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›

Στο σκέλος της δαπάνης λειτουργίας, η ΔΕΠΘΕ διατήρησε την ικανότητά της να λειτουργεί με επιχορήγηση, η οποία δεν υπερβαίνει τα 3,5 εκατ. ευρώ
ετησίως (από τα 9 εκατ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί
το 2009), επιβεβαιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητά
της απέναντι στις χρόνιες δημοσιονομικές πιέσεις. Παράλληλα, μέσα από μια πολιτική σφιχτής οικονομικής
διαχείρισης, κατόρθωσε να εξοικονομήσει πόρους
προκειμένου να εφαρμόσει μέρος του Τεχνικού Προγράμματός της, με στόχο την πλήρη ανανέωση του
πεπαλαιωμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού της. Στη
διετία 2016-2017 η ΔΕΠΘΕ διεύρυνε την ψηφιοποίηση των υποδομών της με
• την προσθήκη τεσσάρων ψηφιακών καμερών για το
κεντρικό στούντιο,
• την ανάπτυξη ενός πλήρως ψηφιοποιημένου τηλεφωνικού κέντρου,
• την αναβάθμιση του βασικού κορμού του εσωτερικού της δικτύου με οπτική ίνα, και
• την προμήθεια νέου πομπού για τον FM100.

›

Την ίδια περίοδο τέθηκε σε λειτουργία ο νέος ιστότοπος (website) της ΔΕΠΘΕ, www.fm100.gr, μέσα
από τον οποίο παρέχονται όλες οι πληροφορίες για
το πρόγραμμα των δημοτικών ΜΜΕ, η δυνατότητα
θέασης κατά παραγγελία (on demand) των ρεπορτάζ και των ενημερωτικών εκπομπών της TV100, ενώ

T

ο έτος 2017 υπήρξε περίοδος σημαντικών κατακτήσεων για τα δημοτικά ΜΜΕ (TV100, FM100,
FM100,6), τόσο σε ό,τι αφορά την εδραίωση της
μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους, όσο και σε επίπεδο
δράσεων που ενισχύουν τον θεσμικό και κοινωνικό ρόλο
τους στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα:
›

Χάρη σε προτάσεις της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ), που
έγιναν δεκτές από την κυβέρνηση, θεσμοθετήθηκαν
διατάξεις που ενισχύουν την προοπτική των δημοτικών ΜΜΕ. Ο ν.4483/2017:
• Διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα των δημοτικών ΜΜΕ, καθώς αποσαφηνίζει ότι μπορούν να
επιχορηγούνται από τους οικείους δήμους, απομακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο υποχρεωτικής μετατροπής τους σε Α.Ε.
• Αίρει την αναστολή προσλήψεων στις δημοτικές
επιχειρήσεις ραδιοφωνίας-τηλεόρασης, προσφέροντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ανανεώνουν και
να εμπλουτίζουν το έμψυχο δυναμικό τους.
• Παρέχει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλων δήμων στην ιδιοκτησία και στη διοίκηση των
δημοτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας-τηλεόρασης. Εφόσον υλοποιηθεί, η μετατροπή της ΔΕΠΘΕ
σε «διαδημοτική» επιχείρηση βάζει τα θεμέλια για τη
μετεξέλιξή της σε έναν ισχυρό και βιώσιμο πυλώνα
ενημέρωσης ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας.

30

›

Κατά τη διάρκεια του 2017 συνεχίστηκε η προσπάθεια
δημιουργίας ενός δικτύου όλων των δημοτικών ΜΜΕ
ανά την επικράτεια, που είχε ξεκινήσει στις αρχές του
2016, και στην οποία η ΔΕΠΘΕ έκτοτε πρωταγωνιστεί.
Στόχος του δικτύου αυτού είναι η ανταλλαγή καλών
πρακτικών και ο συντονισμός των δράσεών τους απέναντι στην Πολιτεία. Η ΔΕΠΘΕ συμμετείχε στα δύο
πρώτα συνέδρια των δημοτικών ΜΜΕ (Τρίπολη 2016,
Αθήνα 2017), όπου αναγνωρίστηκε η καθοριστική
συμβολή της στην εξαίρεση των δημοτικών τηλεοράσεων από τη διαδικασία της αδειοδότησής μέσω
δημοπρασίας (ν.4339/2015).
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ετοιμάστηκε το έδαφος για τη
λειτουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας για θέματα τοπικού και
αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος.
Παράλληλα, ξεκίνησαν πρόδρομες διαδικασίες ψηφιοποίησης
του σημαντικότατου οπτικοακουστικού αρχείου της δημοτικής
τηλεόρασης της περιόδου 19892012, που εξακολουθεί να βρίσκεται αποθηκευμένο σε ευπαθή
μαγνητικά μέσα (βιντεοταινίες).

storytelling in the public interest

Το 2017 υπήρξε έτος-ορόσημο στη
μακρόχρονη πορεία της δημοτικής
ραδιοτηλεόρασης. Για να τιμήσει
την επέτειο των 30 χρόνων από την
ίδρυση του Δημοτικού Ραδιοφώνου,
η ΔΕΠΘΕ διοργάνωσε δύο σημαντικές εκδηλώσεις:

