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ΘΕΣΕΙΣ
επί του ςχεδίου νόμου για τισ Τθλεοπτικζσ Άδειεσ
(Αφγουςτοσ 2015)

τισ 5 Αυγοφςτου 2015 ςυνιλκε ςε Γενικι υνζλευςθ θ Ζνωςι μασ με κζμα
θμεριςιασ διάταξθσ: «υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ για τισ κζςεισ τθσ Ζνωςθσ επί του
κατατεκζντοσ για διαβοφλευςθ ςχεδίου νόμου για τισ Σθλεοπτικζσ άδειεσ» τισ εργαςίεσ
τθσ Γ.. είχαν ενεργό ςυμμετοχι όλα ςχεδόν τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. Παρευρζκθκαν
εκπρόςωποι των κομμάτων και άλλων ενϊςεων. Οι κζςεισ, που ακολουκοφν, αποτελοφν τθ
ςφνκεςθ των απόψεων όλων των μελϊν μασ ςε ζνα διάλογο που είναι διαρκισ, γόνιμοσ,
ειλικρινισ και ζντιμοσ.

Ι.

Γενικζσ Θζςεισ.

Ρρϊτθ: Η Ε.Ε.Σ.Ε.Π. ςυμφωνεί και υπερκεματίηει για τθ κεςμικι αναγκαιότθτα να
δθμιουργθκεί ζνα ξεκάκαρο, ςαφζσ και λειτουργικό νομοτεχνικό πλαίςιο ςτο
ραδιοτθλεοπτικό τοπίο τθσ χϊρασ. Δυςτυχϊσ, ο Νόμοσ 3592/2007, παρόλα τα ελλείμματα
και προβλιματά του, δεν εφαρμόςτθκε για όλο αυτό το διάςτθμα μζχρι ςιμερα. Η
αδράνεια τθσ νομοκετικισ και εκτελεςτικισ εξουςίασ δεν οφείλεται ςε δικι μασ
υπαιτιότθτά κακϊσ οι περιφερειακοί Σ/ οφτε μποροφςαν οφτε ικελαν να τθν εμποδίςουν.
Αντίκετα είμαςτε οι πρϊτοι που επιμζνουμε από το 1990 (για 25 χρόνια!) και
επικυμοφμε μια μόνιμθ, βιϊςιμθ και δίκαιθ λφςθ.
Δεφτερθ: Για τθν κατάρτιςθ του Νομοςχεδίου δεν υπιρξε όχι μόνο διάλογοσ με τισ
ςυλλογικότθτεσ του χϊρου αλλά οφτε καν θ ςτοιχειϊδθσ ενθμζρωςθ. Ελπίηουμε αυτι θ
ςοβαρι παράλειψθ να κεραπευτεί ςτο ςτάδιο τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που κα
ακολουκιςει.
Τρίτθ: Σο Νομοςχζδιο που τζκθκε ςε διαβοφλευςθ δεν ζλαβε υπόψθ και δεν αξιοποίθςε τισ
ραγδαίεσ εξελίξεισ που ζχουν ςθμειωκεί ςτο χϊρο των τθλεπικοινωνιϊν. Ο ςυντάκτθσ του
νομοςχεδίου φαίνεται να αγνοεί ότι είμαςτε, ιδθ από καιρό, ςτθν εποχι τθσ ψθφιακισ
τθλεόραςθσ. Ζχουμε προςπεράςει οριςτικά τθν εποχι τθσ αναλογικισ τθλεόραςθσ, που
χαρακτθριηόταν από το περιοριςμζνο τθσ διακεςιμότθτασ ςυχνοτιτων.
σελ. 1

