνησης
και εμπορίας παιδιών,

• Δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση
προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης, 
και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συνδρομή τους,

• Ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας,
• Πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας, βίας και κακοποίησης των παιδιών,
• Καταπολέμηση της σωματικής βίας των γυναικών,
• Υποστήριξη εξαρτημένων νέων από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και επανένταξή τους στην κοινωνία,
• Στήριξη επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, παιδική παραβατικότητα.
• «Παγκόσμιες ημέρες» διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. φροντίζει ώστε το τηλεοπτικό και ραδιοφω-
νικό πρόγραμμά της, καθώς και η διαφημιστική προβολή της
να αποθαρρύνουν τον σεξισμό και τις έμφυλες διακρίσεις.

Επιπλέον, με τη μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων η ΕΡΤ
προσπαθεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού

τόσο σε θέματα περιβαλλοντικά/οικολογικά όσο και σε θέ-
ματα που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν 25.135 μεταδόσεις κοινωνι-
κών μηνυμάτων με απόφαση του ΕΣΡ από τα τηλεοπτικά κα-
νάλια της ΕΡΤ (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ Sports και ERT World. 

μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων

Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ (Πρώτο Πρόγραμμα, Δεύτερο πρόγραμμα,
ΕΡΑσπορ και Kosmos) πραγματοποιήθηκαν 8.857 μεταδόσεις κοινωνικών μηνυμάτων.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Ν. 4779/2021 οι τηλεοπτι-
κοί οργανισμοί δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν, κατ' απο-
κλειστικότητα, εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως μεί-
ζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία, κατά τρόπο ώστε
μια σημαντική μερίδα του κοινού να εμποδίζεται να παρα-
κολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ολικής ή μερικής ζων-
τανής ή αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτι-
κό πρόγραμμα. Επιπλέον, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί δεν επι-
τρέπεται να μεταδίδουν, κατ' αποκλειστικότητα, εκδηλώσεις
που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος σημασίας από άλλα
κράτη-μέλη, κατά τρόπο ώστε μια σημαντική μερίδα του κοι-
νού σε αυτά να εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδη-
λώσεις αυτές μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής ή αναμετα-
διδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα.

σYμφωνα με το AΡθΡο 19 του ιδίου Νόμου οι τη-
λεοπτικοί οργανισμοί, που έχουν αποκλειστικά δικαιώματα
μετάδοσης σε διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το
κοινό, καθώς και σε επιμέρους εκδηλώσεις αυτών, οφείλουν
να παρέχουν, εάν τους ζητηθεί, σε άλλους τηλεοπτικούς ορ-
γανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα χρή-
σης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για
σκοπούς σύντομων ανταποκρίσεων επικαιρότητας σε προ-
γράμματα γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους
και ίσους όρους. 

για τΗν AσκΗσΗ του δικαιωματοσ χρήσης, κάθε εν-
διαφερόμενος πάροχος εγκατεστημένος στην Ελλάδα πρέ-
πει να απευθύνεται στον τηλεοπτικό οργανισμό που έχει απο-
κτήσει αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης και είναι, επί-
σης, εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Τα σύντομα αποσπά-

σματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ενενήντα (90) δευ-
τερόλεπτα για κάθε αυτοτελή εκδήλωση. Μπορούν να χρη-
σιμοποιούνται για προγράμματα που καλύπτουν όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση από οποιονδήποτε τηλεοπτικό οργανισμό,
ακόμα και από οργανισμούς με προγράμματα αποκλειστι-
κά αθλητικού περιεχομένου. Για την απόκτηση του δικαιώ-
ματος μετάδοσης σύντομων αποσπασμάτων καταβάλλεται
αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει τα πρόσθετα έξοδα που
προκύπτουν άμεσα από την παροχή της πρόσβασης.

συνεπωσ, Η ε.Ρ.τ. α.ε. είναι υποχρεωμένη να διαθέτει
περιεχόμενο που λαμβάνει η ίδια, επωμιζόμενη το κόστος
σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, σε γεγονότα και
χώρους όπου υπάρχει περιορισμός πρόσβασης και εικονο-
ληψίας, σε όλους τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
Αυτό ισχύει και για το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό προϊόν
αλλά και για το περιεχόμενο στο διαδίκτυο. 

Η ε.Ρ.τ. α.ε. υποχΡεουται να συγκροτεί, έγκαιρα και
επαρκώς, συνεργεία κάλυψης αυτών των γεγονότων, να κα-
λύπτει τη δαπάνη ταξιδιών, μετακινήσεων και εξόδων πα-
ραγωγής, και να διασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ποι-
ότητα του περιεχομένου, ώστε να μπορεί να διατεθεί, σε εφά-
μιλλη ποιότητα με το μεταδιδόμενο από τη Δημόσια Τηλε-
όραση, το υλικό αυτό στα ιδιωτικό κανάλια. 

το 2020 Η ε.Ρ.τ. α.ε. διέθεσε δωρεάν 1.291 ρεπορτάζ
και λήψεις (ζωντανά και μαγνητοσκοπημένα) που αφορούσαν
σε θέματα επικαιρότητας από 1.716 το 2019, έτος με δυο
εκλογικές διαδικασίες. Τα θέματα αυτά καλύφθηκαν με ίδια
και μισθωμένα μέσα, με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. να αναλαμβάνει εξ
ολοκλήρου το οικονομικό κόστος. 

ΔιaθΕσΗ θΕμaτων στα ιΔιωτικα κανaλια
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στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει
πρωτοβουλίες όπως οι παρακάτω: 
• Ανακύκλωση λαμπτήρων και συσσωρευτών 
• Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
• Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου 
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετείχε σε Δράσεις για το Περιβάλλον και
για άλλους κοινωνικούς σκοπούς: 
• Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. βραβεύτηκε από την Ένωση Μαζί για το Παι-
δί για το έργο στον τομέα ΕΚΕ, 30/1/2020.
• Υποστήριξη του περιοδικού Σχεδία 9/2/2020.
• Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Διαχείριση Απορριμμά-
των και Ανακύκλωση» για πολίτες και εργαζόμενους της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: 21/2/2020. 

• Εκστρατεία Ενημέρωσης από την ΕΡΤ για την Πανελλή-
νια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας & του Εκφοβισμού, 5-
6/3/2020.
• Κοινωνική Δράση «Συλλέγουμε Βιβλία για Καλό Σκοπό»,
Μάρτιος 2020.
• Δράση για το Περιβάλλον «ΣυμμΕΡΤέχουμε για Καθαρές
Παραλίες, Χωρίς Αποτσίγαρα» 31/5/2020.
• Digital δράση για το Περιβάλλον: Παγκόσμια Ημέρα Πε-
ριβάλλοντος 5/6/2020.
• Συμμετοχή για 2η χρονιά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μεί-
ωσης Αποβλήτων, 21-29/11/2020.
• Κοινωνική Δράση «Βιβλία που Μιλούν», Νοέμβριος - Δε-
κέμβριος 2020.
• Ενίσχυση της Στέγης Γερόντων του Ενοριακού Φιλοπτώ-
χου Ταμείου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής.
• Δώρα Αγάπης και εορταστικά γεύματα για τα κορίτσια της
Εστίας «Φιλοθέη η Αθηναία», Δεκέμβριος 2020.
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Pu-
blic Administrations & Organizations» του Ευ-
ρωπαϊκού Διαγωνισμού «European Week for Waste Re-
duction» για την εθνική καμπάνια «ΣυμμΕΡΤέχουμε όλοι
στη μείωση αποβλήτων»). 

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υλοποίησε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δράσεις κοινωνικού περιεχομένου για
τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών σε μικρά νησιά της άγο-
νης γραμμής, καθώς και σε παραμεθόριες περιοχές. Έπει-
τα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δημοτικές Αρχές σε
Σάμο, Καστελόριζο,  Ανάφη, Φούρνους και Σχοινούσα, δρο-
μολογήθηκε η διάθεση συνολικού ποσού 50.000 ευρώ, ώστε
να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα αιχμής που απα-
σχολούν τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, δί-
νοντας έμφαση στη βελτίωση εκπαιδευτικών, αθλητικών και
πολιτιστικών εγκαταστάσεων.

Με σταθερούς άξονες την αλληλεγγύη και την κοινωνική
προσφορά, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στήριξε μέσα από την εκπομπή «Δες
και Βρες» τους Συλλόγους «Αμυμώνη» και «Φλόγα» που
αγωνίζονται καθημερινά για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα υγείας και ενίσχυσε το σημαντικό έργο
τους με το συνολικό ποσό των 12.000 ευρώ. 

Κάθε χρόνο η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανοίγει τις πόρτες της σε μαθη-
τές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (7,000-8,000 επι-
σκέπτες από Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Πανεπιστήμια,
Φορείς και Συλλόγους) από όλη την Ελλάδα, προκειμένου
να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης και
του ραδιοφώνου. Το 2020 λόγω της πανδημίας δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν οι καθιερωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις
σχολείων.

