ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της ΕΕΤΕΠ

7/12/2020

ΘΕΜΑ:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχετε ήδη ενημερωθεί ότι βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση (μέχρι την ερχόμενη
Πέμπτη) Πολυνομοσχέδιο του αρμόδιου για τα ΜΜΕ Υφυπουργού κ. Πέτσα με πολλά
και σημαντικά ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον κλάδο.
Δυστυχώς σε όλα αυτά τα ζητήματα ο τρόπος προσέγγισης που κάνει το αρμόδιο
Υπουργείο με αυτό το Ν/Σ είναι άκρως προβληματικός και καταστροφικός για την
Περιφερειακή Τηλεόραση! Πρόκειται για ένα Ν/Σ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα
των καναλιών εθνικής εμβέλειας που αγνοεί πλήρως όλες τις προτάσεις, τις
επισημάνσεις και τα αιτήματα της Περιφερειακής Τηλεόρασης, επαναφέροντας
μάλιστα και επισημοποιώντας δυσμενείς ρυθμίσεις για τον κλάδο που θεωρούσαμε
ότι έχουμε αφήσει πίσω!
Τα πλέον προβληματικά σημεία είναι τα εξής:
1 . Ενώ αλλάζει ριζικά και σε πολλά σημεία το νόμο Παππά, τον Ν4339/15 (στα σημεία
που ενδιαφέρουν τους εθνικούς καναλάρχες), εντούτοις αφήνει άθικτο το ζήτημα
που «καίει» την περιφερειακή τηλεόραση δηλαδή τη διαγωνιστική διαδικασία και τη
δημοπρασία για τις περιφερειακές άδειες, για την κατάργηση της οποίας υποτίθεται
ότι έχει συμφωνήσει και το κυβερνών κόμμα αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα! Πέρα
από αυτό και σε πολλά άλλα σημεία, παρά τις πολλές αλλαγές καμία δεν είναι στη
κατεύθυνση των προτάσεων της ΕΕΤΕΠ ακόμη και σε σημεία που είναι προφανής η
ανάγκη αλλαγών.
2 . Πέραν του ζητήματος της αδειοδότησης, με το Ν.Σ δεν ικανοποιείται καμία άλλη
από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει σε Πέτσα και Δημητριάδη. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η εξοντωτική υπερφορολόγηση. Όχι μόνο δεν καταργούνται οι τέσσερις
υπέρ τρίτων ειδικοί φόροι που επιβαρύνουν την περιφερειακή τηλεόραση αλλά οι
τρεις από αυτούς (Ειδικός φόρος τηλεόρασης, τέλος υπέρ εγχώριας
οπτικοακουστικής παραγωγής και τέλος υπέρ ΑΕΔΕ) επανατοποθετούνται και
ενισχύονται με το Ν/Σ. Ακόμη και ο τέταρτος (υπέρ τυφλών) που είχε διαρρεύσει ότι
θα καταργηθεί παραμένει ως έχει! Εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται το

στοιχειώδες: ότι με τους φόρους αυτούς επιβαρύνεται υπερβολικά ένας κλάδος
χωρίς από την άλλη να προκύπτει σημαντικό δημοσιονομικό ή οικονομικό όφελος για
τους τρίτους υπέρ των οποίων επιβάλλονται!
3 . Την κατάσταση επιβαρύνει πολύ η αφειδώλευτη παροχή εξυπηρετήσεων στα
εθνικά κανάλια που γίνεται σχεδόν σε κάθε άρθρο του Ν/Σ. Αυτό μεγαλώνει το ήδη
υφιστάμενο χάσμα μεγεθών και δυνατοτήτων, εντείνει το αίσθημα της αδικίας για
την περιφερειακή τηλεόραση και επισημοποιεί ότι στην χώρα εγκαθίσταται
καθεστώς δύο ταχυτήτων στην τηλεοπτική αγορά με χαρακτηριστικότερο ίσως
παράδειγμα την εξασφάλιση υψηλής ευκρίνειας στις μεταδόσεις των εθνικών
καναλιών και την εσαεί «καταδίκη» των περιφερειακών στην μετάδοση τυπικής
ευκρίνειας.
Το μοναδικό θετικό για τον κλάδο σημείο είναι η αποδοχή του αιτήματός μας για την
μείωση του ενοικίου στη DIGEA για πέντε μήνες, δηλαδή το διάστημα Οκτωβρίου
2020 – Φεβρουαρίου 2021 που όμως και αυτό συνοδεύεται από τη φροντίδα να μη
ζημιωθούν τα κανάλια εθνικής εμβέλειας αφού η DIGEA θα πατσίσει τη χασούρα με
τις δικές της οφειλές στο δημόσιο που είναι αυτό που τελικά θα επιβαρυνθεί!
Η Περιφερειακή Τηλεόραση δεν μπορεί να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτό το
νομοθετικό τερατούργημα. Η δυναμική και συντεταγμένη αντίδραση είναι
μονόδρομος για τον κλάδο. Η αντίδραση όμως αυτή πρέπει να είναι καλά
οργανωμένη και συντεταγμένη.
4. Αποκλείει την περιφερειακή τηλεόραση από εκπομπή σε HD διατηρώντας το
υπάρχον καθεστώς λειτουργίας με την DIGEA
Ήδη σε αυτό το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης έχουν αποφασιστεί οι εξής κινήσεις:
1 . Η συμμετοχή στη Διαβούλευση η οποία θα γίνει κατ’ άρθρο όπου θα
παρουσιαστούν οι αντιρρήσεις και οι προτάσεις μας για όλα τα ζητήματα, μικρά ή
μεγάλα που αφορούν την Περιφερειακή Τηλεόραση.
2 . Η σύνταξη και κατάθεση αναλυτικού Υπομνήματος το οποίο θα κατατεθεί στα
αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, στα κόμματα και με φροντίδα όλων των μελών, στους
βουλευτές της περιφέρειας.
3 . Η σύνταξη περιληπτικού κειμένου με τη μορφή Δελτίου Τύπου για την ευρύτερη
δυνατή δημοσιοποίηση των θέσεων και των αντιρρήσεων της περιφερειακής
τηλεόρασης.
4 . Τέλος σήμερα συμφωνήθηκε με τον κ. Πέτσα ότι την Τέταρτη και ώρα 15.00 θα
πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με θέμα το σχέδιο Νομού. Το ίδιο θα επιδιωχθεί
και με το Διευθυντή του γραφείου πρωθυπουργού κ. Δημητριάδη (του οποίου
εκκρεμεί η απάντηση στα αιτήματα που θέσαμε υπόψη του). Θα τους καταστήσουμε

σαφή την αγωνιστική μας ετοιμότητα και θα τους καταστήσουμε επίσης υπεύθυνους
για ό,τι ακολουθήσει.
Μετά τις κινήσεις αυτές η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί.
Αυτό το Ν/Σ με αυτό το περιεχόμενο δεν πρέπει και δεν μπορεί να φτάσει στη Βουλή!
Αν η Κυβέρνηση παρά τις επισημάνσεις και τις προειδοποιήσεις μας επιμείνει, αυτό
θα σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να βάλει απέναντί της την Περιφερειακή Τηλεόραση
με ο, τι αυτό συνεπάγεται.
Σας καλούμε σε αγωνιστική επαγρύπνηση και ετοιμότητα!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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