Τζταρτθ: Με το πολιτικά και εκνικά προβλθματικό και κεςμικά παράδοξο ςφςτθμα
πλειοδοςίασ για τθν παραχϊρθςθ των αδειϊν, όπου άδεια παίρνει αυτόσ που δίνει τα
περιςςότερα, αγνοείται πλιρωσ ι ιδθ διαμορφωμζνθ κατάςταςθ και δεν λαμβάνονται
υπόψθ ςοβαροί παράγοντεσ όπωσ οι επενδφςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι
ςιμερα και θ δθμιουργία δθμοςιογραφικοφ δυναμικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ που
καταξιϊκθκε μζςα από το κοινό που τα ανζδειξε και τα αναγνωρίηει για πάνω από μια
25ετία. Αγνοείται επίςθσ και θ ςυμβολι των περιφερειακϊν ςτακμϊν ςτθν ενθμζρωςθ, τον
πολιτιςμό τθν ψυχαγωγία αλλά και τθν τοπικι ανάπτυξθ Οι περιφερειακοί ςτακμοί που
λειτουργοφν νόμιμα μζχρι ςιμερα κα βρίςκονται ζτςι ςε δυςμενζςτερθ κζςθ απζναντι ςε
φιλόδοξουσ επενδυτζσ, που δεν κα ζχουν υποςτεί τα πλιγματα μίασ πολυετοφσ
οικονομικισ κρίςθσ. Που, χτφπθςε, μάλιςτα, ιδιαίτερα, τα ΜΜΕ.
Ρζμπτθ: Σο ςοβαρότερο πρόβλθμα με το υπό κρίςθ νομοςχζδιο είναι ότι αγνοεί πλιρωσ
και δεν λαμβάνει κακόλου υπόψθ τθν τεράςτια ΔΙΑΧΩΙΣΤΙΚΘ ΓΑΜΜΘ που υπάρχει
μεταξφ των τθλεοπτικϊν ςτακμϊν εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ. Είναι όχι μόνο
άδικο αλλά και καταφανϊσ λανκαςμζνο να «τςουβαλιάηονται» και οι μεν και οι δε
αδιακρίτωσ ςτο ίδιο πλαίςιο ρυκμίςεων χωρίσ καμιά διαφοροποίθςθ ακόμθ και εκεί που
αυτι είναι εξόφκαλμα αναγκαία. Σα ςυμφζροντα τθσ περιφερειακισ τθλεόραςθσ δεν
ταυτίηονται με τα ςυμφζροντα των τθλεοράςεων εκνικισ εμβζλειασ. Οφτε ζπονται αυτϊν.
Ζχουμε ιδιαιτερότθτεσ. Και ωσ προσ το μζγεκοσ. Και ωσ προσ το κοινό που τα ελζγχει με μία
κακθμερινότθτα και διαρκι αμεςότθτα. Η ρφκμιςθ των κεμάτων μασ δεν μπορεί να
μετακινθκεί ςτο μζλλον.
Ζκτθ: Σο ςχζδιο νόμου παρζχει εξουςιοδότθςθ ςε μία υπερβολικι γκάμα αρμοδιοτιτων
ςτον Τπουργό Επικρατείασ. Χωρίσ προχποκζςεισ. Χωρίσ όρουσ. Χωρίσ κριτιρια. Αυτό
ςυνιςτά επικίνδυνθ και αδικαιολόγθτθ αυκαιρεςία και ςίγουρα είναι αντιςυνταγματικό.
Αυτι θ τακτικι είναι εξαιρετικά ενοχλθτικι και θ αοριςτία επιτείνεται, όταν οι
εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ αφοροφν μόνο τθν περιφερειακι τθλεόραςθ. Δθλαδι,
αντιμετωπίηεται για μια ακόμθ φορά ωσ το αποπαίδι των θλεκτρονικϊν μζςων ενθμζρωςθσ
ζναντι των ςτακμϊν εκνικισ εμβζλειασ.
Ζβδομθ: Από το ςχζδιο νόμου απουςιάηει οποιαδιποτε αναφορά ςτο επικυμθτό και
ευκταίο ενδεχόμενο των ςυνεργειϊν και ςυμπράξεων μεταξφ των περιφερειακϊν Τ/Σ για
τθ μείωςθ του υψθλοφ λειτουργικοφ κόςτουσ και τθν πραγματοποίθςθ οικονομιϊν
κλίμακασ μζςα από τθν από κοινοφ διαχείριςθ πόρων, μζςων, εξοπλιςμοφ ι και
περιεχομζνου (προγράμματοσ θ εκπομπϊν πολιτιςμοφ , λόγου κλπ.) ι τθν αξιοποίθςθ
διαφθμιςτικϊν δυνατοτιτων υπό τθν αυτονόθτθ προχπόκεςθ ότι δεν παραβιάηονται οι
κανόνεσ περί ακζμιτου ανταγωνιςμοφ.
Πγδοθ:
Σο Ν/ περιλαμβάνει μόνο προχποκζςεισ, προαπαιτοφμενα και γενικά
υποχρεϊςεισ για τουσ περιφερειακοφσ Σ/. Πρζπει όμωσ και θ πολιτεία να τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ που θ νομοκεςία τθσ επιβάλλει όταν π.χ κατανζμει τθν κρατικι διαφιμιςθ
σελ. 2