κοινωνικeσ ΔρaσΕισ & ΕθΕλοντισμOσ

Στο πλαίσιο του ρόλου της η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει και αναδεικνύει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης για τους Πολίτες-Φορείς αλλά και τους εργαζόμενους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει στο Δίκτυο της EBU “Public Service Media-Contribution to Society”, αρμόδιο για
θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην Ευρώπη. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει στο Ελληνικό Δίκτυο για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - CSR Hellas από το 2006. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θεωρεί την προστασία του περιβάλ-
λοντος αναπόσπαστο άξονα του προγράμματος δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί.
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Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής
υπηρεσίας και στο πλαίσιο της παροχής οπτικοακουστικών
υπηρεσιών προσβασιμότητας για ΑμεΑ μεταδίδει καθημε-
ρινά δελτίο ειδήσεων στις 18:00 στην ελληνική νοηματική
γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, ροή εθνικών
και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων σε
όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλα τα κανάλια της ενημε-
ρωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με υπότιτλους για κω-
φούς και άτομα με προβλήματα ακοής. Στο πλαίσιο της ανά-
πτυξης για τη σταδιακή αύξηση της προσβασιμότητας  για
τα ΑμεΑ, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να επεκτείνει τις υπηρε-
σίες πρόσβασης (νοηματική γλώσσα και υπότιτλους) και σε

ζωντανές εκπομπές λόγου (π.χ. κεντρικό δελτίο ειδήσεων)
καθώς και στην ψηφιακή της πλατφόρμα ERTFLIX.
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται επίσης να αυξήσει τις υπηρεσίες προ-
σβασιμότητας σε ακόμη μεγαλύτερο όγκο του ελληνικού
προγράμματός της, τόσο στο επίγειο δίκτυο της αλλά και
στις υπόλοιπες πλατφόρμες που μεταφέρουν το σήμα της
(διαδίκτυο, συνδρομητικές, δορυφορικές). Επιπλέον προ-
τίθεται να συμβάλει στην ορθή δημιουργία των υπηρεσιών
πρόσβασης (ακουστικής περιγραφής και υποτιτλισμού)
στα προγράμματα που μεταδίδει με την δημοσίευση κα-
τάλληλων οδηγιών και προτύπων.

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
και κοινωνικά προγράμματα 

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει στο διευρωπαϊκό πρόγραμμα Sandbox Hub, το οποίο στο-
χεύει στη στήριξη του μετασχηματισμού των μέσων ενημέρωσης με την οικοδόμη-
ση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε με
σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίων Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων (EBU)
και του έργου MediaRoad/Sandbox Hub, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ευ-
ρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020.

Με το δικό της κόμβο καινοτομίας, το  ERT MediaLab, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προωθεί την
καινοτομία στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και βοηθάει τους νέους να
εισέλθουν στον χώρο των media.

Το ΕΡΤ MediaLab απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (startups), ερευνητι-
κούς φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) με καινοτόμες ιδέες που σχετί-
ζονται με την τεχνολογία, τη δημοσιογραφία, τα κοινωνικά δίκτυα και το περιεχό-
μενο. 
Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν τα προϊόντα τους
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνολογικό εξοπλισμό
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Επιπλέον, θα μπορούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και να
παρουσιάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε Ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτι-
κούς οργανισμούς μέλη του Hub, όπως το BBC, ARD και France TV. 

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετέχει επίσης στον οργανισμό 5G-MAG για την προώθηση των
θέσεων της στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G, την συμμετοχή της σε ερευνητικές
ομάδες εργασίας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό. Ο οργανισμός
5G-MAG δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Ρα-
διοτηλεοπτικών Φορέων (EBU) για να προωθήσει την χρήση της τεχνολογίας των
ασύρματων συστημάτων 5ης γενιάς (5G) για την παραγωγή και διανομή οπτικοα-
κουστικού περιεχομένου.

προγραμματισμός για τα Άτομα με αναπηρία



eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020

131

eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020

130

κAθε χΡOνο, Η ε.Ρ.τ. α.ε. διαθέτει οικονομικούς πόρους για την παραγωγή ταινιών
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Οι ταινίες χρηματοδοτούνται με βάση τις
διατάξεις του Ν.3905/2010 περί ενίσχυσης και ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης,
για εσωτερικές παραγωγές, συμπαραγωγές ή παραγωγές από εξωτερικούς παραγωγούς,
βάσει δημοσίων προσφορών και προσκλήσεων. Η υποστήριξη για τη δημιουργία ανε-
ξάρτητων παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων, η παραγωγή ταινιών και η πολιτιστι-
κή δημιουργία γενικά είναι μία από τις θεμελιώδεις αποστολές της δημόσιας υπηρεσίας
μέσων ενημέρωσης.
Κάθε χρόνο, οι ταινίες που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν ήδη προβληθεί σε κινηματο-
γράφους και φεστιβάλ, όπως απαιτείται από το νόμο, στη συνέχεια μεταδίδονται από τα
προγράμματα της ΕΡΤ. 
Η Εταιρεία το 2020 εκταμίευσε το συνολικό ποσό των €1.431.966 για τη χρηματοδό-
τηση 47 παραγωγών. Πρόκειται για 18 microfilm και 29 ταινίες μεγάλου μήκους.

το 2020 το διοικΗτικO συμβοYλιο τΗσ ε.Ρ.τ. α.ε. ενέκρινε την ενίσχυση της
εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής με το συνολικό ποσό των €5.101.000, στο πλαί-
σιο της εφαρμογής του νόμου του Ν.3905/2010, βάσει του οποίου οι δημόσιοι τηλεο-
πτικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας υποχρεούνται να διαθέτουν το 1,5% του ετή-
σιου κύκλου εργασιών τους για την παραγωγή ταινιών. Στον ετήσιο κύκλο εργασιών της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμπεριλαμβάνεται το ανταποδοτικό τέλος. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Κι-

νηματογράφου για διάθεση ποσού €4.801.000 για την παραγωγή
57 ταινιών μεγάλου μήκους. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χρη-

ματοδότησης 41 εγχώριων και διεθνών συμπαραγωγών – εκ
των οποίων δύο (2) ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού (low

budget) – 15 ντοκιμαντέρ και μιας (1) ολοκληρωμένης ται-
νίας. Επίσης, ενέκρινε τη διάθεση €300.000  για την πα-
ραγωγή 15 ταινιών μικρού μήκους από το πρόγραμμα
«Μicrofilm».
Σκοπός του προγράμματος «Μικροφίλμ» της ΕΡΤ είναι,
πέραν της τηλεοπτικής μετάδοσης των έργων, να υπο-
στηρίξει τους νέους σκηνοθέτες να εκφραστούν δη-
μιουργικά μέσα από ταινίες μικρού μήκους, που θα
τηρούν υψηλές καλλιτεχνικές και τεχνικές προδια-
γραφές, ταυτόχρονα δε, να ενισχύσει τον τομέα των
ταινιών μικρού μήκους, με προορισμό την προβο-
λή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες και τη
συμμετοχή τους σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ. 

ΕνισχυσΗ & αναΠτυξΗ
κινΗματογραφικΗσ 
τΕχνΗσ ν.3905/2010
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H Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει διαθέσει για
τον ελληνικό Κινηματογράφο 

από το 2014 έως σήμερα το ποσό 
των €19.881.810.

ΕγκρισΕισ Δ.σ. για 57 ταινιΕσ
μΕγαλου μΗκουσ

ΕγκρισΕισ Δ.σ. για MiCROFiLM
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Εκατοντάδες νέοι ενισχύουν το επαγγελματικό τους μέλλον
χτίζοντας δεξιότητες στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. παραμένει ο σημαντικότερος βραχίονας στη δια-
σύνδεση της εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης φοιτητών
σε ειδικότητες των ΜΜΕ από την παραγωγή ειδήσεων σε
ραδιόφωνο και τηλεόραση, την τεχνική υποστήριξη και την
επεξεργασία περιεχομένου έως και τις διοικητικές ειδικό-

τητες. Αυτό αποδεικνύει η, σε ετήσια βάση, εκπαιδευτική απα-
σχόληση  φοιτητών από Πανεπιστήμια και ΙΕΚ. Η πρακτική
άσκηση στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι πολύτιμο στοιχείο εμπειρο-
γνωσίας και κοσμεί το βιογραφικό των νέων ανθρώπων που
θα ήθελαν να κάνουν καριέρα στη βιομηχανία των Μέσων.
Το 2020 λόγω της κρίσης του κορωνοϊού απασχολήθηκαν
217 φοιτητές από 438 που είχαν απασχοληθεί το 2019.

Η ε.Ρ.τ. α.ε.  παΡεχει ετΗσιωσ εκατοντάδες χορηγίες
επικοινωνίας που μεταφράζονται σε δεκάδες χιλιάδες μη-
νυμάτων σε τηλεόραση και ραδιόφωνο, ενώ συμμετέχει σε
δεκάδες δράσεις που αφορούν σε κοινωνικούς σκοπούς, την
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 
Χρηματοδοτεί Φεστιβάλ και προσφέρει χρηματικά Βραβεία.
Το 2020 η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. λόγω της πανδημίας επιχορήγησε 243
εκδηλώσεις (2019: 850 εκδηλώσεις). 

Η ε.Ρ.τ. α.ε. στΗΡιζει πΡωτοβουλιεσ οικολογικού, κοι-
νωνικού, πολιτιστικού και επιστημονικού-επιμορφωτικού χα-
ρακτήρα, δημοσίων φορέων, διεθνών και εθνικών οργανι-
σμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Συμμετέχει σε αθλη-
τικές διοργανώσεις, με έμφαση σε αυτές που πραγματο-
ποιούνται για Άτομα με Αναπηρία.

επιπλεον, Η ε.Ρ.τ. α.ε. διατΗΡΗσε χορηγίες επικοι-
νωνίας, ετήσιας διάρκειας, με μουσεία (Εθνικό & Αρχαι-
ολογικό Μουσείο, Βυζαντινό Μουσείο, Νομισματικό Μου-
σείο, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μουσείο Μπενά-
κη, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Ηρακλειδών, Μου-

σείο Φρυσίρα, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύματος Γου-
λανδρή) και φορείς πολιτισμού όπως το Εθνικό Θέατρο, το
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν,
η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Ίδρυ-
μα Μιχάλης Κακογιάννης, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ο ΟΠΑΝΔΑ, κ.ά..

