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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 Υπόψη κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού 

 

        4 + 6 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Το παρόν Σημείωμα Εργασίας συντάχθηκε ενόψει της επικείμενης συνάντησής μας 
προκειμένου να ενημερωθείτε εσείς προσωπικά αλλά και το Πρωθυπουργικό 
Γραφείο γενικότερα για τα επείγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
Περιφερειακή Τηλεόραση με την ελπίδα ότι θα συμβάλλετε στην επίλυσή τους. 
Παρατίθενται επιγραμματικά για άμεση εποπτική πληροφόρηση. Αναλυτική 
καταγραφή γίνεται στα δυο συνοδευτικά κείμενα.  

Τα αιτήματα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Τα εξαιρετικά οξυμμένα και επείγοντα 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας και μερικά-τα σοβαρότερα-από τα διαχρονικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. 

Εισαγωγική παρατήρηση: Τα όσα παρατίθενται εδώ έχουν πολλές φορές τεθεί 
υπόψη των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων και ιδίως του Υπουργού αρμόδιου 
για τα ΜΜΕ κ. Πέτσα. Δυστυχώς κανένα δεν έχει βρει την λύση του! Ο κλάδος είναι 
ανάστατος και διαμαρτύρεται έντονα για την κυβερνητική αυτή αδιαφορία την ώρα 
μάλιστα που για άλλους κλάδους των ΜΜΕ και ιδιαίτερα για τα κανάλια εθνικής 
εμβέλειας το ενδιαφέρον περισσεύει! Ελπίζουμε ότι με την παρέμβασή σας η 
κατάσταση αυτή θα αλλάξει χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουμε σε κινητοποιήσεις 
και  άλλες ενέργειες για τις οποίες δηλώνουμε πλήρη ετοιμότητα! 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΡΟΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

Η Περιφερειακή Ενημερωτική Τηλεόραση αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της 
20ετούς ιστορίας της. Η μοναδική πηγή εσόδων της, η μικρομεσαία τοπική και 
περιφερειακή διαφήμιση έχει σχεδόν μηδενιστεί και η απώλεια αυτή δεν έχει 
αντισταθμιστεί από κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης. 



Εδώ και ένα μήνα θέσαμε υπόψη του αρμόδιου Υπουργού 4 επείγοντα ζητήματα 
που αποτελούν στην ουσία όρους επιβίωσης του κλάδου. Αυτά είναι τα εξής: 

1 . Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. 

Καλά τα διάφορα μέτρα ελαστικής απασχόλησης κλπ αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα 
ειδικά της Περιφερειακής Τηλεόρασης που σε συνθήκες πανδημίας έχει ανάγκη και 
τον τελευταίο εργαζόμενο! Απαιτείται επιδότηση ενός σημαντικού μέρους του 
μισθολογικού ή ασφαλιστικού μας κόστους. 

2 . Μείωση Υπερφορολόγησης 

Άμεση κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης 5% επί των διαφημίσεων. 
Ασήμαντη δημοσιονομική επίπτωση, μεγάλο βάρος για τον τοπικό διαφημιζόμενο. 
Άμεση κατάργηση των υπέρ τρίτων φόρων που βαρύνουν την Περιφερειακή 
Τηλεόραση (φόρος 1,5% υπέρ κινηματογράφου, φόρος 0,3% υπέρ του Κέντρου 
Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Τυφλών και το Ειδικό τέλος  0,02% επί των διαφημίσεων υπέρ μιας απίθανης 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας!) 

3 .  Παράταση έκπτωσης ενοικίου σε DIGEA 

Θετικό μέτρο η επί 5μηνο έκπτωση του ενοικίου στη DIGEA. Βρισκόμαστε όμως ήδη 
σε νέο λοκντάουν με ακόμη χειρότερες επιπτώσεις. Είναι απολύτως αναγκαία η 
παράταση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους της δυνατότητας  καταβολής του 
μειωμένου κατά 50% ενοικίου στην DIGEA (ενοικίου ήδη εξαιρετικά και 
αδικαιολόγητα υψηλού). 

4 . Συμμετοχή της Περιφερειακής Τηλεόρασης στις διαφημιστικές εκστρατείες του 
δημοσίου. 

Από την πρώτη ενημερωτική καμπάνια για τον κορωνοϊό η περιφερειακή 
Τηλεόραση, με 25% αθροιστική τηλεθέαση, πήρε το 2% της συνολικής δαπάνης! Στη 
δεύτερη αποκλείστηκε εντελώς! Στις διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες των 
φορέων του δημοσίου δεν τηρείται η υποχρέωση κατανομής του 30% στα 
Περιφερειακά ΜΜΕ. Οι προτάσεις μας για αλλαγή της κατάστασης αυτής δεν 
λαμβάνονται υπόψη! 

Κανένα από τα αιτήματα αυτά δεν ικανοποιήθηκε.  