και «λθςμονεί» να εφαρμόςει τισ διατάξεισ του ΠΔ261/97 και του Ν2328/95 που
επιβάλλουν τθν κατανομι τουλάχιςτον του 30% τθσ ςυνολικισ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ
κάκε φορζα του δθμοςίου ςτα περιφερειακά ΜΜΕ. Πρζπει ςτο Ν/ να προβλεφκεί ο
ζλεγχοσ και θ διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ των ςχετικϊν διατάξεων με επιβολι κυρϊςεων
για όςουσ τθν αγνοοφν.
Ζνατθ: To νομοςχζδιο ςκοπεφει να ρυκμίςει κζματα του Ραδιοτθλεοπτικοφ πεδίου. Γιατί
όμωσ αγνοεί τα περιφερειακά ραδιόφωνα ενϊ περιλαμβάνει τουσ περιφερειακοφσ
τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ; το χϊρο αυτό θ ανάγκθ κεςμικισ τάξθσ είναι ακόμθ μεγαλφτερθ
κακϊσ πάνω από 1200 Ρ/ εκπζμπουν από πάνω από 2000 ελεφκερα και παράνομα κζντρα
εκπομπισ και παράλλθλα το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν δικτυϊνονται παράνομα με
κεντρικοφσ Ακθναϊκοφσ ςτακμοφσ ακόμθ και για 24 ϊρεσ, παρεμβαίνοντασ μόνο για
μετάδοςθ τοπικϊν διαφθμίςεων κατά αυκαίρετο και παράνομο τρόπο. Χωρίσ να ζχουν
προςωπικό θ και εγκαταςτάςεισ ςυμμετζχουν ςτο ραδιοτθλεοπτικό πεδίο κατά παράνομο
και ανεξζλεγκτο τρόπο. Αυτό δθμιουργεί ακζμιτο ανταγωνιςμό εκτόσ των άλλων, και ςτουσ
δικοφσ μασ περιφερειακοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ.
ΙΙ. Οι κζςεισ μασ ανά άρκρο.

Επί του άρκρου 1
1. Διαφωνοφμε ρθτά και απόλυτα με το επιλεγζν ςφςτθμα «τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ μζςω πλειοδοςίασ». Ρροτείνουμε το ςφςτθμα αξιολογικισ επιλογισ
μζςω μοριοδότθςθσ ςυνδυαςμζνων ΚΙΤΘΙΩΝ. Όπωσ, επενδφςεισ που ζχουν ιδθ
πραγματοποιθκεί, Εμπειρία και παλαιότθτα, προςφορά και ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ
τθσ Ελλθνικισ περιφζρειασ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ που προβλζπει και επιβάλλει
το φνταγμα κλπ.
2. Η παροχι υπθρεςιϊν επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ δεν πρζπει να
αποτελεί μόνον και αποκλειςτικά «υπηρεςία γενικοφ οικονομικοφ ςυμφέροντοσ».
Επίςθσ και κυρίωσ ςυνιςτά υπθρεςία υψθλισ αξίασ και δθμοςίου ενδιαφζροντοσ που
αφορά τθν ίδια τθν ποιότθτα τθσ δθμοκρατίασ μασ.
3. Η ρφκμιςθ ζρχεται και ςε αντίκεςθ με τθν διακθρυγμζνθ ςε πολλζσ ςυνεντεφξεισ
κζςθ του αρμόδιου Τπουργοφ για τθν ανάγκθ ποιότθτασ ςτισ τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ.
Η ποιότθτα δεν διαςφαλίηεται από τα λεφτά, ςε ευρϊ ι ςε άλλο νόμιςμα, που
διακζτει ο πρϊτοσ τυχϊν επιχειρθματίασ αν αυτό είναι το ζνα και μοναδικό κριτιριο
επιλογισ!
4. Η οριηόμενθ κάλυψθ του 98% τθσ γεωγραφικισ περιοχισ μασ πρζπει να αφορά και
να δεςμεφει ςυμβατικά τον Πάροχο δικτφου και όχι τουσ περιφερειακοφσ ςτακμοφσ.

σελ. 3
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1. Οι «ιςχφοντεσ χάρτεσ ςυχνοτιτων» παρουςιάηουν ςοβαρά λειτουργικά προβλιματα ςε
αρκετζσ περιοχζσ με αποτζλεςμα ςε κάποιεσ να δθμιουργοφνται τραγελαφικζσ
καταςτάςεισ ι διαχειριςτικά και οικονομικά αδιζξοδα. Απαιτείται θ άμεςθ διόρκωςθ
αυτϊν των καταςτάςεων. Θα ακολουκιςουν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ μασ, ανά
περιοχι.
2. Η ανάκεςθ ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Τπουργοφ τθσ
ανεξζλεγκτθσ εξουςίασ να αποφαςίηει κυρίαρχα, χωρίσ καν τθν ςφμφωνθ γνϊμθ άλλου
οργάνου και χωρίσ καν τθν απαίτθςθ τθσ φπαρξθσ ςχετικϊν μελετϊν ι άλλθσ
επιςτθμονικισ τεκμθρίωςθσ, για τον αρικμό των δθμοπρατοφμενων αδειϊν αλλά και
για τθν τιμι εκκίνθςθσ ανά κατθγορία αδειϊν, ςυνιςτά επικίνδυνθ και αδικαιολόγθτθ
αυκαιρεςία. Πρζπει τα κορυφαία αυτά ηθτιματα να ρυκμίηονται ςτον ίδιο το νόμο για
να μθν καταλείπεται περικϊριο παρεξθγιςεων και δυνατότθτα του εκάςτοτε Τπουργοφ
να «παίηει πολιτικά παιχνίδια» ςαν αυτά που χρόνια τϊρα καταγγζλλει ωσ
αντιπολίτευςθ θ ςθμερινι κυβζρνθςθ! Αν αυτό δεν γίνει τότε το ελάχιςτο πρζπει να
είναι θ απαίτθςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ του ΕΡ με βάςθ τεχνοκρατικά κριτιρια.
3. Η τιμι εκκίνθςθσ δεν μπορεί να είναι «κατά κατθγορία δθμοπρατοφμενων αδειϊν»
γιατί ςτθν περίπτωςθ τθσ περιφζρειασ υφίςτανται τεράςτιεσ διαφοροποιιςεισ κάκε
είδουσ μεταξφ των επιμζρουσ περιφερειϊν (και όχι μόνο πλθκυςμιακζσ) που αςφαλϊσ
κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ.

