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Συνάντηση εργασίας πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Μαρτίου ύστερα από 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου Πρέβεζας κ. Νικολάου Γεωργάκου, µε τον πρόεδρο της 
Ένωσης ∆ηµοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ Ελλάδας και Αντιδήµαρχο 
Θεσσαλονίκης κ. Νικολάου Ζεϊµπέκη, µε τη συµµετοχή και του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Πρέβεζας κ. Λεωνίδα Αργυρού. 
 
Κατά την συνάντηση εργασίας επιβεβαιώθηκε η απόφαση που λήφθηκε τον 
περασµένο Σεπτέµβριο στην Ξάνθη, για την πραγµατοποίηση του τακτικού 
συνεδρίου των δηµοτικών µέσων ενηµέρωσης όλης της χώρας, το προσεχές 
φθινόπωρο στην Πρέβεζα, µε αφορµή τη συµπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του 
∆ηµοτικού Ραδιοφώνου Πρέβεζας. 
 
Ο ∆ήµαρχος ξενάγησε τον Πρόεδρο της Ένωσης στο δηµοτικό ραδιόφωνο Πρέβεζας 
και τον ενηµέρωσε για το πολυσχιδές έργο που παρουσιάζει η επιχείρηση στην 
τοπική κοινωνία τα τελευταία 30 χρόνια λειτουργίας της και συζητήθηκαν καλές 
πρακτικές το πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί τα δύο τελευταία χρόνια 
µε πρωτοβουλία της Ένωσης, ενώ οριστικοποιήθηκε η ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
τακτικού ετήσιου συνεδρίου να πραγµατοποιηθεί 2  µε 4 Σεπτεµβρίου 2022 στην 
Πρέβεζα. 
 
Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ζεϊµπέκης ευχαρίστησε το ∆ήµαρχο για την πρόσκληση 
και την αβραµιαία φιλοξενία και σε δηλώσεις του σηµείωσε ότι: «Η Ένωση 
δηµιουργήθηκε πριν από 2,5 χρόνια µε στόχο να λειτουργήσει αλληλέγγυα και 
υποστηρικτικά προς όλα τα δηµοτικά µέσα ενηµέρωσης της χώρας. Αυτό κάνουµε, 
αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε και ερχόµαστε στην Πρέβεζα τον προσεχή 
Σεπτέµβριο όλοι µαζί για να γιορτάσουµε τα 30 χρόνια λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Ραδιοφώνου Πρέβεζας. Να δηλώσουµε την υποστήριξή µας στο σταθµό και να 
επιβεβαιώσουµε στην τοπική κοινωνία της Πρέβεζας και της Ηπείρου ότι η Ένωση, θα 
συνεχίσει µε την ίδια θέρµη να εργάζεται, για την ενδυνάµωση και την επίλυση 
ζωτικών προβληµάτων των µελών της, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών που 
εκπροσωπούµε».  
 
 
 
 
 



Ο ∆ήµαρχος Πρέβεζας Νικόλαος Γεωργάκος σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τον 
Πρόεδρο για την υποστήριξη και την έµπρακτη βοήθεια, που παρέχει η Ένωση στο 
∆ηµοτικό Ραδιόφωνο της Πρέβεζας, υπογραµµίζοντας ότι: «Φέτος  θα υποδεχτούµε 
στις αρχές του Σεπτέµβρη στην πόλη µας, αντιπροσωπείες από όλα τα ∆ηµοτικά 
Ραδιόφωνα της χώρας, για να γιορτάσουµε όλοι µαζί, στα πλαίσια και του τακτικού 
συνεδρίου της Ένωσης, τα 30 χρόνια λειτουργίας του δηµοτικού µας Ραδιοσταθµού. 
Ενός ραδιοφώνου που δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τα ιδιωτικά µέσα 
ενηµέρωσης της πόλης και της Περιφέρειάς µας, αλλά υποστηρικτικά. Έχει καθαρά 
ενηµερωτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα και µε την διοργάνωση του 
συνεδρίου που θα φιλοξενήσουµε, στοχεύουµε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της 
Πρέβεζας. Με όχηµα λοιπόν το δηµοτικό µας ραδιόφωνο, η Πρέβεζα, το τουριστικό 
προϊόν της περιοχής και η τοπική πολιτιστική δηµιουργία των φορέων της πόλης µας, 
θα ταξιδέψει και θα γίνει γνωστή σε όλη την χώρα από την Ορεστιάδα ως το 
Καστελόριζο µέσα από την Ένωση και τα δηµοτικά ραδιόφωνα και της τηλεοράσεις 
µέλη της. Είµαστε έτοιµοι για την µεγάλη γιορτή του δηµοτικού µας ραδιοσταθµού, 
που θα είναι γιορτή της πόλης µας».   
 
 

 
 
 

 
 
 


