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9 Δεκεμβρίου 2020
- Το Σχέδιο Νόμου για τα Οπτικοακουστικά Μέσα και η Περιφερειακή Τηλεόραση
Σε θετικό κλίμα και με ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την Περιφερειακή
Τηλεόραση έγινε σήμερα η συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Προεδρείου της
Ε.Ε.Τ.Ε.Π. με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αρμόδιο για τα ΜΜΕ και
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα και τους συνεργάτες του.
Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν το Σχέδιο Νόμου για θέματα μέσων
μαζικής ενημέρωσης που τέθηκε πριν από λίγες μέρες σε δημόσια διαβούλευση
στην οποία η Ε.Ε.Τ.Ε.Π. μετείχε, καταθέτοντας αναλυτικά τις απόψεις της, για όλα
τα θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον κλάδο.
Η κύρια ένσταση αλλά και οι αντιρρήσεις της Περιφερειακής Τηλεόρασης
εστιάζονται στο ότι το επίμαχο Σχ.Ν, ενώ τροποποιεί σε πολλά σημεία το Νόμο
Παππά, αφήνει άθικτη και μάλιστα επαναλαμβάνει την απαράδεκτη διάταξη περί
δημοπρασίας για τις τηλεοπτικές άδειες, την ώρα που οι πάντες (και η Ν.Δ) έχουν
συμφωνήσει ότι αυτό, για μια σειρά λόγους που έχουν αναλυτικά εξηγηθεί, δεν
μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των περιφερειακών αδειών!
Ο Υπουργός διευκρίνισε άρθρα τα οποία τροποποιούνται ως προς κάποια σημεία
τους, επαναδιατυπώνονται και επαναλαμβάνονται στην ολότητά τους, ακόμα ως
προς τα σημεία που δεν αλλάζουν, για νομοτεχνικούς λόγους σύμφωνα με τις
αρχές καλής νομοθέτησης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το θέμα της συνολικής
τροποποίησης του ν. 4339/2015 παραμένει ανοιχτό για την Κυβέρνηση.

Επανέλαβε τη δέσμευσή του για την κατάργηση της δημοπρασίας ως την
προκρινόμενη διαγωνιστική διαδικασία και πρότεινε τη συγκρότηση
ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων και της Ε.Ε.Τ.Ε.Π.

Αντικείμενο της ομάδας εργασίας θα είναι ο καθορισμός των κριτηρίων και
προϋποθέσεων για την χορήγηση των περιφερειακών αδειών (προσωπικό, τεχνικά
μέσα και υποδομές, περιεχόμενο προγράμματος, μετοχικό κεφάλαιο κλπ). Στο ίδιο
πλαίσιο συζήτησης θα ενταχθούν και λοιπά σχετικά ζητήματα (σειρά εκκρεμών
αδειοδοτήσεων, ποιότητα εκπομπής σήματος εθνικών-περιφερειακών καναλιών,
χάρτες συχνοτήτων κλπ)

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Π. αποδέχθηκε την πρόταση που αποτελεί άλλωστε και διαχρονικό της
αίτημα και δήλωσε τη διάθεσή της για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Π. έθεσε επίσης το ζήτημα της υπερφορολόγησης της περιφερειακής
τηλεόρασης. Ο Υπουργός ενημέρωσε το Προεδρείο για τις επιλογές που
προβλέπονται μέσα στο Σχέδιο Νόμου και οι οποίες αποτελούν εναλλακτικές λύσεις
εκπλήρωσης της υποχρέωσης του τέλους «υπέρ κινηματογράφου». Η Ε.Ε.Τ.Ε.Π.
αποδέχθηκε ότι αυτό που προβλέπει η σχετική διάταξη δίνει λύση στο πρόβλημα.
Όσον αφορά τον Ειδικό Φόρο Τηλεόρασης 5% επί των διαφημίσεων και το ειδικό
τέλος 0.02% υπέρ της ιδιωτικής εταιρείας «ΑΕΔΕ» με τίτλο «Συμβούλιο Ελέγχου
Επικοινωνίας» ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει το ζήτημα και θα επανέλθει..
Η απαίτηση για την κατάργηση όλων των υπέρ τρίτων φόρων που επιβαρύνουν την
Περιφερειακή Τηλεόραση φυσικά παραμένει και μάλιστα γίνεται εντονότερη
ενόψει της φημολογούμενης απορριπτικής απόφασης του ΣτΕ επί της προσφυγής
των εργοδοτικών οργανώσεων για το φόρο 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, τη δημοσίευση της
οποίας ο Υπουργός περιμένει όπως έχει δεσμευτεί δημόσια για την εξέταση τρόπων
αντιστάθμισης της σοβαρότατης απώλειας που θα υποστούν τα ΜΜΕ.
Με τη ευκαιρία της συνάντησης ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Π έθεσε υπόψη του
Υπουργού μια σειρά στοιχείων που πιστοποιούν τη μεγάλη δυναμική και την
απήχηση της Περιφερειακής Τηλεόρασης και εξέφρασε την απογοήτευση του
κλάδου ότι η Πολιτεία έχει την προσοχή της στραμμένη στα ζητήματα των καναλιών
εθνικής εμβέλειας.
Επίσης ετέθησαν και συζητήθηκαν και μια σειρά από διαχρονικά θεσμικά και
οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την Περιφερειακή Τηλεόραση (σχέσεις με
τον πάροχο δικτύου-DIGEA, απαιτήσεις Οργανισμών Πνευματικών Δικαιωμάτων
κλπ) τα οποία ο Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει και να δώσει απαντήσεις.
Η Περιφερειακή Τηλεόραση παραμένει σε αγωνιστική ετοιμότητα για την
υλοποίηση των υπεσχημένων και συμφωνηθέντων.
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