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ΔΗΜΟΤΙΚA MME

Τ

ο 2012 ήταν για τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρη-

περιορίζει σημαντικά τη δαπάνη προμήθειας μισθωμέ-

σης, Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) έτος
αναδιοργάνωσης, περαιτέρω εξορθολογισμού των δα-

νου προγράμματος.
Εκπονήθηκε νέος Εσωτερικός Κανονισμός της Δ.Ε.Π.Θ.Ε.,

πανών αλλά και ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Πιστή στη
φιλοσοφία που ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή για δη-

ο οποίος, με την υιοθέτησή του από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του 2013, θα αποτελέσει το εργαλείο που θα επι-

μοτική ραδιοτηλεόραση δημόσιου χαρακτήρα, χαμηλού

τρέψει τη λειτουργία της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης με

κόστους, πρωτοπόρο και πολυφωνική, η Διοίκηση συνέʚʃʑɼʓɿʋɼʘɶʐʊʍɺʀʓʍʔəʏʃʚɼʃʐɿʑʃɶʇʍʖɫʚɼɻʆʍʔň¨¦¡¦¦

διαφάνεια και αποδοτικότητα.
Ολοκληρώθηκε η μετατροπή της ραδιοφωνικής συχνό-

¡Ŋʏʍʔɼʆʚɼɼʇʏʍʋʀʑɼʃʓʍ·΅ΆΆĭ

τητας του FM100,6 (υποστελεχωμένης ως το 2010) στο

Έτσι, μέσα στο 2012 πέτυχε τη μείωση του λειτουργικού

πρώτο εθελοντικό ραδιόφωνο της χώρας. Το «πείραμα»
του εθελοντικού ραδιοφώνου, που είχε ξεκινήσει στα

κόστους από 4,7 εκ. € το 2011 σε 4,1 εκ. €, ενώ η δαπάνη
αναδιάρθρωσης (αποζημιώσεις, επενδύσεις κ.λπ.) κυ-

τέλη του 2011, φιλοξενεί πλέον πάνω από 60 εκπομπές
την εβδομάδα προσφέροντας βήμα στις Δημοτικές Κοι-

μάνθηκε στις 600.000 €. Αντίστοιχα, μειώθηκε και το

νότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε άλλους Δήμους

προσωπικό που απασχολεί η Δ.Ε.Π.Θ.Ε, από 210 άτομα το
2010 σε 125 τον Δεκέμβριο του 2012.

του πολεοδομικού συγκροτήματος, σε πολιτιστικούς φορείς (Τελλόγλειο, Μέγαρο Μουσικής, ΚΟΘ), σε ΜΚΟ που

Στόχος για το 2013 είναι η δαπάνη λειτουργίας να περιο-

δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, ευπαθών

ριστεί κάτω από τα 3,5 εκ. € ώστε να δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις υλοποίησης ενός φιλόδοξου προγράμμα-

κοινωνικών ομάδων, δικαιωμάτων των πεζών κ.λπ.), στο
ΕΚΘ, σε ξενόγλωσσα ινστιτούτα και σε πλήθος άλλων δο-

τος επενδύσεων, με το οποίο θα καλυφθεί η μεγάλη τε-

μών της πόλης. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία σε τάξεις

χνολογική υστέρηση στον μηχανολογικό εξοπλισμό της
Δ.Ε.Π.Θ.Ε.

σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δημιουργήσουν τις δικές τους εκπομπές σε μια

Αναλυτικά, μέσα στο 2012:

εκπαιδευτική διαδικασία εξοικείωσης με τα ηλεκτρονικά
ΜΜΕ.
Τέθηκαν οι βάσεις για την ευρύτερη δυνατή προβολή του

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα συστέγασης τηλεόρασης,
ραδιοφώνου και διοίκησης της Δ.Ε.Π.Θ.Ε που εκκρεμού-

προγράμματος της δημοτικής τηλεόρασης, η οποία εκπέμπει πλέον ψηφιακά (από τον δίαυλο 50) αλλά και πα-

σε επί 20 χρόνια. Η συστέγαση στις εγκαταστάσεις της Ν.