Η εΡτ3 αποτελει σΗμαντικο χοΡΗγο επικοινωνίας
πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων και εκδηλώσεων της Θεσ-
σαλονίκης και ολόκληρης της ελληνικής περιφέρειας συμ-
βάλλοντας καθοριστικά στην προβολή και βιωσιμότητά τους.
Πάνω από 300 αιτήματα – από θεατρικές παραστάσεις, συ-
ναυλίες, φεστιβάλ ταινιών, εκθέσεις βιβλίου, εικαστικές εκθέ-
σεις, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, αθλητικές
διοργανώσεις, επιστημονικά συνέδρια κ.λπ. – εξετάστηκαν και
στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσφέρθηκε χορηγία επι-
κοινωνίας και εν γένει στήριξη από την ΕΡΤ3 και τους Περι-
φερειακούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Εντός του 2020, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στήριξε οικονομικά τα ακό-
λουθα φεστιβάλ: 

ΠρακτικH aσκΗσΗ στΗν Ερτ

χορΗγiΕσ
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Ο Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος Δ.Σ., διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην έντυπη και ηλεκτρονική δη-
μοσιογραφία, καθώς υπήρξε επί 26 χρόνια συντάκτης και αρθρογράφος της Καθημερινής. Παράλληλα, έχει
μεγάλη πείρα τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια τηλεόραση. Υπήρξε επί χρόνια ανταποκριτής του ΑΝΤ1
στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια πολιτικός συντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων, ενώ εργάστηκε στην ΕΡΤ
από το 2004 ως το 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση 39 φορές μέσα στο 2020 –  η πρώτη συ-
νεδρίαση έγινε στις 15.01.2020 και η τελευταία στις 21.12.2020 –, και έλαβε 700 αποφάσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε να διαχειριστεί έναν σημαντικό αριθμό θεμάτων, όπως την αγορά, μί-
σθωση και υλοποίηση προγράμματος και τη δημιουργία συγκεκριμένης ταυτότητας των καναλιών της ΕΡΤ,
με σκοπό την αύξηση της τηλεθέασης και των διαφημιστικών εσόδων.

Ο Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, διετέ-
λεσε Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ (πριν τον δια-
χωρισμό των δύο θέσεων) το 2010. Πριν αναλάβει καθή-
κοντα στην ΕΡΤ υπήρξε Γενικός Διευθυντής της NOVA  του
ομίλου FORTHNET/NOVA, ενώ διετέλεσε ιδρυτικό στέλεχος
και Τεχνικός Διευθυντής του τηλεοπτικού καναλιού MEGA
Channel. Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής στο  τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Ο κ. Γαμ-
πρίτσος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Ο Φώτης Καφαράκης, Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης,
είναι απόφοιτος της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και έχει παρακολουθήσει ως
υπότροφος πρόγραμμα ερευνητικής δημοσιογραφίας του
Πανεπιστημίου Κολούμπια. Εργάζεται επί τρεις δεκαετίες
στην ΕΡΤ και έχει υπηρετήσει την ενημέρωση της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης από θέσεις ευθύνης όπως αυτές του υπεύ-
θυνου παραγωγής δελτίων ειδήσεων του προϊσταμένου ρε-
πορτάζ και του διευθυντή Ενημερωτικών Εκπομπών. 

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής
Προγράμματος, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει πορεία είκοσι και
πλέον ετών στην ΕΡΤ και στον ιδιωτικό τομέα.

Η Κωνσταντίνα Κουτρούλη, Γενική Διευθύντρια Mar-
keting & Εμπορικής Εκμετάλλευσης, είναι κάτοχος πτυχί-
ου Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παν-
τείου Πανεπιστημίου. Marketing & Communication leader
με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό το-
μέα. Για 15 χρόνια εργάστηκε ως Διευθύντρια Marketing
Τηλεόρασης στον ΑΝΤ1, ενώ πολλά επικοινωνιακά project
της έχουν τιμηθεί με διεθνή βραβεία.

Ο Γιάννης Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Τε-
χνολογίας και Λειτουργίας Μέσων, είναι πτυχιούχος Μη-
χανικού Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών. με εξειδικευμένες σπουδές στην
Εφαρμοσμένη Μηχανική Υπολογιστών. Εργάζεται στην
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για δύο δεκαετίες, συμμετέχοντας και οργανώ-
νοντας σημαντικά έργα για την τεχνολογική και ψηφιακή της
αναβάθμιση, ενώ ένα από τα τελευταία επιτεύγματα της ομά-
δας του είναι το ERTFLIX.

ΔιοικΗτικO συμβοYλιο 
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής:

οι Aνθρωποι πIσω
απO το θEαμα & το γΕγονOσ

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδιασμού της νέας ΕΡΤ αποτελεί ο οργανωτικός μετασχηματισμός των δομών και
των διαδικασιών λειτουργίας της. Και ακόμη περισσότερο, η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας. Έπειτα από διαβούλευση
με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, το 2020 προχωρήσαμε σε μια νέα, οριζόντια οργανωτική δομή, με γνώμονα το
περιεχόμενο και όχι τα μέσα διανομής. 
Στο πλαίσιο αυτό, επιλέχθηκε η νέα διοικητική ομάδα, η οποία ήδη υλοποιεί με επιτυχία τον επιχειρησιακό και τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Η νέα διοικητική ομάδα στηρίζεται κατεξοχήν σε στελέχη της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρα-
σης, αλλά και σε ανθρώπους που εργάζονταν πριν στον ιδιωτικό τομέα και έχουν ενδυναμώσει τη συλλογική προσπάθειά,
καθώς συμμερίζονται τους στόχους και το όραμά να γίνει η ΕΡΤ αυτό που της αξίζει.

Η νeα ΔιοικΗτικH ομaΔα
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Ο Μάικ Νιούτζεντ, Προϊστάμενος του Τομέα Τεχνολο-
γίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας
Μέσων είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και έχει εργαστεί για
περισσότερα από 20 χρόνια στην ανάπτυξη και τον σχε-
διασμό νέων τεχνολογιών στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και σε μεγάλες
ιδιωτικές εταιρείες, ενώ από το 2017 είναι μέλος της Τε-
χνικής Επιτροπής της EBU.

Ο Αρίστων Κοντιζάς, Προϊστάμενος του Τομέα Λει-
τουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λει-
τουργίας Μέσων είναι Ηλεκτρονικός Τεχνολόγος Μηχα-
νικός και έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύ-
νης στη Λειτουργία Τηλεόρασης και τις Τεχνικές Υπηρε-
σίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. 

Ο Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών
& Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτι-
κών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών κι έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης
στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Ο Τριαντάφυλλος Στάγκος, Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3,
Δημοσιογράφος, εργάστηκε στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. την περίοδο
2002-2010, ενώ από το 2011 μέχρι την τοποθέτησή του
διετέλεσε Γενικός Διευθυντής των δημοτικών ραδιοτηλε-
οπτικών μέσων του Δήμου Θεσσαλονίκης (DEPTHE) που
περιλαμβάνουν ένα περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο
(TV100) και δύο τοπικά ραδιοφωνικά δίκτυα (FM100 &
FM100,6). Είναι πτυχιούχος της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών - Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Universite Li-
bre de Bruxelles (ULB).

Η Χρύσα Μασούρου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Τηλεο-
πτικού Προγράμματος, διαθέτει μακρά εμπειρία στον σχε-
διασμό και στην υλοποίηση τηλεοπτικού προγράμματος, κα-
θώς και στην επικοινωνιακή προβολή τηλεοπτικού περιε-
χομένου. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως διευθύντρια προ-
γραμματισμού στον ANT1 και τον ALPHA, ενώ έχει υπη-
ρετήσει και στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως Σύμβουλος Προγράμματος. 

Η ε.Ρ.τ. α.ε. αναγνωΡIζει πως οι άνθρωποί της απο-
τελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της λειτουργίας της. Δεδο-
μένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό της κατέχει βασικό ρόλο
στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών στόχων και στη
διαχείριση των προκλήσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αντιλαμβάνεται τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ως ένα σύνολο ενερ-
γειών και λειτουργιών που αποσκοπούν στη διατήρηση και
αξιοποίηση ικανών στελεχών, τα οποία εκτελούν επιτυχώς
και με παραγωγικό τρόπο το έργο τους. Τοποθετών-
τας το ανθρώπινο δυναμικό στο επίκεντρο της
προσοχής, δίνεται ύψιστη προτεραιότητα
στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων και αμ-
φίδρομης επικοινωνίας με τους ερ-
γαζόμενους, στην προστασία, στην
υποστήριξη και στην ανάπτυξη των
εργαζομένων, στη συνεχή βελτίω-
ση του εργασιακού περιβάλλοντος
και στην ελαχιστοποίηση των κιν-
δύνων.