4. το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.7 του άρκρου 2 θ «δυνατότθτα» του ΕΡ να εκδίδει
χωριςτζσ προκθρφξεισ ανά κατθγορία αδειϊν, να αντικαταςτακεί από ςχετικι
«υποχρζωςθ», για τουσ λόγουσ που ζχουν ιδθ αναλυκεί.
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1. Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα ςυγχωνευμζνων ι υπό ςυγχϊνευςθ εταιρειϊν που
ιδθ δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ όπωσ προζβλεπε
άλλωςτε και ο νόμοσ 3592/07 (άρκρο 6 παρ. 8δ). Ζτςι μια επικυμθτι εξζλιξθ αντί να
ενιςχφεται αποκαρρφνεται ακόμθ περιςςότερο.
2. Και εδϊ όπωσ και ςτα υπόλοιπα άρκρα που αφοροφν τισ προχποκζςεισ
αδειοδότθςθσ ο νομοκζτθσ, κινοφμενοσ ςτθν ακριβϊσ αντίκετθ λογικι τθσ
αξιολόγθςθσ τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, διευκολφνει υπζρμετρα και
αδικαιολόγθτα τθν διεκδίκθςθ αδειϊν και τθν είςοδο ςτο χϊρο όχι μόνο οντοτιτων
παντελϊσ άςχετων θ ακόμθ και προβλθματικϊν με το αντικείμενο αλλά ακόμθ και
ανφπαρκτων! Με βάςθ τθ ρφκμιςθ του άρκρου αυτοφ αλλά και των άρκρων 4, 7, 8, 9
μπορεί να διεκδικιςει και να λάβει άδεια εταιρεία που δεν ζχει ςυςτακεί, δεν ζχει
εξοπλιςμό, δεν ζχει κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, δεν υποβάλλει πρόγραμμα, δεν ζχει
προςωπικό, με μόνο δικαιολογθτικό τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ότι κα τα
«διακζτει όλα αυτά προςεχϊσ»! Εμείσ οι περιφερειακοί ςτακμοί για 25 χρόνια τα
σελ. 4