νελλαδικά, στους συνδρομητές της otetv. Ταυτόχρονα,

Γερμανού, χάρη στην ευγενική συνεργασία με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, επιτεύχθηκε με το ελάχιστο

ξεκίνησε η ανάπτυξη της διαδικτυακής λειτουργίας της
δημοτικής τηλεόρασης. Η νέα, σύγχρονη ιστοσελίδα θα

κόστος (70.000 € στοίχισε η επιχείρηση μετακόμισης,
κατασκευής νέων ραδιοφωνικών στούντιο και αναβάθμι-

ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 αλλά ήδη τα ρεπορτάζ της
Ά΅΅ɽʚʍʔʋʏɷʋʜɶʏʎΉ΅΅ĭ΅΅΅ʁɼɷʑɼʃʒʑʓʍ¬¢¨§¨ĭ

σης των δικτύων) και θα αποφέρει, σε ετήσια βάση, οικονομίες άνω των 100.000 €.
Η συστέγαση επέτρεψε και την εσωτερική αναδιάρθωση
των δομών και λειτουργιών, με σημαντικές συνέργειες
μεταξύ του ενημερωτικού πρόγράμματος τηλεόρασης
και ραδιοφώνου.
Τρεις εκπομπές - η πρωινή ενημερωτική ζώνη «Άκου να
δεις», η μεσημεριανή αθλητική εκπομπή «Σε διπλό ταʊʏʈʎŶʇɶʃɿɸʐɶɻʃʋʀʋɼɶʋʃʇʀɼʇʏʍʊʏʀŴ¥ŶĻʊɼʓɶɻʆɻʍʋʓɶʃʓɶʔʓʎʚʐʍʋɶɶʏʎʓɿʋΆ΅΅ʇɶʃʓʍʋΆ΅΅ĭɬɶʔʓʎχρονα, οι εσωτερικές παραγωγές καλύπτουν πλέον πάνω
από το 80% του τηλεοπτικού προγράμματος, γεγονός που
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η δημοτική τηλεόραση ήταν παρούσα στα μεγάλα πολι-

ΟΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚHΣ, ΠΑΙΔΙΚHΣ

τισμικά και αθλητικά γεγονότα της πόλης κατά το 2012.
Με πολύωρες ζωντανές μεταδόσεις του 8ου Μαραθώ-

ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚHΣ ΜEΡΙΜΝΑΣ (ΟΒΡΕΠΟΜ)

νιου «Μέγας Αλέξανδρος», του πρώτου νυχτερινού ημι-

Το έργο που επιτελέστηκε από το Νομικό Πρόσωπο «Ορ-

μαραθώνιου πόλης, των επετειακών εκδηλώσεων για τα
100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

γανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής
Μέριμνας» (ΟΒΡΕΠΟΜ) κατά τη διάρκεια του έτους 2012

(συναυλία ΚΟΘ στην πλατεία Αριστοτέλους, «γαϊτανάκι»
παραδοσιακών χορών «Χορεύοντας για τα 100», εγκαίνια

σκόπευε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

έκθεσης κειμηλίων στο ΥΜΑΘ κ.ά.) των Φεστιβάλ Κινηʊɶʓʍɺʐɷʘʍʔ ʇɶʃ ɥʓʍʇʃʊɶʋʓɽʐĬ ɿ Ά΅΅ ʑʓʀʐʃʌɼ ʑɿʊɶντικές πρωτοβουλίες και θεσμούς και ανέδειξε τα θετικά

προς όφελος των χρηστών, ιδίως εκείνων με τις μεγαλύτερες ανάγκες, αλλά και των κτηριακών εγκαταστάσεων του
οργανισμού. Ειδικότερα:

μηνύματα του «ευ ζην», της δημιουργικής έκφρασης, της

ř ɧ ɧɕɩəɪɧɤ ɼʋʓɷʚʁɿʇɼ ʑʓʍ ʏʐʎɺʐɶʊʊɶ Ŵəʋɶʐʊʎʋʃʑɿ

διατήρησης της μνήμης και της ταυτότητας.
Παράλληλα, η Δ.Ε.Π.Θ.Ε έβαλε τη σφραγίδα της ως ραδι-

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
με 320 επιδοτούμενες θέσεις ωφελούμενων μητέρων. Οι

οτηλεοπτικού χορηγού επικοινωνίας σε εκατοντάδες εκδηλώσεις πολιτισμικού, κοινωνικού, επιχειρηματικού και

ωφελούμενοι γονείς του προγράμματος δεν καταβάλλουν

επιστημονικού περιεχομένου, δημιούργησε και πρόβαλε

τροφεία. Με την ένταξη αυτή ανακουφίστηκε οικονομικά
μεγάλος αριθμός γονέων και ενισχύθηκαν τα έσοδα του Νο-

δεκάδες ραδιοτηλεοπτικά σποτ στο πλαίσιο προώθησης
και ευαισθητοποίησης των δράσεων του Δήμου αλλά και

μικού Προσώπου.
ř ɫʔʋɼʚʆʑʓɿʇɼ ɿ ʑʔʋɼʐɺɶʑʆɶ ʊɼ ʓɿʋ ɭʏɿʐɼʑʆɶ ɪɶʃɻʃʍʖ ʇɶʃ

ευρύτερα. Τέλος, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση των

Εφήβου της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου

αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων οργανώνοντας
πλήθος εκπομπών διαλόγου με τους υποψήφιους βου-

Α.Χ.Ε.Π.Α., με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» και με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν.

