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Με αυτή την επιστολή, καταθέτω τις δικές μου προτάσεις στα πλαίσια της δημόσιας
διαβούλευσης της Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον περιορισμό του αριθμού των
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρωεκπομπής και τη
διαδικασία χορήγησης τους.
Εκφράζω καταρχήν την κάθετη αντίθεση μου με όλες τις διατάξεις του νέου
νομοσχεδίου που είναι "φωτογραφικές" και που, από ότι φαίνεται, ευνοούν ένα
συγκεκριμένο πάροχο ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών
εθνικής εμβέλειας. Πιστεύουμε πως η διαδικασία χορήγησης των άδειων πρέπει να
έχει πλήρη διαφάνεια και να είναι πραγματικά και ουσιαστικά ανοιχτή προς όλους
τους ενδιαφερόμενους, και να μην είναι "προκαθορισμένη" από πριν για το όφελος
κάποιας συγκεκριμένης εταιρείας η εταιρειών.
Επίσης, πιστεύουμε πως η παρούσα διαβούλευση, η παρούσα συζήτηση για την
αδειοδότηση ψηφιακών παρόχων, και το νομοσχέδιο για τις ψηφιακές άδειες
τηλεοπτικής εκπομπής πρέπει να παραταθεί, καθώς πιστεύουμε πως οφείλει η
Ε.Ε.Τ.Τ. να περιμένει τις εξελίξεις αναφορικά με την ΕΡΤ Α.Ε. και την ενδεχόμενη
σύσταση νέου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα η την αναδιάρθρωση η ακόμα και
την συνέχιση λειτουργίας της παρούσας ΕΡΤ Α.Ε. (στην μορφή που είχε πριν από τις
11 Ιουνίου 2013). Πιστεύομε πως μια δημόσια διαβούλευση και μια διαδικασία
αδειοδότησης ψηφιακών παρόχων που δεν επιτρέπει στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό
φορέα να λάβει μέρος είναι, εξ' αρχής, άκυρη και παράνομη, και σε αντίθεση με την
Ελληνική νομοθεσία και των άρθρων περί λειτουργίας δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα. Πιστεύω, επίσης, πως είναι σε αντίθεση με την χθεσινή απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει την άμεση επαναλειτουργία της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης (η οποία, παρανόμως, δεν έχει εφαρμοστεί από την Ελληνική
Κυβέρνηση), και επίσης, η διαβούλευση είναι σε αντίθεση με το Ελληνικό Σύνταγμα
και τις διατάξεις του αναφορικά με την λειτουργία δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού
φορέα.
Προτείνω, λοιπόν, τα εξής:
 Παράταση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης
 Να δεσμευτούν τουλάχιστον δύο (2) συχνότητες εθνικής εμβέλειας για τον
δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, που να μην επιτρέπεται να μεταβιβαστούν
σε ιδιώτες σε καμία περίπτωση.
 Την υποχρεωτική λειτουργία δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, όπως
προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία και το Ελληνικό σύνταγμα, με κυρώσεις να













προβλέπονται για την κυβέρνηση για την μη συμμόρφωση του με αυτή τη
διάταξη.
Την κατάργηση της έννοιας "παρόχου δικτύου." Πιστεύω πως το κάθε κανάλι
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κάνει αυτόνομη εκπομπή από ιδιόκτητα κέντρα
εκπομπής. Αυτό θα απαιτήσει την αδειοδότηση περισσότερων συχνοτήτων
ανά την επικράτεια, κάτι που πιστεύω πως πρέπει να γίνει, χωρίς να
αφαιρεθούν συχνότητες από τοπικά και περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια.
o Αναφέρουμε ενδεικτικά πως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
καθώς και στην Ιταλία, και επίσης σε άλλες χώρες, οι τηλεοπτικοί
σταθμοί είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ψηφιακή τους μετάδοση, οι
οποίες γίνονται από ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις και ιδιόκτητα σημεία
μετάδοσης των τηλεοπτικών σταθμών.
