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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  T Y H O Y

Με αφορμή πς δηλώσεις τον Υποοργσύ Τύπου και ΜΛΙ£ , από τη Νέα 
Δημοκρατία εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :

« Η όήθεν απάντηση τον Υπουργού Τύπου και MME ❖ την πρόταση νόμον 
της Νέας Δημοκρατίας για το Καθεστώς τον ραδιοτηλεοπτικού χρόνου ποο 
διατίθεται στα πολιτικά κόμματα κατά ης προεχλογικίς περιόδους, αποτελεί ένα 
πρωτοφανές κράμα αμηχανίας, εσκεμμέτων ανακριβσιών και άγνοιας της 
κείμοης νομοθεσίας αλλά και της αντίστοιχης νομολογίας για τα ηλεκτρονικά 
MME και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Ολος ενδεικτικώς 
επισημαίνονται τα ακόλουθα :

ϊ. Ψαίνςru» vs* Ctj-,ori - οίνσι τυχαίο άραγε, αν xpfv?* vrrvrL; tn στάση τον 
ως =ρος όλ~ ζήτημ« ^  υ*οβάόμ«πκ: τον Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης - ο κ. Υπουργός ότι η απόβαση αρ. 1930/1990 τον Συμβουλίου 
της Επικρατείας έκρινε ανησυνταγμσπκή την προς το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης παροχή εξσυιηοδότησης για την έκδοση κανονιστικών 
πράξεων απλώς και μόνο γιατί η εξουσιοδότηση αυτή δεν ήταν επαρκώς 
εξειδικεν]ΐένη. όπως απαντούν οι διατάξεις τον άρθρου 43 παρ, 2 τον 
Συντάγματος. Όμως, μία προσεκτική ανάγνωση της πρότασης νόμον της Νέας 
Δημοκρατίας καταδεικνύει ότι υπάρχει λεπτομερέστατη εξηδίκενση όλων των 
υπό ρύθμιση θεμάτων κ α ί ιδίως. τον ραδιοτηλεοπτικού χρόνον ο οποίος 
παραχωρείται στα πολιτικά κόμματα k u t ù  τις προεκλογικές περιόδους - δύο 
¿pi$_j£và_je»çûinTgTpà#pOL · πράγμα που σημαίνει ότι ευχερέστατα, από 
συνταγματική άποψη, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να εχδόσει 
σχετική διοικητική πράξη με χαρακτήρα ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό. Από 
τα παραπάνω και μόνο συνάγεται με οαφήναα με ποια επιχειρήματα ο κ. 
Υπουργός και η Κυβέρνηση έχουν περιορίσει το Εθνικό Συμβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης σε καθαρά δίακοσμητικό ρόλο.

Π. Δεν αντιλαμβάνεται * ή δεν θέλε» να ανηληφθεί « ο κ. Υπουργός Τύπον 
και MME ότι η σχετική αιτίαση της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει το γεγονός 
ότι κατά το παρελθόν οι Κυβερνήσεις τον ItAIOJC και οι *ροκάτοχοί τον στο 
Υπουργείο Τύπου και MME καθυστέρησαν προκλητικά να ολοκληρώσουν rap 
όλη διαδικασία αδειοδότησης, με αποτέλεσμα να μην νπογραφούν εγκαίρως οι 
σχετικές συμβάσεις με όσους λειτουργούν ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η 
κατάργηση της προϋπόθεσης υπογραφής των συμβάσεων αυτών μ» το ν. 
2328/1995, ττγν οποία επικαλείται ανενδοιάστως ο κ. Υπουργός, απλώς και μόνο 
ήρθε να σνγνσλύψει νομοθετικά την απαράδεκτη αυτή παράλειψη. Δηλαδή ο κ. 
Υπουργός θεωρεί ότι ot νομοθετικές ρυθμίσεις , που ψηφίσθηκαν με 
κυβερνητική πρωτοβουλία » μπορούν να προβληθούν ως άλλοθι για τη 
συγκάλυψη προγενέστερων βαρύτατων πολιτικών παραλείψεων ;

ΙΠ. Εκεί όμως που οι απόψεις του κ. Υπουργού Τύπου και MME 
υπερβαίνουν κάθε; όριο ττολιτικής θυμηδίας, είναι στο. σημείο που επικαλείται 
την «πληρότητα» της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και της ισότητας ως προς τις διαφημιστικές προεκλογικές δαπάνες των 
κομμάτων.. Ας ανηληφθεί, επιτέλους ο κ* Υπουργόςότν σύμπασα η  κοινή γνώμη



tytn αντιληφθεί τα τέραarta νομοθετικά κεν4  «ον υπάρχουν κα» τα o.voíu 
πλήττουν καιρίως την αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου και της πολιτικής . 
Εκτός βκβαίως και εάν τα κόμμα «το οποίο ανήκει h a  πλήρως 
αποστασιοποιηθεί από κάθε έννοια διαφάνειας στο πλαίσιο του δημόσιου βίου 
της Χώρας. Τούτο όμως αφορά οποκλησηχά το ΠΑΙΟΚ και κατά τούτο , 
άλλωατε, διαφοροποιείται από αυτό η ΝΑ. ν

IV. Ως προς τα περί συρραψής των κείμενων διατάξεων, όπως διατείνεται 
ο κ. Υπουργός σχετικά με τις ρυθμίσεις της πρότασης νόμου της .Νέας 
Δημοκρατίας, δεν Οα περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό εκ μέρους του από τη 
στιγμή που , όπως ήδη φάνηκε , αγνοεί βασικά στοιχεία της ισχύουσας 
νομοθεσίαν Πέραν τούτου στην προκειμένη περίπτωση τον ταιριάζει η γνωστή 
ρήση ; «Απορία ψάλτου βηξ*.

Κατά τα λοιπά, με η ς αναφορές του περί υποκρισίας και 
παλαιοκομμαησμού ο κ. Υπουργός κρίνα - για μια ακόμη φορά · «ξ ιδίων τα 
αλλότρια , καταδεικνύοντας έτσι το επίπεδο «εκσυγχρονισμού» που τον 
διακρίνει. Λεν έχει παρά να διαβάσει τα πρακτικά της Επιτροπής θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων - η πλαοψηφία της οποίας ανήκα στο 
JflAJCO.K. * μέσα από τα οποία προκύπτουν, και μάλιστα ομόφωνα, η «χαφκική» 
κατάσταση του ράδιο τηλεοπτικού μας τοπίου και οι τεράστιες πολιτικές 
ευθύνες, τις οποίες έχει επωμισθεί με τις διαρκείς παλινωδίες, ακόμη και ως 
προς την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών MME».
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