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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ηµοτικά ΜΜΕ: Ανεξάρτητη 

και Αδέσµευτη Ενηµέρωση 

για τον Πολίτη

Η νέα ∆ιοίκηση προχώρησε σε αλλαγέ̋ µε γνώµονα τι̋ 

βασικέ̋ αρχέ̋ ότι τα ∆ηµοτικά ΜΜΕ πρέπει να είναι χαµηλού 

κόστου̋, χρήσιµα για την πόλη και την περιφέρεια τη̋ Κ. Μακε-

δονία̋, πολυφωνικά και «ανοιχτά» σε νέε̋ ιδέε̋ και πρακτικέ̋. 

Ένα πραγµατικό «εργαλείο» στην υπηρεσία τη̋ πόλη̋ και όχι το 

φερέφωνο τη̋ εκάστοτε ∆ιοίκηση̋ του ∆ήµου. Ουσιώδη̋ προ-

ϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή του̋ και βασικό̋ στόχο̋ 

τη̋ ∆ιοίκηση̋, είναι η µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών ΜΜΕ σε διαδη-

µοτικά, ώστε και άλλοι ∆ήµοι του Πολεοδοµικού Συγκροτήµα-

το̋ ή ευρύτερα να συµβάλλουν στο κόστο̋ λειτουργία̋ του̋. 

 Έτσι, 

• Σε διάστηµα 12 µηνών η λειτουργική δαπάνη τη̋ ∆ΕΠΘΕ 

µειώθηκε από 7 εκ. € το 2010 σε 4,7 εκ. €.  

• Ολοκληρώθηκε η µελέτη και ξεκίνησαν οι εργασίε̋ ενόψει 

τη̋ συστέγαση̋ Τηλεόραση̋ και Ραδιοφώνου που εκκρεµούσε 

επί 20 χρόνια. Το συνολικό κόστο̋ τη̋ µετακόµιση̋, κατασκευ-

ή̋ νέων ραδιοφωνικών στούντιο και ανανέωση̋/αναβάθµιση̋ 

των δικτύων, που αναµένεται να ολοκληρωθεί εντό̋ του 2012, 

εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσει τι̋ 85.000€ και θα οδηγήσει σε 

ετήσια εξοικονόµηση δαπανών τη̋ τάξη̋ των 100.000€. 

• Ο εξορθολογισµό̋ των υπερωριών οδήγησε στη µείωσή 

του̋ κατά 60%. 

• Οι συνεδριάσει̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταδίδονται 

πλέον ζωντανά, συµβάλλοντα̋ έτσι καθοριστικά στη διαφάνεια 

του τοπικού πολιτικού συστήµατο̋.  

• Με την ελάχιστη δαπάνη, προχώρησε η πλήρη̋ ψηφιοποί-

ηση τη̋ τηλεοπτική̋ παραγωγή̋ καθώ̋ και τη̋ εκποµπή̋ του 

τηλεοπτικού σήµατο̋ από τον δίαυλο 50. Για το σκοπό αυτό, 

επιδιώκεται η συγκρότηση κοινοπραξία̋ µε τρει̋ ακόµα σταθ-

µού̋ περιφερειακή̋ εµβέλεια̋.  

• Ενοποιείται το ρεπορτάζ Τηλεόραση̋ και Ραδιοφώνου, µε 

αποτέλεσµα την πληρέστερη δυνατή κάλυψη τη̋ τοπική̋ επικαι-

ρότητα̋, όχι µόνο στα όρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκη̋, αλλά σε 

ολόκληρο το πολεοδοµικό συγκρότηµα. 

Τοµεί̋ Πολιτική̋

• ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην πολυσχιδή καλλιτεχνική 

δραστηριότητα τη̋ πόλη̋, ώστε οι κάτοικοι να αγκαλιάσουν και 

να στηρίξουν έµπρακτα βασικού̋ πολιτιστικού̋ θεσµού̋, όπω̋ 

το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου, την ΚΟΘ, το Μέγαρο Μουσική̋, 