στρατηγική ανθρώπινου
δυναμικού 
Η στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού
της Εταιρείας επικεντρώνεται στη σω-
στή διαχείριση, ανάπτυξη και εξέλιξη
του ταλέντου των εργαζομένων, διασφαλί-
ζοντας ένα πλαίσιο λειτουργίας βασισμένο στον
σεβασμό στις αρχές των εργασιακών δικαιωμάτων και των
ίσων ευκαιριών, στη διαφάνεια και τη συνεργασία. 
Η στρατηγική αυτή εστιάζει στη ψηφιακή αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τους μέσω παροχής εκπαίδευσης στους εργα-
ζόμενους για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εκτέλε-
ση των καθηκόντων τους. Μία από τις πιο σημαντικές προ-
κλήσεις της εποχής είναι η αναντιστοιχία που υπάρχει με-
ταξύ των δεξιοτήτων που οι άνθρωποι διαθέτουν και αυ-
τών που απαιτούνται κάτω από τις νέες συνθήκες. Ο στό-
χος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να ανα-
πτύξουν τις ψηφιακές αυτές δεξιότητες. Η συνεχής εξέλι-
ξη των ανθρώπων και η χωρίς διακρίσεις διαδικασία στε-
λέχωσης για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών, κυ-
ρίως με εσωτερική ανακατανομή του υπάρχοντος ανθρώ-
πινου δυναμικού, αποτελούν κομβικό σημείο της φιλοσο-
φίας της Εταιρείας.

συγχΡOνωσ, δIνεται EμφασΗ στη θέσπιση και
εφαρμογή πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που προάγουν
θέματα ηθικής, εμπιστοσύνης, αφοσίωσης, ομαδικού πνεύ-
ματος και αποδοχής της διαφορετικότητας στον χώρο ερ-
γασίας και οι οποίες εξασφαλίζουν τόσο την παροχή ίσων

ευκαιριών για τη συνεχή εξέλιξη των εργαζομένων όσο και
τη χωρίς διακρίσεις διαδικασία στελέχωσης μέσω συγκε-
κριμένων συστημάτων επιλογής υποψηφίων.
Στο πλαίσιο αυτό, το 2020 ξεκίνησε ο σχεδιασμός έργων για
την απλοποίηση, την ψηφιοποίηση και την ορθολογική αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύοντας στην
ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργαζομένων τη συνεχή εκ-
παίδευση, την προσέλκυση και τη διακράτηση του ταλέντου,

και την αξιοποίηση στελεχών με υψηλές δυνατότητες.

εντOσ του 2020 Η ε.Ρ.τ. α.ε. συνέτα-
ξε για πρώτη φορά Περιγράμματα Θέσης

Εργασίας, στα οποία αποτυπώνονται οι
υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι ευ-
θύνες των υπαλλήλων εξατομικευ-
μένα, με αντιστοίχιση κάθε θέσης με
τα τυπικά και άλλα προσόντα, που
απαιτούνται στην πράξη. 
Η αποτύπωση αυτή συμβάλλει κα-
ταλυτικά, ώστε η στελέχωση της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. να διενεργείται στο εξής

όχι μόνο με βάση τα τυπικά προ-
σόντα, αλλά κυρίως με βασικό κριτή-

ριο την καταλληλόλητα κάθε υπαλλή-
λου σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση,

που καλείται να καλύψει. Απώτερος στόχος
είναι η προσέλκυση προσωπικού με υψηλά προ-

σόντα και τεχνογνωσία. Επιπλέον, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ξεκίνη-
σε τη διαμόρφωση πλήρους ψηφιακού οργανογράμματος,
στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση
της Εταιρείας.

τEλοσ, ξεκIνΗσε πΡοσπAθεια εκσυγχρονισμού των
διαδικασιών, των πολιτικών και των συστημάτων διαχείρι-
σης για τη δημιουργία θετικής εμπειρίας του εργαζόμενου,
με γνώμονα την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την υπευθυ-
νότητα, καθώς και την εργασιακή ηθική σε όλα τα επίπεδα
της Εταιρείας.
Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η
ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με σεβασμό στην κείμενη
σχετική νομοθεσία και με βάση τις αρχές της ισότητας, της
πολυμορφίας και της διαφάνειας, στοχεύοντας στην προ-
αγωγή του κοινού συμφέροντος της Εταιρείας και των ερ-
γαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση δίνει ιδιαίτερη ση-
μασία στον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων
και στη συνδικαλιστική ελευθερία.

ωσ πΡοσ το δικαIωμα των εΡγαζομEνων για
συλλογική τους εκπροσώπηση δραστηριοποιούνται έξι (6)

ανθρωΠινο Δυναμικο 

οι αξίες μας αποτελούν τα θεμέλια της επιτυχίας μας. 
Στόχος είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στους πολίτες και στην Ελληνική Κοινωνία. Ο σκοπός μας αντι-
κατοπτρίζει το «γιατί» κάνουμε ό,τι κάνουμε και η στρατηγική μας υποδεικνύει το «τι» κάνουμε. Το «πώς» εξυπη-
ρετούμε τον σκοπό και τη στρατηγική μας καθοδηγείται από την κουλτούρα, τις αξίες και τις συμπεριφορές μας.
Αυτό ορίζει τον τρόπο λειτουργίας μας, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης των ενεργειών της ηγεσίας μας
και του πώς δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνης στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Οι αξίες μας
είναι ενσωματωμένες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και είναι καθοριστικής σημασίας όσον αφο-
ρά στην επίτευξη του σκοπού, στην ανάπτυξή μας, στην επιτυχία μας, στην υλοποίηση της στρα-
τηγικής μας, καθώς και στην επίτευξη των υψηλότερων ποιοτικών αποτελεσμάτων.
ο διευθυνων συμβουλοσ και οι γενικοι διευθυντεσ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
πραγματοποιούν προγραμματισμένες εβδομαδιαίες συναντήσεις και συζητούν
θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικών στόχων και επιτευγμάτων.
Η ε.Ρ.τ. α.ε. αναγνωΡιζει τη ζωτική σημασία της εσωτερικής επι-
κοινωνίας, καθώς μέσω αυτής προάγεται η ανοιχτή και αμφίδρομη επι-
κοινωνία μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων, αναπτύσσεται αίσθημα ασφά-
λειας, αξιοπρέπειας και συνεργασίας, αμβλύνονται τυχόν διαφορές, επι-
τυγχάνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάχυση γνώσης και με-
ταβίβαση πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα, που μπορούν να είναι χρή-
σιμες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η εσωτερική επι-
κοινωνία έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στη φιλοσοφία της Εταιρείας,
τις απόψεις και στην αλληλεπίδραση των εργαζομένων.
αποστολΗ τΗσ ειναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση της ενιαίας
εταιρικής κουλτούρας, προκειμένου με οδηγό το Όραμα και τις Αρχές
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. να εκπληρωθεί η αποστολή της Εταιρείας, να υλοποιηθούν
οι στρατηγικές και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.



πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων, ενώ ο δημοσιογρα-
φικός κλάδος καλύπτεται από την ΕΣΗΕΑ. Η Διοίκηση σε-
βόμενη το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση της με
τους συλλόγους, επιδιώκει την ενδυνάμωση του διαλόγου
με τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων, καθώς μέσα από
αυτόν επιτυγχάνεται η διαρκής αναβάθμιση του εργασια-
κού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της τακτικής και συνεχούς
διαβούλευσης με τα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων
των εργαζομένων, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης της Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. πραγματοποίησαν το 2020 πολυάριθμες συναντήσεις
μαζί τους. Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την υπο-
γραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πλην των δημοσιογράφων για τους οποίους
έχει υπογραφεί Σ.Σ.Ε. το 2019.

στόχοι 2021
Εντός του 2021, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θα συμμετέχει για πρώτη φορά
στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς ολοκληρώθηκε η δια-
μόρφωση πλήρους ψηφιακού οργανογράμματος, στο οποίο
αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση της Εταιρείας,
και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αναζήτησης ειδικοτήτων,
στις οποίες εμφανίζονται ελλείψεις για την κάλυψη των απαι-
τούμενων αναγκών εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών
της εταιρείας.
εντOσ του 2021 σχεδιAζεται και η θέσπιση συστή-
ματος διαχείρισης της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμι-
κού σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο. Κύριος σκοπός
είναι η θέσπιση ατομικής στοχοθεσίας, η βελτίωση της ατο-
μικής επίδοσης, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική λει-
τουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..
Αρχές και αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η αξιοκρατία, η εμ-
πιστευτικότητα, η δυνατότητα διαφωνίας, οι οποίες είναι απα-
ραίτητο να είναι καταγεγραμμένες, αλλά και να διασφαλί-
ζονται με αντίστοιχους κώδικες συμπεριφοράς.
Η αξιολόγηση στοχεύει στη βελτίωση των υπαλλήλων, στην
αμφίδρομη σχέση μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων,
στην ενίσχυση της παρακίνησής τους και τελικά στην ποι-
οτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας.
Συμβάλλει στην βελτίωση και παρακίνηση των υπαλλήλων,
όπως και στην ιεραρχική τους εξέλιξη με βάση θεσμοθε-
τημένες, ανοιχτές διαδικασίες.

Στόχος της Eταιρείας το 2021 είναι:
Η προσέλκυση από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο το-
μέα στελεχών μέσω της κινητικότητας καθώς και η δια-
κράτηση των στελεχών της Εταιρείας που έχουν εκφράσει
την επιθυμία να αποχωρήσουν. 
Η έγκαιρη διάγνωση των λόγων και αιτιών που οδηγούν στε-
λέχη της Εταιρείας να την εγκαταλείψουν και η λήψη των
κατάλληλων μέτρων εκ μέρους της Εταιρείας προκειμένου

να ανακόψει και να αντιστρέψει αυτό το φαινόμενο.
Η ενημέρωση των εργαζομένων για εξελίξεις στην Εταιρεία
και άλλα σημαντικά ζητήματα. Η αναγνώριση των προ-
σπαθειών των εργαζομένων από την Δοιίκηση αλλα και αν-
τίστροφα η ενημέρωση της Διοίκησης για προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι και άλλα παρεμφερή ζητήματα.
Απώτερος στόχος η αντιμετώπιση του άγχους των εργα-
ζομένων για τις επιπτώσεις, που θα έχουν οι τυχόν αλλα-
γές στο εργασιακό περιβάλλον.

στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού
Στα τέλη του 2020 η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απασχολούσε 2.131 ερ-
γαζόμενους (896 γυναίκες - 1.235 άντρες) έναντι 2.173 ερ-
γαζομένων το 2019.
Ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού του Ομίλου ανέρ-
χεται στα 51,8 έτη.
Το ποσοστό εργαζόμενων που είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατης
εκπαίδευσης ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ανέρχεται σε 51%.

επιμόρφωση προσωπικού 
Η διατήρηση και ενίσχυση της γνώσης του προσωπικού της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι μια από τις πιο σημαντικές επιλογές της Εται-
ρείας. Οι πολιτικές εκπαίδευσης προβλέπουν δαπάνες για
συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια με στόχο την εξειδί-
κευση στην τεχνολογία των Μέσων, την παρακολούθηση των
σύγχρονων τάσεων και την ενημέρωση του εργατικού δυ-
ναμικού για θέματα που άπτονται των εργασιακών καθη-
κόντων τους. 
Η ε.Ρ.τ. α.ε. αναγνωΡIζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό
πρέπει να εκπαιδεύεται κατάλληλα και η τοποθέτηση προ-
σωπικού να γίνεται στις κατάλληλες θέσεις εργασίας έτσι
ώστε να μπορεί να αναπτύξει τις δεξιότητες του και σε άλ-
λους τομείς της Εταιρείας. 
Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει καθορίσει τα στάδια της
εκπαίδευσης προσωπικού, τα οποία είναι τα εξής: 
1. Η αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων

που απαιτούνται, 
2. Η αναγνώριση των τωρινών επιπέδων γνώσης, 
3. Η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και η προ-
ετοιμασία του προγράμματος, οι μέθοδοι εκπαίδευσης κα-
θώς και ο τόπος της εκπαίδευσης και τέλος η αξιολόγηση
των εργαζομένων.

επιμόρφωση προσωπικού μέσω EBU
Στελέχη της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συμμετείχαν σε συνέδρια, συμπόσια,
συναντήσεις και σεμινάρια και εκπαιδεύσεις της EBU,
αποκομίζοντας χρήσιμη τεχνογνωσία και πληροφόρηση σε
θέματα τεχνολογίας και περιεχομένου για την τηλεόραση,
το διαδίκτυο και το ραδιόφωνο, αλλά και θεματικές για την
εταιρική διακυβέρνηση.
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Άνδρες
58%

γυναίκες
42%
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επιμορφώσεις του τεχνικού
προσωπικού- σεμινάρια
Η συνεχής εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού σε νέες τε-
χνολογίες και σε χρήση νέου σύγχρονου εξοπλισμού όπως
είναι τα Drones, οι DSLR-Mirrorless κάμερες κλπ., ανα-
βαθμίζουν την ποιότητα του παραγόμενου τηλεοπτικού υλι-
κού της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης προσφέροντας στον
Τηλεθεατή μία νέα προοπτική στην ενημέρωσή και την ψυ-
χαγωγία του.
Έχουν πραγματοποιηθεί επίσης εκπαιδεύσεις σε υπαλλήλους
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στο Ραδιομέγαρο, αλλά και απομακρυσμέ-
να με τηλε-εκπαίδευση σε περιφερειακούς σταθμούς της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στα παρακάτω αντικείμενα: 
1. Τεχνολογία τηλεοπτικής εικόνας και τηλεοπτικής κάμε-
ρας ειδήσεων (ENG Electronic News Gathering), ρυθμίσεις
& χειρισμός τηλεοπτικής κάμερας εξωτερικών συνεργείων
σε εικονολήπτες και τεχνικούς.
2. Τηλεοπτικό μοντάζ (Post production / Video Editing), εκ-
παίδευση σε λογισμικό μη γραμμικού μοντάζ (NLE Non Li-
near Editor). 
3. Ψηφιακές τράπεζες μίξης για ραδιοφωνικούς σταθμούς
εγκατάσταση, παραμετροποίηση και χειρισμός.
4. Ρυθμίσεις & χειρισμός τηλεοπτικής κάμερας τύπου φω-
τογραφικής μηχανής (DSLR) για  τηλεοπτικές παραγωγές
(EFP Electronic Field Production) σε εικονολήπτες.
5. Σεμινάριο χρήσης εξοπλισμού (Η/Υ, Skype, μικρόφωνο
πέτου, φωτιστικά LED) για αποστολή απομακρυσμένων αν-
ταποκρίσεων (μέσω skype) λόγω πανδημίας σε δημοσιο-
γράφους.  
6. Τεχνολογία AoIP (Audio over IP) ρυθμίσεις και παραμε-
τροποίηση κωδικοποιητών.
7. Τεχνολογία ζωντανής ασύρματης μετάδοσης μέσω δι-
κτύων κινητής τηλεφωνίας.

διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες
Στον Ν. 4808/2021 περιλαμβάνονται διατάξεις λήψης μέ-
τρων και ρυθμίσεων για την παρενόχληση και την βία στην
εργασία. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να ενσωματώσει στον Γε-
νικό Κανονισμό Προσωπικού της και ιδιαίτερα στα άρθρα
των πειθαρχικών παραπτωμάτων, τις διατάξεις του νόμου
για την απαγόρευση βίας και κάθε μορφής παρενόχλησης
στον χώρο εργασίας. Ταυτόχρονα η Ε.Ρ.Τ Α.Ε. υιοθετεί πο-
λιτικές διερεύνησης και διαχείρισης κάθε καταγγελίας ή ανα-
φοράς περιστατικών βίας ή παρενόχλησης, δείχνοντας μη-
δενική ανοχή σε αυτά. Αυτές οι καταγγελίες ή αναφορές δια-
χειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και σεβασμό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε συνεργασία με τον ιατρό

εργασίας λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά της βίας ή
της κάθε μορφής παρενόχλησης, ενώ παρέχεται κάθε δυ-
νατή ψυχολογική  βοήθεια, καθοδήγηση και υποστήριξη αν-
τιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εφαρμόζει πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων
ευκαιριών των εργαζομένων, ανεξάρτητα από φύλο, κα-
ταγωγή, χρώμα δέρματος ή σεξουαλικό προσανατολισμό και
στο πλαίσιο λήψης του θεσμοθετημένου «Σήματος Ισότη-
τας» του Υπουργείου Εργασίας. Οι αμοιβές των εργαζομέ-
νων στην Εταιρεία και οι ευκαιρίες ιεραρχικής εξέλιξης, δεν
διέπονται από κανενός είδους διάκριση. Η αυστηρή τήρη-
ση της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της
μητρότητας και των γονικών αδειών και εν τέλει οι ευνοϊ-
κότερες ρυθμίσεις αυτών των θεμάτων μέσα από την επι-
κείμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αναδεικνύουν την
στήριξη της Εταιρείας προς τους γονείς και κηδεμόνες ανή-
λικων παιδιών. Η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων πρό-
ληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης
στον εργασιακό χώρο, αλλά και η αμέριστη στήριξη σε θύ-
ματα ενδοοικογενειακής βίας, αποτελούν προτεραιότητες
για την Εταιρεία. 

υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία αποτελεί
θεμελιώδη παράγοντα της δραστηριότητας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
και πρωταρχικό επιχειρησιακό στόχο. Οι πολιτικές και τα ερ-
γαλεία που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν τα εξής:
• Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την
Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς
κανονισμούς.
• Αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύ-
νων και λήψη μέτρων για τον έλεγχο και των περιορισμό
τους.
• Κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας καθώς και σχεδίων προ-
ληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδη-
γιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη
των κινδύνων.
• Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και προσπάθεια μείωσης
των επιπέδων έκθεσης σε βλαπτικούς παράγοντες και η συ-
νεχής παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων.
• Ανοικτή και διαφανής επικοινωνία για όλα τα θέματα που
αφορούν στην Υγεία και την Ασφάλεια.
• Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προ-
σωπικού σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό την εξά-
λειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.