› Τη φιλανθρωπική δράση «30 χρόνια
μαζί», στη μνήμη του Δημήτρη Διβιδή
και του Φώτη Φερενίδη, δύο μάχιτηλεόραση για το δημόσιο συμφέρον
τηλεόραση
για το δημόσιο συμφέρον
μων ραδιοφωνικών παραγωγών του
τηλεόραση για το δημόσιο συμφέρον
FM100 που «έφυγαν» ξαφνικά μέσα
7-11
7-11 Μαΐου
Μαΐου 2017,
2017, Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη
Και κατά διάρκεια του 2017, η δημοστο 2017. Αντί άλλης χειρονομίας, η
τική ραδιοτηλεόραση συνέχισε να
διοίκηση της δημοτικής ραδιοτηλεεδραιώνει τον ρόλο και τη χρησιμόόρασης αποφάσισε να παντρέψει το
τητά της στην κοινωνία της Θεσσαπένθος με τη γιορτή για να τροφοδολονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, ως ένας δημοσιτήσει την ελπίδα. Με την ευγενική συμμετοχή πλήθους
ογραφικός οργανισμός ανεξάρτητος από πολιτικές
καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκε ένα
παρεμβάσεις, αλλά και ως εργαλείο ενίσχυσης της
συλλεκτικό μουσικό CD, τα έσοδα από τις πωλήσεις
διαφάνειας του τοπικού πολιτικού συστήματος (π.χ.
του οποίου διατέθηκαν για τη στήριξη του έργου των
απ’ ευθείας μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού
οργανώσεων «ΛΑΜΨΗ», «ΜΕΡΙΜΝΑ», «ΣΤΟΡΓΗ» και
Συμβουλίου). Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΘΕ υπήρξε πρόθυμος
«ΣΥΖΩΗ», που είναι αφιερωμένο στην ανακούφιση των
χορηγός επικοινωνίας εκατοντάδων εκδηλώσεων κοινωάτυχων παιδιών.
νικού, καλλιτεχνικού, επιχειρηματικού και επιστημονικού
› Τη διοργάνωση (7-11 Μαΐου 2017) του Παγκόσμιου
ενδιαφέροντος, ενώ δημιούργησε και πρόβαλε δεκάδες
Συνεδρίου «INPUT2017» για τη Δημόσια Τηλεόραση.
ενημερωτικά ραδιοτηλεοπτικά σποτ σχετικά με τις δράΜετά τη Σεούλ (2011), το Σίντνεϊ (2012), το Σαλβαδόρ
σεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, σε επίπεδο
(2013), το Ελσίνκι (2014), το Τόκιο (2015) και το Κάλγκαρι
παραγωγών, ξεχωρίζουν:
του Καναδά (2016), η Θεσσαλονίκη έγινε για πέντε μέ› Οι διεθνείς συμπαραγωγές (με δίκτυα της Ν.Κορέας)
ρες το επίκεντρο του διεθνούς προβληματισμού για το
σειρών ντοκιμαντέρ για τα μαθηματικά (“Numbers”)
περιεχόμενο των τηλεοράσεων δημόσιου χαρακτήρα.
και για τη Δημοκρατία.
Μια διοργάνωση που δημιούργησε πολλά ρεκόρ στη
› Η παραγωγή ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για την
40χρονη ιστορία του θεσμού: περισσότεροι σύνεδροι
περίοδο της ναζιστικής κατοχής και τα γεγονότα που
(495 δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί κ.λπ.) από
ακολούθησαν («30 Οκτωβρίου 1944 – Η παραπεταμέπερισσότερες χώρες (36), απόλαυσαν το πλούσιο πρόνη απελευθέρωση»)
γραμμα του συνεδρίου που διοργανώθηκε με το χαμη› Η «ζωντανή» μετάδοση των αγώνων του Πανευρωλότερο κόστος της τελευταίας δεκαετίας. Οργανωτικά
παϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Κωφών (23/6και οικονομικά, η ΔΕΠΘΕ ανέλαβε το μεγαλύτερο βάρος
2/7/2016).
της διοργάνωσης, επιτυγχάνοντας:
› Η παραγωγή τεσσάρων μίνι-ντοκιμαντέρ για το προ• Τη φιλοξενία ενός σημαντικού παγκόσμιου θεσμού με
σφυγικό με τίτλο «Το όνομά μου δεν είναι πρόσφυπροϊστορία 40 ετών. Εκτιμάται ότι το συνολικό όφελος
γας».
για την πόλη της Θεσσαλονίκης από τη διαμονή των 400
› Η παραγωγή με πόρους της Ε.Ε. μίνι-ντοκιμαντέρ για
αλλοδαπών συνέδρων και του προσωπικού του INPUT
την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου (πρόγραμμα
(moderators, γραμματεία κ.λπ.) υπερβαίνει τις 500.000
MEDCIties) και του Ανατολικού οριζόντιου οδικού
ευρώ.
άξονα (Εθν. Αντιστάσεως-Β. Όλγας-Β. Γεωργίου) στο
• Την επιμόρφωση των στελεχών της TV100 και της ΕΡΤ,
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος
που είχαν τη δυνατότητα να δικτυωθούν με συναδέλφους
REMEDIO.
και «ομότεχνους» από όλο τον κόσμο και να μυηθούν στις
› Η διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης που αποτυπώπιο πρωτοποριακές και καινοτόμες παραγωγές των τηλενει, για πρώτη φορά, τις συνήθειες και τις στάσεις των
οράσεων δημόσιου χαρακτήρα της υφηλίου.
Θεσσαλονικέων απέναντι στην ενημέρωση (σε συ• Την τροφοδότηση του δημόσιου διαλόγου για τον
νεργασία με την ΕΣΗΕΜ-Θ και με το Τμήμα Δημοσιρόλο και το περιεχόμενο του προγράμματος της δημόογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ).
σιας τηλεόρασης στην Ελλάδα.
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