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ΝΟΜΙΚA ΠΡOΣΩΠΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ

12. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ

Γ
ια τη «Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάμα-

τος και Επικοινωνίας» (ΔΕΠΘΕ), το 2014 επιβεβαίωσε 

την επίτευξη των στόχων αναδιάρθρωσης και εξυ-

γίανσης, που είχαν τεθεί από την άνοιξη του 2011, βάσει 

συνεχή χρονιά η δαπάνη λειτουργίας της δημοτικής ρα-

διοτηλεόρασης μειώθηκε και η επιχορήγηση του Δήμου 

περιορίστηκε στα 3,3 εκατ. ευρώ (από τα 8,5 εκατ. όπου 

είχε ανέλθει το 2010). 

Ταυτόχρονα, μέσα από την ενημερωτική λειτουργία 

-

και τη χρησιμότητά τους στη Θεσσαλονίκη και στην Κε-

ντρική Μακεδονία ως ένας δημοσιογραφικός οργανισμός 

που λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις 

αλλά και ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας του τοπι-

κού πολιτικού συστήματος (βλ. ζωντανές μεταδόσεις των 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου). Ειδικότερα:

-

χισαν να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης 

σε σχέση με το υπόλοιπο πρόγραμμα της Δημοτικής Τη-

λεόρασης, επιτυγχάνοντας την εμπέδωση της αξιοπιστίας 

της στα μάτια του κοινωνικού συνόλου. 

του Ιουνίου (Δημοτικές, Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές 

εκλογές) κινητοποίησε το σύνολο των πόρων, ανθρώπι-

η διοργάνωση και προβολή περισσότερων από εξήντα 

-

φίων δημάρχων, περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών 

και ευρωβουλευτών. Η Δημοτική Τηλεόραση ήταν η μόνη 

οι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και οι υποψήφιοι 

περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας (από δύο στον Α’ 

γύρο και ένα στον Β’ γύρο των εκλογών). 

-

σπασε τα συγχαρητήρια των ιθυνόντων της Διεθνούς 

Κωπηλατικής Ομοσπονδίας  για την αξιοθαύμαστη τηλεο-

πτική μετάδοση της τελικής φάσης του Παγκόσμιου Πρω-

ταθλήματος Παράκτιας Κωπηλασίας, που φιλοξενήθηκε 

πολύ τον πήχυ της τηλεοπτικής κάλυψης τέτοιων εκδη-

λώσεων διεθνώς». Την ίδια μέρα ακολούθησε και δεύτερη 

πολύωρη μετάδοση του 2ου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου 

Θεσσαλονίκης με τους δημοσιογράφους και τους τεχνι-

κούς της ΔΕΠΘΕ να υπερβάλλουν εαυτούς για ένα άριστο 

αποτέλεσμα.  

στα μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα 

της πόλης (79η ΔΕΘ, 9ος Διεθνής Μαραθώνιος «Μέγας 

Αλέξανδρος», «Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 

Νεολαίας 2014», 55ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και 16ο 

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ κ.ά) προσφέροντας άμεση, ολο-

κληρωμένη και νηφάλια ενημέρωση για τα τεκταινόμενα 

σε επίπεδο πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

και περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσα στο 2014, 

εικονοληψίας των μνημείων τουριστικού ενδιαφέροντος 

και άλλων δημόσιων κτηριακών συγκροτημάτων της πό-

λης (ΔΕΘ, ΑΠΘ, ΥΜΑΘ, Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας κ.ά.) με 

στόχο την τουριστική προβολή της Θεσσαλονίκης και την 

εν γένει διευκόλυνση της οπτικοακουστικής επικοινωνίας 

των τοπικών θεσμών. Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΘΕ υπήρξε πρό-

θυμος χορηγός επικοινωνίας εκατοντάδων εκδηλώσεων 

καλλιτεχνικού, κοινωνικού, επιχειρηματικού και επιστη-

μονικού ενδιαφέροντος, ενώ δημιούργησε και πρόβαλε 

δεκάδες ραδιοτηλεοπτικά σποτ προώθησης και ευαισθη-

τοποίησης για δράσεις του Δήμου.

ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥ-

ΑΙΣΘΗΤΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ

Το 2014 η ΔΕΠΘΕ ανέπτυξε πολυσχιδή κοινωνική δρά-

ση μέσα από καμπάνιες κοινωνικού χαρακτήρα (συλλογή 

παιχνιδιών για τα ορφανοτροφεία και τα παιδιά άπορων 
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οικογενειών), τη συνδιοργάνωση για 2η συνεχή χρονιά 

της «Γιορτής Πολυγλωσσίας», τη συμμετοχή της ως εταί-

ρου δημοσιότητας σε σειρά αναπτυξιακών συμπράξεων 

τοπικού χαρακτήρα για την απασχόληση, την παραγωγή 

ντοκιμαντέρ για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (απεξαρ-

τημένα άτομα) ή σειράς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για 

την ισότητα των ευκαιριών (παγκόσμια μέρα γυναίκας).

Σε διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

-

ανάδειξη των αξιών της Δημόσιας Τηλεόρασης με τη 

συμμετοχή πλήθους επαγγελματιών από όλη την Ευρώ-

πη, όπου τέθηκε σε διεθνές ακροατήριο το ζήτημα του 

λουκέτου στην ΕΡΤ. Ταυτόχρονα, η δημοτική τηλεόραση 

έθεσε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πρόγραμμα συμπαρα-

γωγής ποιοτικών ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) με 

τηλεοπτικούς φορείς της Ν. Κορέας, επιτυγχάνοντας την 

έμμεση ιστορική και τουριστική προβολή της Θεσσαλονί-

κης και της Μακεδονίας.  

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗ-

ΜΑ ΤΗΣ «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

Μέσα στο 2014 ολοκληρώθηκε η ιδιαίτερα επιτυχής θη-

τεία της Διοίκησης της ΔΕΠΘΕ, ενώ από τον Σεπτέμβριο, 

με τη νέα δημοτική περίοδο, τη σκυτάλη πήρε δημοσι-

ογράφος, ο πρώτος πρόεδρος του Δ.Σ. που δεν ανήκει 

στα αιρετά μέλη της Διοίκησης του Δήμου, γεγονός που 

ενισχύει έτι περαιτέρω την ανεξαρτησία της δημοτικής 

ραδιοτηλεόρασης. Στη νέα σύνθεση του ΔΣ συμμετέχει 

πλέον και εκπρόσωπος της αιρετής Περιφέρειας Κεντρι-

κής Μακεδονίας.

Μετά από μία τετραετία ραγδαίας αναδιοργάνωσης και 

εξορθολογισμού, η ΔΕΠΘΕ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 

την επόμενη πρόκληση, που είναι η ομαλή μετάβαση σε 

μια «διαδημοτική» ή «μητροπολιτική» ραδιοτηλεόραση 

με τη συμμετοχή και άλλων φορέων της Αυτοδιοίκη-

σης στο εταιρικό της σχήμα. Προς τον σκοπό αυτό, τον 

Απρίλιο του 2014 η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε 

ομόφωνο ψήφισμα, σύμφωνα στο οποίο υπογραμμίζει 

ότι η διαδικασία αυτή οφείλει να είναι σταδιακή, διαφα-

νής και να διασφαλίζει το μέλλον της ΔΕΠΘΕ ως ραδιο-

τηλεόρασης δημοσίου συμφέροντος, χαμηλού κόστους, 

ενημερωτικού χαρακτήρα, ανεξάρτητης, εξωστρεφούς 

και καινοτόμου. 

Διοικητικό Συμβούλιο (έως 31-08-2014)

Ασλανίδου Σοφία, Πρόεδρος

Διαμαντάκης Βασίλης, Αντιπρόεδρος

Αγγελόπουλος Απόστολος

Δημαρέλος Γιώργος

Μάτης Χρήστος (παραιτήθηκε από Δημοτικός 

Σύμβουλος και αντικαταστάθηκε από το 

Βασίλη Γάκη)

Νικολόπουλος Χρήστος

Παπαδόπουλος Αντώνης

Παπανικολάου Γιώργος

Πλήκα Μαρία

Σαλονικίδου Αραβέλλα

Διοικητικό Συμβούλιο (από 10-10-2014)

Νεστορίδης Παναγιώτης, Πρόεδρος

Αρβανίτης Γιώργος, Αντιπρόεδρος

Διαμαντάκης Βασίλης

Θάνος Αλέξανδρος

Κυριζίδης Εφραίμ

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μπαρμπουνάκης Αθανάσιος – Αλέξανδρος

Νικολόπουλος Χρήστος

Πλήκα Μαρούλα

Σαλονικίδου Αραβέλλα

Σαράντος Γιώργος