τα πέντε Μουσεία, κοκ

• Η υποστελεχωµένη ραδιοφωνική συχνότητα του FM 

100,6 µετατράπηκε στο πρώτο «Εθελοντικό Ραδιόφωνο» τη̋ 

χώρα̋, προσφέροντα̋ βήµα στι̋ ∆ηµοτικέ̋ Κοινότητε̋ του 

∆ήµου Θεσσαλονίκη̋, σε άλλου̋ ∆ήµου̋ του πολεοδοµικού 

συγκροτήµατο̋, σε πολιτιστικού̋ φορεί̋ (Τελλόγλειο, Μέγαρο 

Μουσική̋, ΚΟΘ, ΧΑΝΘ), σε ΜΚΟ (σε θέµατα περιβάλλοντο̋, 

ευπαθών κοινωνικών οµάδων, δικαιωµάτων των πεζών), στο 

ΕΚΘ, σε ξενόγλωσσα Ινστιτούτα και σε πλήθο̋ άλλε̋ δοµέ̋ 

τη̋ πόλη̋. Ταυτόχρονα, µέσω του FM 100,6 δόθηκε η ευκαιρία 

σε τάξει̋ τη̋ Πρωτοβάθµια̋ και ∆ευτεροβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ 

να δηµιουργήσουν τι̋ δικέ̋ του̋ εκποµπέ̋ σε µία εκπαιδευτική 

διαδικασία εξοικείωση̋ µε τα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Το «Εθελοντι-

κό Ραδιόφωνο» του ∆ήµου Θεσσαλονίκη̋ fm100,6 ξεκίνησε τι̋ 

εκποµπέ̋ του στι̋ 21/11/2011. 

• Ξεκίνησαν επαφέ̋ για τη δωρεάν αναµετάδοση του προ-

γράµµατο̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Τηλεόραση̋ από την πλατφόρµα τη̋ 

ΟΤΕtv.

• Υπογράφηκε Μνηµόνιο Συνεργασία̋ µε το europarl.tv για 

την αναµετάδοση ρεπορτάζ από την επικαιρότητα τη̋ Ε.Ε.

• ∆ηµιουργήθηκαν νέε̋ εκποµπέ̋, διαδραστική̋ ενηµέρω-

ση̋, που προσφέρουν πραγµατικό βήµα στον πολίτη, προκειµέ-

νου να αναδείξει και να επιλύσει τα κακώ̋ κείµενα σε όλο το 

φάσµα των λειτουργιών του ∆ηµοσίου (δηµοτικέ̋, περιφερεια-

κέ̋ και κρατικέ̋ υπηρεσίε̋, νοµοθεσία κλπ). Στον πρώτο χρό-

νο τη̋, η εκποµπή «∆ηµότη̋-online» υποδέχθηκε τουλάχιστον 

9.000 τηλεφωνικέ̋ ερωτήσει̋-παρατηρήσει̋ και η ιστοσελίδα 

τη̋, περισσότερε̋ από 80.000 επισκέψει̋.

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη̋ ∆ΕΠΘΕ:

Πρόεδρο̋: Μπουτάρη̋ Γιάννη̋ 

Αντιπρόεδρο̋: Ασλανίδου Σοφία 

Λεκάκη̋ Πέτρο̋

Καρακωστάνογλου Βενιαµίν

Μάτη̋ Χρήστο̋

Σαράντο̋ Γιώργο̋ (εκπρ.εργαζοµένων ∆ΕΠΘΕ)

Νεστορίδη̋ Πάνο̋ (εκπρ. ΕΣΗΕΜΘ)

Σαλονικίδου Αραβέλα (µέλο̋ του ∆Σ ΒΕΘ)

∆ιαµαντάκη̋ Βασίλη̋

Αγγελόπουλο̋ Απόστολο̋

Στάγκο̋ Φίλιο̋ 

Στι̋ πρώτε̋ προτεραιότητε̋ τη̋ νέα̋ ∆ιοίκηση̋ βρέ-

θηκε η εξυγίανση, η αναδιάρθρωση και η αναβάθµιση 

τη̋ ∆ηµοτική̋ Εταιρεία̋ Πληροφόρηση̋, Θεάµατο̋ 

και Επικοινωνία̋ (∆ΕΠΘΕ), καθώ̋ το κόστο̋ λειτουρ-

γία̋ τη̋ βάρυνε µε υπέρογκα ποσά τον προϋπολο-

γισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκη̋, ενώ η ποιότητα του 

προγράµµατο̋ διένυε µία διαρκώ̋ φθίνουσα πορεία 

απαξίωση̋. Αντί να εξελιχθεί σε ένα πρωτοπόρο µέσο 

ανάδειξη̋ των δηµιουργικών δυνάµεων τη̋ πόλη̋, η 

δηµοτική ραδιοτηλεόραση είχε εκπέσει σε ένα εργα-

λείο εξυπηρέτηση̋ πελατειακών σχέσεων µε υπέρο-

γκε̋ δαπάνε̋ που δεν υπηρετούσαν ούτε τη στοιχειώ-

δη ανάγκη ανανέωση̋ του τεχνικού εξοπλισµού τη̋.

Τα νέα λογότυπα των ∆ηµοτικών Μέσων Ενηµέρωση̋