ζχουμε όλα αυτά. Γιατί τόςο επιδεικτικά να αγνοοφνται; Ρρζπει βαςικό ςτοιχείο
των κριτθρίων να είναι θ ΕΜΡΕΙΙΑ και θ ΡΑΛΑΙΟΤΘΤΑ των περιφερειακϊν
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν
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1. Και ςτο ςθμείο αυτό διαφωνοφμε απόλυτα με τθν ανζλεγκτθ δυνατότθτα του κάκε
αρμόδιου Τπουργοφ να κακορίηει μονομερϊσ, αυκαίρετα και χωρίσ τθ ςφμφωνθ
γνϊμθ άλλου οργάνου μια από τισ ςθμαντικότερεσ προχποκζςεισ αδειοδότθςθσ. Σο
ελάχιςτο καταβεβλθμζνο κεφάλαιο πρζπει να κακορίηεται και ςτθν περίπτωςθ των
περιφερειακϊν Σ/ απευκείασ από το νόμο.
2. Είναι άδικθ και αυκαίρετθ θ προβλεπόμενθ κατθγοριοποίθςθ του οριηόμενου
ελάχιςτου καταβεβλθμζνου κεφαλαίου ανάλογα με τον πλθκυςμό και μόνο τθσ κάκε
περιφζρειασ. Δεν λαμβάνονται υπόψθ ςοβαρότατοι παράγοντεσ όπωσ το ανάγλυφο
τθσ περιφζρειασ και οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ.
3. Η απαίτθςθ τθσ διατιρθςθσ του ελάχιςτου καταβεβλθμζνου κεφαλαίου και ων ιδίων
κεφαλαίων κακ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ ςθμαίνει άραγε ότι αποκλείονται οι
ηθμιογόνεσ χριςεισ, χωρίσ ζςτω τθν πρόβλεψθ να καλφπτονται από ίδια ςυμμετοχι οι
ηθμιζσ με ζνα ζτοσ π.χ. διάςτθμα κεραπείασ;
4. Αφοφ μιλάμε για Α.Ε δεν κα πρζπει να εφαρμοςτεί και εδϊ θ ςχετικι νομοκεςία περί
Α.Ε όςον αφορά τθ ςχζςθ ίδιων κεφαλαίων και Μ.Κ; χετικοί νόμοι υπάρχουν.
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Δεν λαμβάνονται ουδόλωσ υπόψθ κζματα εκνικισ ιδιαιτερότθτασ και ςθμαςίασ,
ειδικότερα ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ όςον αφορά τθν ιδιοκτθςία των Τ/Σ .
Φτάνει μόνο θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ι είναι υπόκεςθ εκνικισ ςθμαςίασ θ
γνϊςθ και διαςφάλιςθ ότι οι άδειεσ δεν κα πάνε ςε εταιρείεσ και πρόςωπα που
μπορεί να ζχουν «άλλουσ ςκοποφσ». τισ παραμεκόριεσ περιοχζσ πρζπει να
διαςφαλιςτεί ότι τα ΜΜΕ κα είναι ελλθνικϊν ςυμφερόντων. Ο τρόποσ νομικά μπορεί
να βρεκεί. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τουσ ιδθ γνωςτοφσ ςτθν πολιτεία
υπάρχοντεσ και λειτουργοφντεσ περιφερειακοφσ τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ
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1. Οι διατυπϊςεισ περί αςυμβιβάςτου πρζπει να ζχουν τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια και
ακρίβεια ϊςτε να μθν υπάρξουν προβλιματα εναρμόνιςθσ με το δίκαιο τθσ Ε.Ε.

σελ. 5

2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου πρζπει, για λόγουσ πλθρότθτασ
του νομοκετιματοσ να προβλεφκεί θ απαγόρευςθ ςυγκζντρωςθσ των Μζςων
ανεξάρτθτα από το αν και ςε ποιο βακμό αυτι προβλζπεται από άλλεσ διατάξεισ.

Επί του άρκρου 7
το άρκρο αυτό ιςχφουν όλεσ οι γενικζσ κζςεισ μασ και ιδίωσ αυτζσ που αφοροφν
τθν ανάγκθ εκτίμθςθσ τθσ ιδθ διαμορφωμζνθσ κατάςταςθσ. Είναι δυνατόν να αγνοείται θ
νόμιμθ λειτουργία μασ επί 25 ζτθ; Σα πάγια και ηθτοφμενα λοιπά οικονομικά ςτοιχεία
των τακμϊν μασ υπάρχουν, αξιοποιοφνται και ανανεϊνονται για 25 ςυνεχι χρόνια. Θ
υπάρχουςα υποδομι μασ πρζπει να λθφκεί υπόψθ. Ζχουν ιδθ υποβλθκεί ακόμθ και ςε
φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράσ ςτο ΕΡ ( το 1998 και το 2003) και εμφανίηονται
ςτουσ Ιςολογιςμοφσ μασ.

Επί των άρκρων 8 και 9
Σα άρκρα αυτά αφοροφν το περιεχόμενο του προγράμματοσ και το απαςχολοφμενο
προςωπικό. Ζχουμε βαςικζσ αντιρριςεισ. Αγνοοφν τθν πραγματικότθτα των περιφερειακϊν
τθλεοπτικϊν ςτακμϊν που αποτελοφν τθν αμφίδρομθ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ ςτακμοφσ και
το κοινό. Και φυςικά ξεπερνοφν τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ τθσ περιφερειακισ
τθλεόραςθσ.

Επί του άρκρου 10
Θεωροφμε υπερβολικι και αςφυκτικι τθν ποινι αποκλειςμοφ και ανάκλθςθσ τθσ
άδειασ ςε ςχζςθ με τθν εξζλιξθ των δανειακϊν υποχρεϊςεων του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ
και των μετόχων του. Οι ςθμερινζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ των περιφερειακϊν
εταιρειϊν μασ είναι ελάχιςτεσ θ και αμελθτζεσ. Καμία Σράπεηα δεν μασ ζδινε δάνεια.
Είναι δυνατόν με μία εντολι τραπεηϊν να κλείνεται ζνασ τθλεοπτικόσ ςτακμόσ και να
πετιόνται ςτο δρόμο ζνα ςωρό εργαηόμενοι; Δεν κα λαμβάνονται υπόψθ οι οικονομικζσ
ςυνκικεσ και περιςτάςεισ, όπωσ οι ςθμερινζσ; Για το δε παράβολο ιδθ δυο φορζσ
ζχουμε πλθρϊςει χωρίσ να ευοδωκεί θ αδειοδοτικι διαδικαςία. Αυτά τα ιδθ πλθρωμζνα
παράβολα πρζπει να ςυμψθφιςτοφν αφοφ θ ακφρωςθ των παλαιϊν διαδικαςιϊν δεν
ζγινε με ευκφνθ μασ.