ενέργειες για το COVID-19

Η πανδημία του ιού COVID-19 είναι μια τρέχουσα πανδημία που προκλήθηκε από
τον κορωνοϊό SARS-COV-2 .
Δεδομένης της έκτασης της ασθένειας παγκοσμίως, αλλά και των κρουσμάτων και
των συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, ο ιός αυτός χαρακτηρίστηκε από τον Παγ-
κόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τον
τρόπο ζωής σε διεθνές επίπεδο.
Η Διοίκηση από την πλευρά της, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε εθνικό και παγ-
κόσμιο επίπεδο, ακολουθώντας παράλληλα την καθοδήγηση των κρατικών και υγει-
ονομικών αρχών και τηρώντας τον σχεδιασμό και τους κανόνες που εφαρμόζει η
Ελληνική κυβέρνηση, έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
του προσωπικού. Συγκεκριμένα:
(1) Ορίστηκε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων από ανώτατα στελέχη τα οποία
συνεδριάζουν τακτικά, για την επαναξιολόγηση των δεδομένων ώστε να ληφθούν,
όπου χρειαστεί, οι κατάλληλες αποφάσεις.
(2) Εφαρμόστηκαν άμεσα όλες οι οδηγίες που δόθηκαν από τους αρμόδιους φο-
ρείς - άμεση εφαρμογή πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας με στόχο τη αποφυγή συγ-
χρωτισμού στους χώρους εργασίας και τήρησης των προβλεπόμενων αποστάσε-
ων ασφαλείας μεταξύ των εργαζομένων, δημιουργώντας το πλαίσιο για την αξιο-
ποίηση ευέλικτων προγραμμάτων εργασίας και τηλε-εργασίας.
(3) Λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και κανόνων υγιεινής εν-
τός των χώρων εργασίας με διαρκείς ενημερώσεις του προσωπικού.
(4) Περιορίστηκαν  οι μετακινήσεις του προσωπικού στις απολύτως απαραίτητες
για τη κάλυψη των γεγονότων επικαιρότητας.
(5) Παρασχέθηκαν ειδικές άδειες για εργαζομένους που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες, καθώς και άδειες ειδικού σκοπού σε γονείς μαθητών, στο πλαίσιο της δι-
ευκόλυνσή τους και της εφαρμογής των οδηγιών των ελληνικών αρχών.
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Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια στον
χώρο εργασίας για το προσωπικό και τους επισκέπτες της.
Στο πλαίσιο αυτό επιθεωρούνται τακτικά όλοι οι χώροι της
Εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλείς
και ότι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις οδηγίες υγεί-
ας και ασφάλειας που έχουν οριστεί. Η Εταιρεία απασχολεί
σε μόνιμη βάση Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, οι
οποίοι υποβάλλουν προς τη Διοίκηση της Εταιρείας ανα-
φορές σχετικές με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την
υγεία των εργαζομένων αντίστοιχα.
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. να μην
μπορεί να ανταποκριθεί στην εταιρική της ευθύνη για την
προστασία του προσωπικού και των επισκεπτών, έχουν συ-
σταθεί ομάδες πρώτων βοηθειών με σκοπό την αντιμετώ-
πιση ιατρικών περιστατικών και ομάδες έκτακτων κατα-
στάσεων με σκοπό την αντιμετώπιση συμβάντων που επη-
ρεάζουν την ασφάλεια του προσωπικού και της εκάστοτε εγ-
κατάστασης (φωτιά, σεισμός, πλημμύρα, απειλή για τοπο-
θέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κ.λπ.). Σαν μέλη των παρα-
πάνω ομάδων εκπαιδεύονται τόσο από τον Ιατρό Εργασίας
και τον Τεχνικό Ασφαλείας όσο και από άλλους φορείς, όπως
το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική.
Το 2020 δρομολογήθηκε η αναβάθμιση των κτιριακών εγ-
καταστάσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στην Αθήνα, στη Θεσσαλονί-
κη και στην Περιφέρεια. Συγκεκριμένα:

1Έχει αναπτυχθεί το γενικό πλάνο για τη λειτουργική
και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Αγίας Πα-
ρασκευής, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1960,

όταν χτίστηκε. Το κτίριο του Ραδιομεγάρου αποτελεί ένα εμ-
βληματικό κτίριο πρωτοποριακό για την εποχή του, με ιδι-
αίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σημαντικό δείγμα του μον-
τέρνου κινήματος στην Ελλάδα και έργο των καταξιωμένων
αρχιτεκτόνων. Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό σε
επίπεδο διαρρύθμισης χώρων, κατανομής λειτουργιών, και
τεχνολογίας κατασκευής (υλικά και εγκαταστάσεις) ώστε α)
το κτίριο να καταστεί λειτουργικό, ευέλικτο και ευχάριστο

σε βάθος χρόνου, β) να μειωθούν τα λειτουργικά του κό-
στη και γ) να μειωθεί το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. 
Οι πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν με:
• τη δημιουργία στον 1ο όροφο του Ραδιομεγάρου της νέας
σύγχρονης αίθουσας σύνταξης (newsroom) και του νέου con-
trol room των ειδήσεων, προκειμένου η λειτουργικότητα και
οι νέες υποδομές των χώρων να ανταποκρίνονται στις εξε-
λισσόμενες ανάγκες για παραγωγή σύγχρονων δελτίων ει-
δήσεων.
• την ανακατασκευή ενός εντελώς νέου ενιαίου και ευέλι-
κτου χώρο που συστεγάζει πλέον όλες τις υπηρεσίες της Δι-
εύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας, ο οποίος αφενός εξα-
σφαλίζει καλύτερο και αποδοτικότερο εργασιακό περιβάλ-
λον, διαδραστικό μεταξύ των εργαζομένων, όπως είναι απα-
ραίτητο λόγω της φύσης των υπηρεσιών, αφετέρου οδηγεί
σε εξοικονόμηση πόρων μέσω της συγκέντρωσης υπηρεσιών.

2Στο ίδιο πνεύμα δρομολογείται η σταδιακή αναβάθ-
μιση των περιφερειακών σταθμών προκειμένου αυ-
τοί α) να συντηρηθούν, β) να αναβαθμισθούν ενερ-

γειακά, γ) να καταστούν λειτουργικοί σε βάθος χρόνου λαμ-
βάνοντας υπόψη τις ανάγκες για σύγχρονη διαρκή παρου-
σία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στις τοπικές κοινωνίες και δ) να επανα-
κτήσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοπόσημου και σημείου
αναφοράς για τις πόλεις στις οποίες βρίσκονται. 

3Η Διοίκηση έχει ήδη προχωρήσει σε μελετητικές δια-
δικασίες για την ανέγερση νέου κτιρίου της ΕΡΤ3 στη
Λεωφόρο Στρατού, όπου θα στεγαστούν όλες οι υπη-

ρεσίες της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον των παραπάνω, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες
ενέργειες για την πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση της ακί-
νητης περιουσίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ώστε να εξασφαλισθεί η βέλ-
τιστη, αποδοτικότερη και πιο συμφέρουσα οικονομικά χρή-
ση της για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων λειτουργικών
αναγκών της Εταιρείας.

υγιΕσ, ασφαλΕσ
& συγχρονο ΠΕριβαλλον Εργασιασ

υποδομΕσ



eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020 eκθεση Διαφaνειασ & Δημoσιασ αξiασ 2020

146 147

Ραδιοφωνία
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το 2020 υιοθέτησε την τεχνολογία χρήσης σύγ-
χρονων προτύπων κωδικοποίησης στη μετάδοση αθλητικών
και καλλιτεχνικών γεγονότων, βελτιώνοντας σημαντικά την ποι-
ότητα του ήχου για τους ακροατές.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια των ψηφιακών
τραπεζών ήχου στο τμήμα των ηχογραφήσεων είναι σε εξέ-
λιξη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα αυξηθεί σημαντικά
ο όγκος των παραγομένων εκπομπών και η ποιότητά τους.
Η χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων για απο-
μακρυσμένη εργασία και παραγωγή περιεχομένου όχι μόνο
δεν μείωσε το συνολικό παραγόμενο αποτέλεσμα κατά τη
διάρκεια του κορωνοϊού, αλλά το αύξησε σημαντικά.

αναβάθμιση του δικτύου εκπομπής της εΡτ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναβάθμιση του δικτύου εκπομπής
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Στόχος είναι τα τηλεοπτικά κανάλια και οι ρα-
διοφωνικοί σταθμοί της ΕΡΤ να εκπέμπουν με ισχυρό σήμα
και συνέπεια παντού στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ήδη γίνονται
ενέργειες για την αναβάθμιση της τεχνολογίας εκπομπής

σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και οδη-
γίες. Το Νοέμβριο 2020 ξεκίνησε από κοινού και από τους
δύο παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, την
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και την Digea, η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση,
όπως αυτή προβλέπεται από τον ανανεωμένο Χάρτη Συ-
χνοτήτων που εκπόνησε η Πολιτεία. 
Το έργο της μετάβασης προχωράει σταδιακά, ανά γεω-
γραφική περιοχή, με στόχο να ολοκληρωθεί στο σύνολο
της χώρας έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 και θα «φέ-
ρει» τους τηλεοπτικούς σταθμούς στις τελικές διεθνώς κα-
τοχυρωμένες συχνότητες εκπομπής, ενώ ταυτόχρονα θα
αποδεσμεύσει φάσμα για νέες υπηρεσίες από τα δίκτυα της
κινητής τηλεφωνίας (5G). Στόχος μετά την ολοκλήρωση
της μετάβασης είναι η πλήρης κάλυψη με τηλεοπτικό σήμα
όλης της Επικράτειας.
Για πρώτη φορά, μέσα στο 2020, δρομολογήθηκε σε στέ-
ρεες βάσεις το έργο της αποτύπωσης και νομιμοποίησης
των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των κεραιών εκ-
πομπής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Πρόκειται για ένα
μεγάλο έργο, το οποίο πέρα από την νομιμοποίηση των εγ-
καταστάσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανά την Ελλάδα, θα προσδώσει
αξία στο εκτεταμένο δίκτυο εκπομπής της.

Για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στον Τηλεθεατή, το
2020 δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πλη-
ροφορικής το πρώτο NOC (Network Operation Center) με
παράλληλη έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου
λήψης βλαβών και παραπόνων (call centre) από τους Τη-
λεθεατές όλης της Επικράτειας. Στόχος η αδιάλειπτη λει-
τουργία των πομπών, η άμεση επέμβαση για την άρση οποι-
ασδήποτε βλάβης και η εξυπηρέτηση του Τηλεθεατή.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι για τον απανταχού Ελληνι-
σμό, το σήμα της ERT WORLD μεταφέρεται σήμερα μέσω
διαδικτύου σε όλο τον κόσμο ενώ μέσω Δορυφορικού σή-
ματος ή καλωδιακής τηλεόρασης μεταφέρεται στη Ευρώ-
πη, Αυστραλία, Καναδά, Ν. Αφρική και Κύπρο με στόχο τη
μεταφορά του σε όλη την Υδρόγειο.

