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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για Τ.V 100 και ΔΕΠΘΕ
Η πρόκληση για το νέο δημοτικό συμβούλιο, είναι διπλή:
► να εκκαθαριστούν όλες οι εκκρεμότητες- όλες οι διαχειριστικές σκιές,
με επιμονή κι ενδελεχή έρευνα
► να καθιερωθούν κανόνες διαφάνειας,
στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος ενός κλειστού συστήματος εξουσίας
Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον της ΔΕΠΘΕ.
Ας ανακεφαλαιώσουμε :
► η στόχευση ήταν απλή:
σύστημα κομματικής κι προσωπικής προβολής, με εσωτερική δομή και διάχυση σε άλλα μέσα και πηγές
πληροφόρησης
► τα ποσά ήταν ιλιγγιώδη
► το προσωπικό ήταν υπεράριθμο
► οι δημότες καταβάλλουν τουλάχιστον 7 εκ.€ / έτος και δεν απαλύνεται το πρόβλημα όταν λέμε ότι η ΕΡΤ 3
επιχορηγείται με 42εκ.€ /έτος
Οι πολιτικές της νέας διοίκησης πρέπει να
εστιάζονται στο ότι :
‘’το μέσον θα παρέχει ποιότητα, ανάλογη με τον πολιτισμό που υποσχεθήκαμε στην πόλη’’ .
Αξίζει, ίσως να επιδοτείς τον πολιτισμό και την πλουραλιστική ενημέρωση.
Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος συντήρησης, ακόμα κι αν υποστεί κάποια μερεμέτια, αφού και με μείωση του
κόστους, δεν βελτιώνεται αυτόματα η ποιότητα.
ΣΥΝΕΠΩΣ
Χρειάζεται ένα σχέδιο βιωσιμότητας κι ανάπτυξης , ώστε να ληφθεί οριστική απόφαση.
Πτυχές διερεύνησης είναι:
-να μετατραπεί σε ένα πλουραλιστικό μέσο, για τον τόπο και να εξαγνιστεί από το στίγμα του φερέφωνου.
-Να ανοιχτεί στην κοινωνία, στα πολιτιστικά γεγονότα, στις εκδηλώσεις, στο θέατρο και να αξιώσει δικαιώματα
-Να ζητηθούν απόψεις από τη κοινωνία.
-Να εμπλακεί σε αυτή την διερεύνηση μια ευρεία επιτροπή, από ολόκληρη την πόλη.
-Να διερευνηθεί η διαδημοτική συνεργασία, η δυνατότητα συμπόρευσης με Επιμελητήρια και Φορείς
-Να φωτιστούν τα σκοτεινά σημεία: Προσωπικό, πρόγραμμα, διαφήμιση, κοστολόγια κ.λ.π
Και με βάση αυτό το σχέδιο βιωσιμότητας
που θα κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο
και το οποίο θα έχει το ΚΟΣΤΟΣ
αλλά θα προκύπτει και το ΟΦΕΛΟΣ,
να ληφθεί η οριστική –τελεσίδικη απόφαση,
που θα είναι ωφέλιμη και χρήσιμη για τους πολίτες, για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
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