Επί του άρκρου 11
τθν παράγραφο 3 αναφζρει ότι «τυχόν ςτοιχεία που ζχουν υποβλθκεί ςτο ΕΡ ςτο
πλαίςιο παλαιοτζρων διαδικαςιϊν δεν λαμβάνονται υπόψθ». Σα ηθτοφμενα του άρκρου
περί διαφάνειασ πόκεν ζςχεσ κλπ. είναι πλιρωσ αποδεκτά. Πμωσ επί 25 χρόνια εμείσ οι
περιφερειακοί ςτακμοί ελεγχόμαςτε πλιρωσ και ςκλθρά και από το ΕΣ ( κάκε χρόνο
υποβάλλουμε πλιρθ ςτοιχεία οικονομικισ κατάςταςθσ των μετόχων και των εταιρειϊν
σελ. 6

μασ). Οι φάκελοι είναι ςτο αρχείο του ΕΡ. Είναι δυνατόν να αγνοείται όλθ αυτι θ
25χρονθ ελεγκτικι ςκλθρι διαδικαςία και να απαιτείται προςκόμιςθ οικονομικϊν
ςτοιχείων από το 1990; (από τότε που λειτουργοφμε). Είναι δυνατόν να εξομοιϊνονται
οι εταιρείεσ μασ, που για 25 χρόνια λειτουργοφν και ελζγχονται με νεοειςερχόμενουσ ςτο
χϊρο με τισ απλζσ δθλϊςεισ που απαιτοφνται ςιμερα; Αυτι θ διαδικαςία πρζπει να
αλλάξει και να λθφκοφν υπόψθ όλοι οι φάκελοι ελζγχου μασ, που υπάρχουν ςτο ΕΣ.
Θα βοθκθκεί και θ διαδικαςία αλλά και το κρατικόσ ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ.

Επί των άρκρων 12 και 13
Ιςχφουν όλεσ οι γενικζσ κζςεισ μασ όςον αφορά το βζλτιςτο ςφςτθμα επιλογισ των
ενδιαφερομζνων προσ αδειοδότθςθ. τθν περίπτωςθ που παραμείνει θ διαδικαςία
δθμοπράτθςθσ ωσ ζχει πρζπει τουλάχιςτον να τροποποιθκεί θ διάταξθ περί
υποχρεωτικισ καταβολισ του τιμιματοσ από τον υπερκεματιςτι άμεςα, εντόσ 15
θμερϊν και εφάπαξ! Αυτό είναι αδφνατον με τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν
ςτθν αγορά, αν μιλάμε βεβαίωσ για επιχειρθματίεσ που κινοφνται εντόσ αυτισ. Είναι
αδφνατον οι περιφερειακοί ςτακμοί να προκαταβάλουν το τίμθμα δεκαετίασ. Αρκεί
μια ματιά ςτουσ Ιςολογιςμοφσ μασ για να διαπιςτϊςει κανείσ ότι είναι αντικειμενικά
αδφνατθ θ καταβολι εφ άπαξ οποιουδιποτε τιμιματοσ.
Επί του άρκρου 14

αφϊσ και επακριβϊσ πρζπει να προςδιοριςτοφν δυο ηθτιματα:
1. Το ηιτθμα τθσ δικτφωςθσ και των ςυνεργαςιϊν όπου ςτθ λογικι τθσ
ενκάρρυνςθσ των ςυνεργειϊν και ςυμπράξεων μεταξφ περιφερειακϊν Σ/
ςτθν οποία ιδθ αναφερκικαμε, και ταυτόχρονα να υπάρξει αναλυτικι,
ακριβισ και ςαφισ περιγραφι ςτο νόμο, τθσ ζννοιασ και του περιεχομζνου
των ςχετικϊν όρων τθσ δικτφωςθσ και των ςυνεργαςιϊν, ϊςτε να αποτραπεί
το φαινόμενο καταχρθςτικϊν και αυκαίρετων ερμθνειϊν και τθσ επιβολισ
υπζρογκων προςτίμων από το ΕΡ όπωσ ςυμβαίνει μζχρι ςιμερα. Ήδθ ςτον
εν ιςχφ
Ν4279/2014 άρκρο 6 περιγράφονται οριςμζνεσ παρόμοιεσ
διαδικαςίεσ.
2. Όπωσ προαναφζρκθκε θ οριηόμενθ κάλυψθ του 98% τθσ γεωγραφικισ
περιοχισ μασ πρζπει να αφορά και να δεςμεφει ςυμβατικά τον Ράροχο
δικτφου και όχι τουσ περιφερειακοφσ ςτακμοφσ.