Το 2020 ο τεχνικός τομέας αναδιοργανώθηκε στη βάση μιας
ενοποιημένης Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λει-
τουργίας Μέσων με δύο τομείς: Τεχνολογίας και Λειτουρ-
γίας. Βασική αρμοδιότητα της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης
είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, μέσω
της καινοτομίας στην Εταιρεία ώστε να μπορεί να ανταπο-
κρίνεται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες του κοινού. Η τε-
χνολογική αναβάθμιση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και η νέα εικόνα όλων
των καναλιών της ήταν ένα στοίχημα που ήδη κερδίζεται.
Συγκεκριμένα:

μετάβαση σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας (HDTV)
Ο τηλεθεατής μπορεί σήμερα να απολαμβάνει τη νέα εικό-
να Υψηλής Ευκρίνειας σε όλα τα κανάλια της ΕΡΤ. Η νέα ει-
κόνα που παρουσιάζουν τα στούντιο και οι εξωτερικές με-
ταδόσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών γεγονότων οφείλεται
στο γεγονός ότι μέσα στο 2020 η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πέτυχε το στό-
χο της μετάβασης, μέσα από τις παρακάτω διαδικασίες:
• Εγκατάσταση των νέων σύγχρονων συστημάτων εικόνας
Υψηλής Ευκρίνειας στο Τμήμα μετάδοσης Προγράμματος
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
• Αναβάθμιση και επέκταση εγκατεστημένων συστημάτων
στο Κεντρικό Έλεγχο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που βελτιώνει τη δια-

χείριση και διανομή σημάτων εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας. 
• Ολική ανακατασκευή των πλατώ και των χώρων ελέγχου
(control room) όλων των στούντιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Συγκε-
κριμένα, ανακατασκευάστηκαν τα στούντιο 1,3,4 και Δ (Κα-
τεχάκη) με εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού εικόνας Υψη-
λής Ευκρίνειας, ενώ έγινε και εγκατάσταση led walls. Η χρή-
ση ειδικών συστημάτων γραφικών και της ψηφιακής τε-
χνολογίας στη παρουσίαση των θεμάτων μαγνητίζουν το εν-
διαφέρον του Τηλεθεατή. 
• Μετατροπή ενός από τα υπάρχοντα οχήματα εξωτερικών
μεταδόσεων (OBVAN) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σε όχημα παραγωγής
εικόνας Υψηλής Ευκρίνειας. Η μετατροπή έγινε από το εξει-
δικευμένο τεχνικό προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Το σύγχρονο
πλέον όχημα εξωτερικών μεταδόσεων (OBVAN) διαθέτει 10
κάμερες εικόνας Υψηλής ευκρίνειας και μπορεί να μεταφέ-
ρει στο τηλεθεατή Αθλητικά ή Πολιτιστικά γεγονότα (Θεα-
τρικές παραστάσεις, συναυλίες, κ.λπ.). 
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δι-
κτύου και των συστημάτων διαχείρισης και επεξεργασίας
οπτικοακουστικού υλικού Υψηλής Ευκρίνειας. Η νέα κατά-
σταση επιτρέπει την εισαγωγή, διακίνηση, επεξεργασία, προ-
βολή, αποθήκευση του οπτικοακουστικού υλικού σε πλήρως
ψηφιακή μορφή.

τΕχνικΗ & τΕχνολογικΗ υΠοστΗριξΗ

προσβασιμότητα στους χώρους για άτομα με αναπηρίες (αμεα)
Έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περι-
φέρεια, προκειμένου αυτές να είναι άμεσα προσβάσιμες από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η εγκατάσταση κα-
τάλληλων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) ή ειδικών αναβατορίων εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των κτιρίων
της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προς όλους.
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Tο 2020 ενεΡγοποIHθΗκε σYστΗμα TICKETING το
οποίο μεταξύ άλλων δέχεται και εισερχόμενα αιτήματα μέσω
CALL CENTRE από τους τηλεθεατές. Αποτέλεσμα αυτής της
λειτουργίας είναι η σημαντική βελτίωση του χρόνου επι-
διόρθωσης προβλημάτων δικτύου και η άμεση επικοινωνία
με τους πολίτες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Στην Ε.Ρ.Τ Α.Ε. λειτουργεί σύστημα NOC (Network Operating
Centre), μέσω του οποίου παρακολουθείται η ορθή λει-
τουργία ενός σημαντικού μέρους του δικτύου εκπομπής, με
αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση του εξοπλισμού και
την αδιάλειπτη μεταφορά του τηλεοπτικού σήματος της ΕΡΤ
στους πολίτες.
Η ε.Ρ.τ.α.ε. βΡIσκεται σε στAδιο ενIσχυσΗσ του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation)
της, με στόχο τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών-
διαδικασιών,  και την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών
στους πολίτες.
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει ενταχθεί στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που ανα-
πτύσσεται με αποτέλεσμα την αναμονή λήψης υψηλού επι-
πέδου ψηφιακών υπηρεσιών με παράλληλη μείωση λει-
τουργικών δαπανών. 
Η διεYθυνσΗ πλΗΡοφοΡικHσ τΗσ ε.Ρ.τ. α.ε. αν-
ταπεξήλθε με μεγάλη επιτυχία στην έναρξη της πανδημίας
καθώς είχε αναπτύξει υπηρεσίες και προετοιμάσει τις υπο-
δομές της για απομακρυσμένη και πλήρη πρόσβαση σε εται-
ρικά δεδομένα και εφαρμογές. Παράλληλα όμως η περίο-
δος της πανδημίας αποτέλεσε εφαλτήριο για επιτάχυνση

προμήθειας και ανάπτυξης υπηρεσιών ενίσχυσης της αυ-
τοματοποίησης και μοντελοποίησης των διαδικασιών, προ-
κειμένου αυτές να εκκινούν και να ολοκληρώνονται χωρίς
την ανάγκη φυσικής παρουσίας και φυσικών υπογραφών.
Έτσι λοιπόν έχει ήδη αναπτυχθεί μέσω κατάλληλης προ-
μήθειας σύστημα Ηλεκτρονικών Πρωτοκόλλων και Ηλε-
κτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και όλα τα στελέχη είναι
σε θέση να υπογράφουν ηλεκτρονικά και ψηφιακά σε ση-
μαντικές και «βαριές» εταιρικές διαδικασίες.
Η πλHΡΗσ μοντελοποIΗσΗ και αυτοματοποίηση
των διαδικασιών είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη εργα-
σία που απαιτεί διαλειτουργικότητα συστημάτων, αν-
θρώπων και πάνω από όλα θέληση και υπομονή. Η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και αξιόλο-
γους συνεργάτες και στόχος είναι έως το 2022 να έχουν
αποκτήσει όλοι στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρη-
σης τα εργαλεία και τις γνώσεις προκειμένου να εργάζονται
σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. 
παΡAλλΗλα εκτOσ τΗσ πεΡαιτEΡω ανάπτυξης του
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και
αυτοματοποίησης διαδικασιών, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρόκειται στα
τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022 να ξεκινήσει τις
διαγωνιστικές διαδικασίες για την απόκτηση ERP, BI
Data Warehouse, HRMS και συστήματος Traffic, τα οποία
αναμένεται να αποτελέσουν επιπλέον σημαντικούς πυ-
λώνες στην περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

υΠΗρΕσiΕσ ΠλΗροφορικHσ
& ΕΠικοινωνιων (iT DiReCTiOn)

τεχνική υποστήριξη παραγωγής
Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καλύπτει σε ημερήσια βάση περισσότερα από 50 τηλεοπτικά θέματα! Από τα συνολικά 18.436 ρεπορτάζ το 2020
η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κάλυψε με ίδια μέσα τα 4.831 θέματα επικαιρότητας. Πιστοποιημένα συνεργεία εξωτερικών συνεργατών κά-
λυψαν για λογαριασμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 13.605 θέματα.

υπηρεσίες για αμεα
Οι υπηρεσίες πρόσβασης για ΑμεΑ αποτελούν προτεραιότητα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (υπηρεσίες ακουστικής περιγραφής, υποτιτλι-
σμού και νοηματικής ). Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει προβεί στην εγκατάσταση του εξοπλισμού για την εκπομπή επιλεγόμενων υποτίτ-
λων, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία έρευνας για την μετατροπή ομιλίας σε γραπτό λόγο σε ζωντανή μετάδοση. Μεταδίδει,
επίσης, καθημερινά δελτίο ειδήσεων στις 18:00 στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, ροή
εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων σε όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλα τα κανάλια της ενη-
μερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με υπότιτλους για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής. 

συνεργασία με EBU 
Διαχείριση και διανομή των τηλεοπτικών κυκλωμάτων με πολιτική, πολιτιστική και αθλητική επικαιρότητα από το σύνολο
των ευρωπαϊκών κρατών – μελών της Ένωσης.
Η διαχείριση των παραπάνω δορυφορικών τηλεοπτικών κυκλωμάτων πραγματοποιείται υιοθετώντας το τρίπτυχο: 
• της μέγιστης ποιότητας εικόνας & ήχου, 
• της ελάχιστης εκπεμπόμενης ισχύος

ακτινοβολίας (για περιβαλλοντικούς λόγους), 
• της μέγιστης ασφάλειας περιεχομένου από κινδύνους πειρατείας, καθώς πρόκειται για τηλεοπτικά γεγονότα

με αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης.
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Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. χρηματοδοτείται κυρίως μέσω του ανταποδοτικού τέλους ύψους τριών (3) ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλε-
κτρικού ρεύματος και που εισπράττεται για λογαριασμό της από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Το ανταποδοτι-
κό τέλος καταβάλεται από όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εξαιρούνται του τέλους υπέρ ΕΡΤ το Δημόσιο, οι χώροι
λατρείας και τα νεκροταφεία, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι μονάδες αγροτικής παραγωγής, οι κοινόχρηστοι χώροι και όπου η κα-
τανάλωση είναι πολύ μικρή-μηδενική.