 

 

 



ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Από καιρό έχουν σωρευτεί πολλά σοβαρά προβλήματα που ταλαιπωρούν την 
Περιφερειακή Τηλεόραση. Η διαιώνισή τους απειλεί το παρόν και το μέλλον της. 
Παραθέτουμε τα πλέον σοβαρά από αυτά: 

1 . Αδειοδότηση Περιφερειακής Τηλεόρασης   

Ασφαλώς το κορυφαίο ζήτημα. Εδώ και 30 χρόνια λειτουργούμε σε ουσιαστικό 
θεσμικό κενό, χωρίς θεσμικές εξασφαλίσεις μόνιμης λειτουργίας και με λογικές 
προσωρινότητας, κατάσταση για την οποία εμείς ούτε ευθυνόμαστε ούτε 
επιδιώξαμε. Η ομηρία πρέπει κάποτε να λήξει! Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να 
«ανοίξει τα χαρτιά της» και να προχωρήσει στην περιφερειακή αδειοδότηση, 
τροποποιώντας φυσικά πριν τις απαράδεκτες ρυθμίσεις του «νόμου Παππά», ιδίως 
όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία. Οι αναλυτικές μας προτάσεις 
περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα του Οκτωβρίου 2019. 

2 . Σχέσεις με τον πάροχο Δικτύου- DIGEA 

H Περιφερειακή Τηλεόραση είναι δέσμια μιας αποικιοκρατικής και λεόντειας 
σύμβασης που υποχρεώθηκε να υπογράψει το 2014 με την DIGEA, γεμάτη με 
καταχρηστικούς όρους που εξασφαλίζουν στην εταιρεία των εθνικών καναλιών 
μόνιμη και υψηλή κερδοφορία! Η Πολιτεία και η ΕΕΤΤ πρέπει επιτέλους να πάψουν 
να καλύπτουν παράλογες, καταχρηστικές και μη ανταγωνιστικές πρακτικές.  

3 . Νέος χάρτης συχνοτήτων – Ποιότητα σήματος 

Πριν ξεκινήσει  η διαδικασία χορήγησης των περιφερειακών τηλεοπτικών αδειών, 
πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχουν αντιμετωπιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τα 
αρμόδια όργανα της Πολιτείας, εκτελεστικά ή νομοθετικά, αυτά τα αποφασιστικής 
σημασίας ζητήματα τα οποία αν παραμείνουν άλυτα θα υπονομεύσουν καίρια την 
όλη διαδικασία! Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε «κουτσουρεμένες» και τεχνικά 
ατελείς άδειες! Λεπτομέρειες στο αναλυτικό μας Υπόμνημα. 

4 . Ασφαλιστικό- Χαράτσι υπέρ ΕΔΟΕΑΠ 

Η επιβολή αυτού του άδικου και καθαρόαιμου φόρου υπέρ τρίτου, αποτελεί τη 
σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι των επιβαρύνσεων για την Περιφερειακή 
Τηλεόραση. Ζητάμε πολιτική απόφαση (ανεξάρτητα από τη δικαστική έκβαση της 
υπόθεσης στο ΣτΕ) για την κατάργησή του, ειδικά για την Περιφερειακή Τηλεόραση. 
Σε αντίθετη περίπτωση οικονομική  αντιστάθμιση της σοβαρής αυτής επιβάρυνσης, 
εννοείται σε μόνιμη βάση. 

 

 



5 . Απαιτήσεις ΟΣΔ Πνευματικών Δικαιωμάτων. 

Κάθε τόσο εμφανίζονται διάφοροι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης 
Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων πολλοί εκ των οποίων εκπροσωπούν την 
ίδια κατηγορία δημιουργών και προσκομίζουν διάφορα αμοιβολόγια που μόνοι 
τους έχουν αποφασίσει και προσδιορίσει απαιτώντας με απειλή δικαστικών 
διώξεων μάλιστα, ο καθένας και ένα ποσοστό επί του τζίρου των επιχειρήσεών μας! 
Το ΥΠΠΟ μέχρι σήμερα κωφεύει στις προτάσεις μας για τον εξορθολογισμό της 
απαράδεκτης αυτής κατάστασης. 

6 . Κρατική Διαφήμιση και Περιφερειακή Τηλεόραση. 

Αναφέραμε ήδη ότι η συμμετοχή της Περιφερειακής Τηλεόρασης στα διαφημιστικά 
προγράμματα του Δημοσίου είναι αναντίστοιχη της εμβέλειας και της απήχησής της 
και υπολείπεται επίσης δραματικά του νόμιμου ορίου του Ν 2328/95. Για τον 
εξορθολογισμό, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του όλου συστήματος 
της Κρατικής Διαφήμισης έχουμε υποβάλει αναλυτικές προτάσεις που μέχρι σήμερα 
έχουν αγνοηθεί! 

 

Προσβλέπουμε στην βοήθειά σας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και 
περιμένουμε με ενδιαφέρον τις ενέργειές σας. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας 

 

Αντώνης Δημητρίου                                                          Γιώργος Σιμόπουλος  

 

   

 

 


