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E N G I N E E R S A N D T E C H N I C I A N S A S S O C I A T I O N O F ERT
Αγία Παρασκευή 17 Ιουνίου 2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Κοιν.: Βουλή των Ελλήνων, κ. Ευάγγελο Μειμαράκη
Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα
Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Σίμο Κεδίκογλου
Εθνικό Σύστημα Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)
Θέμα: Απαντήσεις πάνω στη « Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη Διαδικασία Χορήγησής τους»
Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα απαντούμε με τα εξής:
Στην παράγραφο 2.1. αναφέρεται:
«Στην ΕΡΤ εκχωρείται φάσμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής το οποίο αντιστοιχεί σε δύο διαύλους.»
Η απάντηση επί του θέματος είναι πως θα είναι αδύνατον η ΕΡΤ να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και θα πρέπει
στην ιδανική περίπτωση να της δοθούν τέσσερεις δίαυλοι, ενώ αν αυτό κριθεί ανέφικτο θα πρέπει οπωσδήποτε να της
δοθούν τουλάχιστον τρεις δίαυλοι.
Συγκεκριμένα η ΕΡΤ πρέπει να εκπέμπει τρία προγράμματα SD και ένα HD, τη βουλή, το ΡΙΚ, το Euronews και τα
ραδιόφωνα ενώ θα πρέπει εντός τριετίας να βγουν και τα άλλα 2 SD προγράμματα και σε HD.
Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μισό δίαυλο στα συνδρομητικά κανάλια σύμφωνα με το Νόμο περί
Συνδρομητικής.
Στα ανωτέρω θα έπρεπε να προστεθούν και ορισμένα προγράμματα απ’ το εξωτερικό (BBCnews, CNN, Deutsche
Welle, TV5 κτλ) για τα οποία η απόφαση μετάδοσης δεν είναι στα χέρια της ΕΡΤ, αλλά αφορά πολιτική επιλογή (βέβαια
αν περιληφθούν και αυτά στις απαιτήσεις δεν φτάνουν οι τρεις δίαυλοι).
¾ Τελικώς επί του θέματος η οριστική minimum απαίτηση για την ΕΡΤ είναι τρεις δίαυλοι.
Στην παράγραφο 2.1. αναφέρεται επίσης, ότι για την επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή εθνικής εμβέλειας (ιδιωτικοί
τ/σ) διατίθεται φάσμα το οποίο αντιστοιχεί σε 4 διαύλους τη στιγμή που επαρκούν 2 δίαυλοι,
¾ Δεν χρειάζεται να διατεθούν 2 επιπλέον δίαυλοι για τους τηλεοπτικός σταθμούς.
Στην παρ. 2 προτείνεται, η 30η Σεπτεμβρίου 2014 ως ημερομηνία παύσης των αναλογικών εκπομπών. Εκτιμούμε
πως αυτή η προοπτική είναι εξαιρετικά αισιόδοξη και πως
¾ Η ημερομηνία παύσης των αναλογικών εκπομπών θα πρέπει να μετακινηθεί τουλάχιστον για τα τέλη
του 2015.
Στην παράγραφο 3.1.1 και σε σχέση με το Ν. 4070/2012 αναφέρεται:
«Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο για δύο χρόνια από την
ημερομηνία χορήγησής του με δική του υπαιτιότητα δύναται να ανακληθεί από την ΕΕΤΤ και να είναι πλέον διαθέσιμο
για χορήγηση.»
Είναι προφανές πως αυτό δεν αφορά τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση αφού οι δίαυλοι που της αναλογούν δεν είναι
εμπορεύσιμοι, ενώ δεν συμμετέχει και στις διαδικασίες του ανταγωνισμού. Επιπλέον η ΕΡΤ είναι δεσμευμένη με
χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες είναι προφανές πως θα δημιουργήσουν και αντίστοιχες καθυστερήσεις (μεγάλου
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budget διαγωνισμοί, επίσημες διαδικασίες απαλλοτριώσεων γης, παροχών ΔΕΗ, ολοκλήρωση παραλαβής των όποιων
κατασκευών κ.τ.λ.).
¾ Επί του θέματος πρέπει να διατυπωθεί σαφώς πως η ανωτέρω παράγραφος (3.1.1) δεν αφορά την
ΕΡΤ και πως δεν τίθεται θέμα απώλειας του δικαιώματος.
Στην παράγραφο 3.2 αναφέρεται ότι :
«τα κεραιοσυτήματα των παρόχων δικτύων ψηφιακής ευρυεκπομπής μπορούν να τοποθετηθούν σε κοινό σύστημα
στήριξης, …»
Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί γιατί κατά τη συντήρηση ή επισκευή ενός εκ των συνυπαρχόντων κεραισυστημάτων θα
διακοπεί η εκπομπή και όλων των υπολοίπων, άρα
¾ κάθε κεραιοσύστημα απαιτείται να τοποθετείται σε αποκλειστικά δικό του σύστημα στήριξης.