Αν όμως προχωρήσει η αδειοδότηση παρόχων δικτύου, πιστεύω πως πρέπει
αυτοί οι πάροχοι να υποχρεούνται να μεταδίδουν το πρόγραμμα όσων
τηλεοπτικών καναλιών αδειοδοτηθούν για εθνική, περιφερειακή, η τοπική
εκπομπή χωρίς την παραμικρή παρέμβαση η διακοπή μετάδοσης των
καναλιών αυτών για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως για το περιεχόμενο που
μεταδίδουν αυτά τα κανάλια. Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις και
νομικές συνέπειες για όσους παρόχους δεν συμμορφώνονται με αυτή την
διάταξη.
Πιστεύουμε πως, σε κάθε περίπτωση, για αποφυγή ιδιωτικού η δημοσίου
μονοπωλίου στην αγορά μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, πρέπει
να υπάρξει υποχρεωτική αδειοδότηση τουλάχιστον δύο (2) ψηφιακών
παρόχων, συν την ΕΡΤ η τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, σε περίπτωση
που οι ίδιοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν αποκτήσουν το δικαίωμα δικής τους
μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Με άλλα λόγια, πιστεύω πως
πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά και δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να επιτραπεί ιδιωτικό η δημόσιο μονοπώλιο στην μετάδοσης
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής.
Πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονη αδειοδότηση για την μετάδοση
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής περιφερειακής ΚΑΙ τοπικής
εμβέλειας, ακόμα και υπερτοπικής εμβέλειας. Προτείνω και σε αυτή την
περίπτωση να επιτραπεί στους υποψήφιους τηλεοπτικούς σταθμούς να έχουν
το δικαίωμα ιδιόκτητης μετάδοσης του σήματος τους, χωρίς ξεχωριστό
"πάροχο" ψηφιακής μετάδοσης.
Προτείνω να δημιουργηθεί μια κατηγορία αδειών για επίγειους ψηφιακούς
τηλεοπτικούς σταθμούς μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτές οι άδειες
μπορούν να δοθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, τοπικούς δήμους, τοπικές
κοινότητες, μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τοπικές οργανώσεις, σε απλούς
πολίτες, νοσοκομεία, κλπ. για μετάδοση μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και
εδώ πιστεύω πως αυτοί οι σταθμοί πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα
ιδιόκτητης εκπομπής του ψηφιακού τους σήματος.
Πιστεύω πως πρέπει να διευρυνθεί ο αριθμός συχνοτήτων που θα
αδειοδοτηθεί συνολικά, για επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση. Στην
Ιταλία, για παράδειγμα, σε όλες τις πόλεις της χώρας αλλά και σε πολλές
άλλες περιοχές, υπάρχουν εκπομπές σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων UHF
από το κανάλι 21 έως και το κανάλι 60. Με άλλα λόγια, υπάρχει μετάδοση
στα κανάλια 21, 22, 23, 24, 25, κλπ. μέχρι και το κανάλι 60. Εφόσον έχει
αποδειχθεί πως υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να εκπέμψουν τόσοι σταθμοί
ψηφιακά με επίγειο σήμα, πιστεύω πως και η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει

αυτό το παράδειγμα. Επίσης, στην Ιταλία και σε μερικές άλλες χώρες,
υπάρχει πρόβλεψη για επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική εκπομπή και στην μπάντα
VHF, από τα κανάλια 5 έως 12, κάτι που πιστεύω πως πρέπει να εφαρμοστεί
και στην Ελλάδα.
 Τελειώνοντας, πιστεύω πως πρέπει να καταργηθεί κάθε "φωτογραφική"
πρόταση και διάταξη που ευνοεί η δίνει προβάδισμα σε συγκεκριμένες
εταιρείες για την διαδικασία αδειοδότησης. Πιστεύω πως τέτοιες
"φωτογραφικές" διατάξεις και προτάσεις δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού στην αγορά, και δημιουργούν μονοπωλιακές συνθήκες που
είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.
Είμαι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε. Ευχαριστώ πολύ.
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