σελ. 7

Επί του άρκρου 15

1. Να προβλεφκεί ωσ λόγοσ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ θ μθ χρθςιμοποίθςι τθσ για τθν
λειτουργία του Σ/ μζςα ςε εφλογο και πάντωσ ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Δεν είναι
δυνατόν να ευνοοφνται ςυνεχϊσ οι προτικζμενοι να ειςζλκουν ςτο χϊρο ζναντι των
ιδθ από 25ετίασ λειτουργοφντων.
2. Με βάςθ το ίδιο ςκεπτικό πρζπει να προβλεφκεί ωσ λόγοσ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ, θ
μθ υλοποίθςθ των δεςμεφςεων που αφειδϊσ αναλαμβάνονται από ενδιαφερόμενουσ
με υπεφκυνεσ δθλϊςεισ.

ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υπάρχουςα πολφχρονθ εμπειρία ςτον χϊρο, ζχει δείξει ότι διαρκϊσ μασ απαςχολοφν τα
πιο κάτω κζματα που απαιτοφν ςαφι και εμπεριςτατωμζνθ καταγραφι και επεξιγθςθ:
1. ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑ : Οι αςάφειεσ, τα εριηόμενα ςθμεία αλλά και οι
υπερβολζσ τθσ νομοκεςίασ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ όςον αφορά
τουλάχιςτον τουσ ενθμερωτικοφσ περιφερειακοφσ Σ/. Οι εμπορικζσ εταιρείεσ
διαχείριςθσ δικαιωμάτων εκμεταλλεφονται, όλεσ αυτζσ τισ αςάφειεσ,
χρθςιμοποιοφν περιφερομζνουσ επαγγελματίεσ μάρτυρεσ ςτα δικαςτιρια,
ακόμθ και τον κρατικό μθχανιςμό (πχ τθν Αςτυνομία) με μόνο ςτόχο τθν
αναγκαςτικι είςπραξθ και το κζρδοσ. Πωσ το ανζχεται αυτό ζνα ευνομοφμενο
κράτοσ; Ποια είναι τα αρχικά και ςυγγενικά δικαιϊματα που προςτατεφονται,
ποιων προςϊπων, αν περιλαμβάνονται ι όχι τα ζςοδα μασ από το ενθμερωτικό
ςκζλοσ του προγράμματοσ μασ ι όχι (αφοφ αυτό δεν περιλαμβάνει κανζνα
πνευματικό δικαίωμα), με πόςουσ και ποιουσ φορείσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ
πρζπει να ςυμβλθκοφν οι Σ/ κλπ.
Επιβάλλεται ακριβισ και αναλυτικόσ
κακοριςμόσ των ςυγκεκριμζνων διατυπϊςεων και πρζπει να υπάρξει ο
αναγκαίοσ διάλογοσ για τισ διαςαφθνίςεισ αυτζσ.

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΨΘΦΙΑΚΟ ΡΑΟΧΟ: το νομοςχζδιο δεν υπάρχει πρόβλεψθ για τθ
ρφκμιςθ των ςχζςεων μεταξφ ψθφιακοφ παρόχου και του παρόχου
προγράμματοσ. H ςχζςθ αυτι πρζπει να είναι ρυκμιςμζνθ διότι ο ψθφιακόσ
πάροχοσ απολαμβάνει των δυνατοτιτων του μονοπωλιακοφ ι του
ολιγοπωλιακοφ ελζγχου τθσ αγοράσ. Ζτςι εμείσ, ωσ περιφερειακι τθλεόραςθ κα
βρεκοφμε ςε πλιρθ αδυναμία να διαπραγματευτοφμε δίκαιουσ και κοινά
αποδεκτοφσ όρουσ. Σεχνικοφσ, εμβζλειασ και οικονομικοφσ. Αυτό πρζπει να
αντιμετωπιςτεί είτε απευκείασ από τον νόμο είτε δια μζςου ανεξάρτθτθσ αρχισ,
θ οποία κα λάβει υπόψθ τθσ όλα τα δεδομζνα, που ςιμερα είναι κατ’ εξοχιν
οικονομικά. Θα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι κανζνα εκ των μελϊν τθσ Ζνωςισ
μασ δεν ζχει μερίδιο ι μετοχι ςτον ενεργό ςιμερα ψθφιακό πάροχο. Αντικζτωσ
όλοι ζχουμε υπογράψει 15ετεισ δεςμευτικζσ ςυμβάςεισ μαηί του. ε περίπτωςθ
σελ. 8

αλλαγισ πλαιςίου του ψθφιακοφ παρόχου πρζπει να λθφκεί υπόψθ το
παραπάνω. Οι περιφερειακοί ςτακμοί δεν ειςζρχονται ουδόλωσ ςτο κζμα
ςχζςεων τθσ πολιτείασ με τον ψθφιακό πάροχο.