Στην παρ. 4.4. β) αναφέρεται: Το καθεστώς που εφαρμόζεται στα δημόσια προγράμματα περιεχομένου (public
servicebroadcasting) είναι συνήθως διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζεται στα ιδιωτικά (εμπορικά) προγράμματα
περιεχομένου καθώς τα δημόσια προγράμματα περιεχομένου παίζουν σημαντικό ρόλο κυρίως στις πλατφόρμες που
προσφέρουν δωρεάν τηλεοπτικό περιεχόμενο …. Σε πολλές χώρες τμήμα του φάσματος απονεμήθηκε απευθείας στους
δημόσιους παρόχους περιεχομένου. Στη Γαλλία διατέθηκαν οκτώ δίαυλοι….
¾ Προφανώς και συμφωνούμε πως τμήμα του φάσματος πρέπει να απονεμηθεί απ’ ευθείας στο
δημόσιο πάροχο περιεχομένου
Στην παρ. 5.2 προτείνονται οι παράμετροι εκπομπής σήματος:
¾ «Οι παράμετροι εκπομπής σήματος στο Μονοσυχνικό Δίκτυο, σύμφωνα με το Χάρτη Συχνοτήτων …. είναι
• Carrier Modulation: 64 QAM
• Guard Interval: 1/8
οι ακόλουθες: • Διαμόρφωση: COFDM
(ενδεικτικό) • FEC: ¾»
Θεωρούμε ότι τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης δεν θα πρέπει να περιορίζονται στα αυστηρά όρια ενός νόμου.
Ειδικότερα επειδή πρόκειται για την ανάπτυξη ενός εξολοκλήρου νέου δικτύου, θα πρέπει να δίνονται κάποιοι βαθμού
ελευθερίας σχετικά με την επιλογή των χαρακτηριστικών της διαμόρφωσης, ώστε να υπάρχει η ανάλογη ευελιξία.
¾ Επί του θέματος θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς πως ανάλογα με την περίσταση και με τα τεχνικά
δεδομένα τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης θα μπορούν να διαφοροποιούνται.
Σχετικά με την παρ. 5.5 και όπου αλλού αναφέρεται το ενδεχόμενο συνεγκατάστασης (Ν.4070/2012 παρ.29), θα
πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός στην περίπτωση του δημόσιου παρόχου δικτύου, όπως είναι η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ και
κάθε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο σε όλη την Ευρώπη, έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος. Ακόμα χρηματοδοτείται ανταποδοτικά, χωρίς κερδοσκοπικό έρεισμα από τους Έλληνες πολίτες. Η
συνεγκατάσταση αφ' ενός συνοδεύεται από μειονεκτήματα, όπως η αδυναμία ανεξάρτητης λειτουργίας (συντήρηση,
ανάπτυξη, αντιμετώπιση βλαβών του δικτύου ), αφετέρου παραχωρούνται κατά αυτόν τον τρόπο πολύτιμοι πόροι, από
έναν πάροχο που εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον και χρηματοδοτείται ανταποδοτικά, σε έναν άλλο πάροχο που
χρηματοδοτείται κερδοσκοπικά.
¾ Επί του θέματος θα πρέπει να διατυπωθεί σαφώς πως η συνεγκατάσταση θα αφορά τους ιδιώτες
παρόχους δικτύου και όχι το δημόσιο πάροχο δικτύου, όπως είναι η ΕΡΤ. Ειδικά στην παρ. 5.8.3.i
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ο πάροχος δικτύου, οφείλει να εγκαταστήσει μέσα σε διάστημα τριών
μηνών, δίκτυο στις ίδιες θέσεις εκπομπής (στην ίδια περιοχή) με την ΕΡΤ και όχι στα ίδια κέντρα
εκπομπής, που μπορεί να εκληφθεί ως υποχρεωτική συνεγκατάσταση
Στην παρ.5.8.3.ii και iii θα πρέπει να υπάρξει περιορισμός της υποχρεώσεως της ΕΡΤ, για άμεση απελευθέρωση
των αναλογικών συχνοτήτων. Η ΕΡΤ βάσει του ιδρυτικού της νόμου υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία πληθυσμιακής
τηλεοπτικής κάλυψης σε ποσοστό 99.99%. Η ΕΡΤ ακόμα ως δημόσιος οργανισμός, διέπεται από κανόνες και
διαδικασίες προμηθειών. Στα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάζονται η ΕΡΤ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει κάθε
προμήθεια. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα στην κάλυψη κάποιας περιοχής λόγω τεχνικών ζητημάτων
ή προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού, θα προκύψει μείζον θέμα με τις υποχρεώσεις της ΕΡΤ.
¾ Για τις παρ. 5.8.3. ii και iii πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν αφορούν το δημόσιο πάροχο δικτύου.