λευτές της Θεσσαλονίκης και της Κ. Μακεδονίας.
Στο πεδίο της εξωστρέφειας, η Δ.Ε.Π.Θ.Ε ανέπτυξε αυτό-

«Ιπποκράτειο», με στόχο την υποστήριξη του προσωπικού

νομη κοινωνική δράση. Σε συνεργασία με την τοπική ΜΚΟ
ŴɫʔʊɸʆʜʑʃʒŶʇɶʃʓʍŴ©¥¦§¬ ¡¦§§¨§Ŷʓʍʔɣʍʋɻʆνου υλοποίησε πρόγραμμα εκμάθησης του τηλεοπτικού

των παιδικών σταθμών, την αναγνώριση και την πρώιμη παρέμβαση σε περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες ένταξης, τη
συμβουλευτική των γονέων και την ενίσχυση της επικοινω-

ρεπορτάζ σε ομάδα νέων μεταναστών, προσφέροντάς

νίας γονέων και προσωπικού.
řɫʓʍʔʒʚʝʐʍʔʒʓʜʋɪɶʃɻʃʇʝʋɫʓɶʁʊʝʋʏʐɶɺʊɶʓʍʏʍʃʀʁɿ-

τους έτσι τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους
ρεπορτάζ για τα ζητήματα της νόμιμης μεταναστευτικής

καν εκδηλώσεις σε συνεργασία με ομάδες θεατρικές, κουκλοθέατρου κ.ά., με στόχο τη θεατρική αγωγή των παιδιών

πραγματικότητας στην Ελλάδα. Επίσης, σε συνεργασία με

και την προσέγγιση οικουμενικών θεμάτων όπως η ειρήνη,

ʓʍ Ŵɟʋʑʓʃʓʍʖʓʍ ¢§Ŷ ʓɿʒ ɞɼʑʑɶʈʍʋʆʇɿʒĬ ɻʃʍʐɺɷʋʜʑɼ
ɺʃɶʏʐʝʓɿʘʍʐɷʑʓɿʋəʈʈɷɻɶĬʓʍʑʔʋɽɻʐʃʍŴ   Ŷ

η συναδέλφωση λαών και ο σεβασμός στο περιβάλλον.
řɬʍʏʐʍʑʜʏʃʇʎʓʜʋɘʃʍʃʇɿʓʃʇʝʋĻɧʃʇʍʋʍʊʃʇʝʋɭʏɿʐɼʑʃʝʋ

για τις αξίες της Δημόσιας Τηλεόρασης με τη συμμετοχή
της ΕΡΤ καθώς και επαγγελματιών από διάφορες ευρω-

παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προ-

παϊκές χώρες.

μηθειών, προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης με
σκοπό τη βελτίωση των γνώσεών του σε συνδυασμό με τις
αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις που προέκυψαν το 2012.
řəʇɻʎʁɿʇɼʘʔʈʈɷɻʃʍɺʃɶʓɿʋɼʋɿʊɽʐʜʑɿʇɶʃʓɿʋʏʐʍɸʍʈʀʓʜʋ
υπηρεσιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών στους δημότες.
ř ɦɼʇʆʋɿʑɼ ɿ ɻʃɶɻʃʇɶʑʆɶ ɶʋɶʇɶʓɶʑʇɼʔʀʒ ʓʍʔ ʃɻʃʎʇʓɿʓʍʔ
κτηρίου του Παιδικού Σταθμού Ξηροκρήνης (επί της οδού
Βερατίου) με στόχο την επαναλειτουργία του μέσα στο 2013.
řɔʐʚʃʑɶʋʍʃɼʋɽʐɺɼʃɼʒɺʃɶʓɿɻʃɼʇɻʆʇɿʑɿʓɿʒʇʔʐʃʎʓɿʓɶʒʓʜʋ
οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται τα κτήρια, όπου
στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί των Κ.Ε.Φ.Ο. Τούμπας
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