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΙ ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.
Σο υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο Νόμου, ςφμφωνα με τισ κυβερνθτικζσ προκζςεισ και
δθλϊςεισ, ζχει τθν πρόκεςθ να διευκετιςει και να λφςει χρόνια ηθτιματα του
ραδιοτθλεοπτικοφ πεδίου. αδιοτθλεοπτικό πεδίο όμωσ δεν είναι μόνο θ Τθλεόραςθ
αλλά και το αδιόφωνο. Κάναμε ιδθ λόγο για το γνωςτό περιβάλλον αυκαιρεςίασ και
παρανομίασ με τθν ανεξζλεγκτθ εκπομπι εκατοντάδων Ρ/ ςε όλθ τθ χϊρα. τισ
Σθλεοράςεισ με τθν ανάκεςθ εκπομπισ ςιματοσ ςτον ψθφιακό πάροχο λφκθκε με μιασ το
πρόβλθμα. τα Ραδιόφωνα τθσ περιφζρειασ όμωσ κυριαρχεί θ παρανομία. Είναι απορίασ
άξιο γιατί ο νομοκζτθσ τα αγνοεί ενϊ είναι απολφτωσ ςυνυφαςμζνα με τθν γενικι ρφκμιςθ
του Ραδιοτθλεοπτικοφ πεδίου. Σθν ίδια ϊρα ο νομοκζτθσ περιλαμβάνει τθν Περιφερειακι
τθλεόραςθ ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία με τα Εκνικισ Εμβζλειασ κανάλια. Όχι όμωσ και τα
ραδιόφωνα. Εφλογθ και απολφτωσ δικαιολογθμζνθ θ απορία μασ.
Τθν ίδια ϊρα τα περιςςότερα ραδιόφωνα τθσ επαρχίασ είναι παράνομα δικτυωμζνα
ακόμθ και 24 ϊρεσ με τα κεντρικά ραδιόφωνα πολιτικά, μουςικά, ακλθτικά και
εκπζμπουν το πρόγραμμα χωρίσ προςωπικό, χωρίσ εγκαταςτάςεισ χωρίσ υποδομζσ.
Εντελϊσ παράνομα και αυκαίρετα και χωρίσ ζλεγχο από κανζνα. Που είναι εδϊ το ΕΡ και
θ ΕΕΣΣ; Αυτά τα ραδιόφωνα παρεμβαίνουν μόνο για εκπομπι διαφθμιςτικϊν ςε τοπικό
επίπεδο και ςτερϊντασ τοπικά ζςοδα από τουσ Περιφερειακοφσ ςτακμοφσ. Ρρζπει άμεςα
να ρυκμιςτεί το όλο ηιτθμα και να κακοριςτοφν κανόνεσ και ςτα ραδιόφωνα ιδίωσ ςτισ
παράνομεσ δικτυϊςεισ που δθμιουργοφν παράνομο ανταγωνιςμό και βάηουν ςε κίνδυνο
τθν λειτουργία μασ.

ΙΙΙ. Επίμετρο
Θ ςαφισ και λεπτομερισ διατφπωςθ των γενικϊν κζςεϊν μασ και των κζςεϊν μασ
ςε κάκε άρκρο με κανζνα τρόπο δεν ακυρϊνει μία βαςικι πρόβλεψθ τθσ διαδικαςίασ
τθσ διαβοφλευςθσ. Ηθτάμε από τθν πολιτικι εξουςία άμεςθ επαφι και διάλογο με τον
αρμόδιο Υπουργό και τουσ ςυντάκτεσ του νομοςχεδίου.
Διαβοφλευςθ με τίποτα δεν ςθμαίνει είτε γραπτοί μονόλογοι είτε «σημαδεμζνοι»
προφορικοί διάλογοι.

σελ. 9

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
Οι Θζςεισ τθσ ΕΕΤΕΡ κα διανεμθκοφν ςτα μζλθ και κα αναρτθκοφν ςτο site τθσ Ζνωςθσ:
www.eetep.gr.
Επίςθσ κα κατατεκοφν και κα δοκοφν ςε κάκε φορζα διαβοφλευςθσ, ςτο γραφείο
Ρρωκυπουργοφ, ςτον Υπουργό Επικρατείασ, ςτα αρμόδια Υπουργεία, ςε αρμόδιουσ
φορείσ (ΕΣ-ΕΕΤΤ κλπ.), ςτα κόμματα και ςτουσ Βουλευτζσ θ υποψθφίουσ Βουλευτζσ.

Ακινα 25 Αυγοφςτου 2015
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο
Αντϊνθσ Δθμθτρίου

Γιϊργοσ ιμόπουλοσ

Προζδροσ

Γεν. Γραμματζασ
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