Για την διευκόλυνση της διαδικασίας, και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων από τους παρόχους δικτύου,
πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες από τους εμπλεκόμενους φορείς για προώθηση λύσεων σχετικά με την παραχώρηση
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χώρων (απαλλοτριώσεις γης, νομικές διαδικασίες) και την ρευματοδότηση (τυπικές διαδικασίες αλλά και έργα
χρονοβόρα όπως οδεύσεις πυλώνων, εγκαταστάσεις μετασχηματιστών κτλ). Οι διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται, είναι χρονοβόρες σε σχέση με το αυστηρό και στενό χρονοδιάγραμμα της μετάβασης. Θεωρώντας
δεδομένη την υποχρέωση εκπόνησης μελέτης αδειοδότησης εκ μέρους των παρόχων δικτύου μετά την εγκατάσταση, θα
μπορούσε να γίνει πιο ευέλικτη η διαδικασία ηλεκτροδότησης και παραχώρησης χώρων. Η οριοθέτηση πάρκων
κεραιών, θα ήταν ίσως μια ενδεδειγμένη λύση.
¾ Η οριοθέτηση πάρκων κεραιών θα απλουστεύσει τις διαδικασίες, οι οποίες θα γίνονται άπαξ και θα
αφορούν όλους τους παρόχους.
Παρ.5.9: Για λόγους που έχουν προαναφερθεί (χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες είναι προφανές πως θα
δημιουργήσουν και αντίστοιχες καθυστερήσεις, μεγάλου budget διαγωνισμοί, επίσημες διαδικασίες απαλλοτριώσεων
γης, παροχών ΔΕΗ, ολοκλήρωση παραλαβής των όποιων κατασκευών κτλ). είναι αδύνατον για την ΕΡΤ να ακολουθήσει
τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα.
¾ Παρ.5.9 Να αφορά μόνον τους παρόχους του ιδιωτικού τομέα.
Στην παρ. 3.1.1 αναφέρεται σαφώς και επανειλημμένα η αναγκαιότητα για προστασία του ανταγωνισμού.
Εντούτοις οι παράγραφοι 8.1 και 8.2 οδηγούν σκανδαλωδώς στην δημιουργία ενός τεράστιου ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ που θα
λυμαίνεται τον ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Με δεδομένη την ισχύ του ραδιοτηλεοπτικού μέσου σε θέματα χειραγώγησης της
κοινής γνώμης και καθοδήγησης των δημοκρατικών επιλογών, θεωρούμε μια τέτοια προοπτική ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ! Το
πρόβλημα προφανώς ξεπερνάει τα θέματα ανταγωνισμού και θέτει σοβαρό θέμα Δημοκρατίας. Η όποια
«οικονομικίστικη» αιτιολόγηση για άνοδο του κόστους, είναι τουλάχιστον φαιδρή. Προφανώς και η Δημοκρατία έχει
κόστος, προφανώς και η τυραννία προσφέρεται δωρεάν.
¾ Παρ. 8.1 και 8.2 Η δημιουργία ενός τεράστιου ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ που θα λυμαίνεται τον ραδιοτηλεοπτικό
χώρο είναι σαφώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί και το ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ, ο πάροχος δικτύου να είναι και πάροχος
περιεχομένου. Η κυριαρχία στον τηλεοπτικό χώρο θα είναι απόλυτη και καθοριστική με όλα τα προβλήματα για τις
Δημοκρατικές λειτουργίες, που έχου ήδη αναφερθεί. Θα ήμασταν και εμείς φαιδροί αν κάναμε πως δεν βλέπουμε το
«κουστούμι» που οδηγεί σε ένα και μοναδικό πάροχο, ήδη υπαρκτό και στον οποίο είναι μέτοχοι και όλοι οι γνωστοί
καναλάρχες – μεγαλοεργολάβοι. ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ!
¾ Να διατυπωθεί σαφώς πως υπάρχει ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ, πάροχος περιεχομένου να μετέχει (άμεσα ή
έμμεσα) στη μετοχική σύνθεση παρόχου δικτύου
Λόγω της απόφασης της κυβέρνησης, για την διακοπή λειτουργίας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ζητούμε την
παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχολίων, παρατηρήσεων, προτάσεων που αφορούν τη Δημόσια Διαβούλευση
αναφορικά με τον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
ευρυεκπομπής και τη διαδικασία χορήγησης τους.
Τέλος λόγω της εκκρεμότητας των περιβαλλοντολογικών μελετών των χώρων εγκατάστασης και της απόφασης της
κυβέρνησης, για την κατάργηση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ζητούμε την
¾ παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχολίων και προτάσεων που αφορούν τη Δημόσια
Διαβούλευση αναφορικά με τον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και τη διαδικασία χορήγησής της.
Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ ΠΑΣΥΜΗΤΕ
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Στέφανος Χατζάκης

Αναστασία Τιμοθέου

Σελίδα 3 από 3