διαφανhσ οικονομικh διαχΕIρισΗ

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας

eσοΔα

λΕιτουργικα eξοΔα

eξοΔα-ΕΠΕνΔYσΕισ
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ΕΠΕνΔYσΕισ
Για να ανασυνταχθεί και να ανασυγκροτηθεί η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. χρειάζονται αυξημένες επενδύσεις σε
σχέση με το παρελθόν, σε πρόγραμμα και σε τεχνολογικό εξοπλισμό (κυρίως για τη μετάβαση σε
εικόνα υψηλής ευκρίνειας (HDTV), την αναβάθμιση του δικτύου εκπομπής, κ.λπ.)..
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Το ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο (πρόγραμμα) είναι το βασικό προϊόν της ΕΡΤ. Το κοινό καταβάλει στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
ανταποδοτικό τέλος €36 ετησίως και υποχρέωση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι να το επιστρέφει με ανάλογη αξία περιε-
χομένου (πολιτιστικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, επιμορφωτικό).

Η ε.Ρ.τ. α.ε. εξασφαλίζει το περιεχόμενό της με τους εξής τρόπους:
1. το παράγει με ίδια μέσα (κυρίως ενημερωτικό, αλλά και πολιτιστικό, αθλητικό κ.λπ.)
2. αναθέτει την παραγωγή προγραμμάτων σε τρίτους, εξωτερικούς συντελεστές, στηρίζοντας έτσι και τους ανεξάρτητους
Έλληνες παραγωγούς ταινιών, σειρών, ντοκιμαντέρ και λοιπών εκπομπών
3. μισθώνει μη ενημερωτικό πρόγραμμα από ξένους και ελληνικούς οίκους, καθώς και εξασφαλίζει αθλητικά δικαιώματα
μεγάλων διεθνών και ελληνικών διοργανώσεων.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επένδυσε για την ανάπτυξη περιεχομένου μυ-
θοπλασίας (τηλεοπτικών σειρών) και ψυχαγωγικών εκ-
πομπών, είδη τα οποία απουσίαζαν εδώ και πολλά χρόνια
και τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για να διευρύνει η
ΕΡΤ το κοινό που την παρακολουθεί και να αυξήσει τη θε-
αματικότητα. Επιπλέον, εντός του 2020 έγινε προσπάθεια

για μεγαλύτερη ισορροπία στην κατανομή των διαθέσιμων
πόρων μεταξύ των διαφόρων ειδών περιεχομένου, από ότι
στο πρόσφατο παρελθόν που η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επένδυε δυ-
σανάλογα μεγάλα ποσά σε αθλητικά δικαιώματα και
ελάχιστα σε μυθοπλασία και ψυχαγωγία, για παιδικό και
νεανικό πρόγραμμα.

ΕΠΕνΔYσΕισ σΕ
ΠΕριΕχOμΕνο-μΕταΔOσΕισ
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Με βασικό μας γνώμονα την υπεύθυνη άσκηση της εκ του
ιδρυτικού σκοπού μας δραστηριότητας, θέτουμε ως προ-
τεραιότητά μας την αποτελεσματική κι εύρυθμη συνεργα-
σία με τους προμηθευτές, συνεργάτες κι αναδόχους μας, την
πλήρη τήρηση των νομοθετικών διατάξεων περί διαφθο-
ράς και ανταγωνιστικότητας και φυσικά τη βέλτιστη ικα-
νοποίηση των χρηστών μας, αποτελώντας φορέα δημο-
κρατίας και πολιτισμού με επίκεντρο την πρόσβαση του κοι-
νωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες και συμ-
βάλλοντας στη διασφάλιση της πολυφωνίας, στην ανε-
ξάρτητη μετάδοση της πληροφορίας και της είδησης και στην
προβολή των έργων του λόγου και της τέχνης

Η διεύθυνση προμηθειών
και διαχείρισηςτης ε.Ρ.τ. α.ε. λειτουργεί:
α) για την Προμήθεια Αγαθών και Υπηρεσιών βάσει του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
β) για την Προμήθεια Περιεχομένου Προγράμματος βάσει
του Κανονισμού «Υλοποίησης Εσωτερικών Παραγωγών και
Προμήθειας Περιεχομένου Προγράμματος», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1982/20.12.2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρα-
κτικό 149/20.12.2017, θ. 1ο) 

ΠολιτικΗ ΠρομΗθΕιων
Για τις ανάγκες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών της, η
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εκπληρώνει τη ρητή από τον νόμο υποχρέωση
τήρησης των αρχών της διαφάνειας, της δημοσιότητας και
της ίσης μεταχείρισης κατά την ανάθεση εκτέλεσης έργων,
εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή απο-
τυπώνεται στη σχετική διάταξη του ν. 4412/2016 (Α' 147)
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι προμηθευτές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προέρχονται τόσο από την
εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, ενώ η Εταιρεία υλοποί-
ησε προμήθειες Αγαθών και Υπηρεσιών, εξυπηρετώντας
πάνω από 750 αιτήματα για τις ανάγκες της. Οι κανόνες συ-
νεργασίας μαζί τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις επι-
κρατούντες όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθε-
σμες οφειλές ή άλλες παραβάσεις σε σχέση με τις συμβά-
σεις που έχουν υπογραφεί.

Για την ανάγκη προμήθειας περιεχομένου προγράμματος,
η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εξετάζει προτάσεις που υποβάλλονται μέσω
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενώ ακολουθεί
αναλυτικές διαδικασίες ως προς την επιλογή των προ-
γραμμάτων και τον έλεγχο αυτών από το πρώτο στάδιο της
ανάθεσης έως τον τελικό έλεγχο και την πληρωμή τους. Ει-
δικότερα, η τιμολόγηση γίνεται μετά από έλεγχο όλων των
παραστατικών ανά επεισόδιο ή εκπομπή της παραγωγής

και κατόπιν σύνταξης σχετικής Έκθεσης από Ορκωτούς
Λογιστές με την προσκόμιση των απαραίτητων φο-

ρολογικών και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων.
Η Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης έχει

την ευθύνη υλοποίησης συμβάσεων Προ-
γραμμάτων κυριότητας, μικτών παραγωγών,

συμπαραγωγών, μίσθωσης και παραχώ-
ρησης τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και

διαδικτυακού περιεχομένου.

Περαιτέρω, η εξαιρετική σημασία της χρηματοδοτικής δυ-
νατότητας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για τον εγχώριο κινηματογράφο
σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές πηγά-
ζουν από το Ν.3905/2010 όπως ισχύει, αναδεικνύει την
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε ουσιαστικό πυλώνα στήριξης της κινηματο-
γραφικής παραγωγής στη χώρα μας, ιδιαιτέρως σε μία πε-
ρίοδο βαθιάς χρηματοδοτικής κρίσης όπως η σημερινή. 

H Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει διαθέσει για τον ελληνικό Κινηματογρά-
φο από το 2014 έως σήμερα το ποσό των €19.881.810.
Τέλος, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών και
Διαχείρισης, αποδίδει τα Πνευματικά και Συγγενικά Δι-
καιώματα των δημιουργών από επαναλήψεις των έργων
τους στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο κάθε τρίμηνο σε
όλους τους Φορείς Συλλογικής Διαχείρισης για τα οπτι-
κοακουστικά έργα και για τη χρήση μουσικού ρεπερτορίου
καθώς και σε ανεξάρτητους.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εφαρμόζει πάντα διαδικασίες ελέγχου που πε-
ριλαμβάνουν την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικών
που εκδίδονται από τις αρμόδιες Αρχές, για τη διασφάλι-
ση του Δημοσίου Συμφέροντος, τα οποία επικαιροποιεί συ-
χνά προσπαθώντας να μειώσει την γραφειοκρατία και να
βελτιώσει και επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου και δια-
χείρισης, κάτι που αποτελεί και βασικό στόχο και σκοπό της 
Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης. 

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. λόγω των αυξημένων αναγκών της παραγω-
γής και αδυναμία κάλυψης με ιδία μέσα, είναι αναγκασμέ-
νη να προσφεύγει στην ιδιωτική «αγορά» και να προμη-
θεύεται τηλεοπτικό υλικό. Για αυτό το λόγο έχει δημιουρ-
γήσει από το 2016 το «Μητρώο» παρόχων, το οποίο το 2020
επικαιροποιήθηκε, εμπλουτίστηκε με νέα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά εξοπλισμού και νέους κανόνες λειτουργίας, δίνον-
τας την δυνατότητα σε επιχειρήσεις (ατομικές, ΑΕ,ΙΚΕ
κλπ.) του ιδιωτικού τομέα, να συνάψουν συμβάσεις συ-
νεργασίας με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Όλη η παραπάνω διαδικασία
είναι διαφανής, αξιοκρατική και πλήρως αποδεκτή από τον
ιδιωτικό τομέα ο οποίος τη στηρίζει και αυτό επιβεβαιώνεται
από την μεγάλη συμμετοχή. 

ενδεικτικά για το έτος 2020
υλοποιήθηκαν οι παρακάτω τηλεοπτικές

και ραδιοφωνικές παραγωγές:

ειδοσ παΡαγωγΗσ αΡιθμοσ παΡαγωγων

Τηλεοπτικές παραγωγές 74

Ραδιοφωνικές παραγωγές 156
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