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Ο Εκττρόσωπτος Τύττου της Νέας Δημοκρατίας κ. Άρης Σττηλιωτόπαυλας έχανε την ακόλουθη 
δήλωση:

«Σύμφωνα με όσα δημοσιεύθηκσν στον τύπο, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), μετά από 
κυοφσρία σχεδόν δύο ετών, εξέδωσε χθες την απόφασή του για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας στους 
ραδιοφωνικούς οπαβμούς Αττικής.

Με την απόφαση αυτή φαίνεται ότι αποκλείονται από την αδειοδότηση καταξιωμένοι στο ραδιοφωνικό τοπίο 
και δημοφιλέστατοι στους σκραατές σταθμοί, όπως μεταξύ άλλων ο FLA.NET, η ΛΑΜΨΗ, ο ΕΛΛΑΔΑ FM, η 
Πειρατική Εκκλησία, τα Radio Sfera, το Love Radio, ο Kiss Fm, ο ΣΠΟΡ FM kci c Coll Fm.

Η παράδα-ξη απτή κατάσταση οφελεται κστεξοχήν στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είναι αυτές που εισηγήθηκσν στη Εουλή και πέτυχσν την ψήφιση του ισχύοντος 
ν. 2328/19S5, ο οποίος με τις νομοτεχνικές ανεπάρκειες του, τις λογικές αντιφάσεις του κσι τα λειτουργικά του 
αδιέξοδο οδήγησε στη σημερινή τραγελαφική κατάσταση.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συτές που εγκατέλείψον σπό το 1853 κα εντεύθεν το, σνασυσταθέν από 
αυτές, ΕΣΡ στην τύχη του από πλευράς και οργανωτικής κα λειτουργικής. Ενα αυτές συγκεκριμένα που δεν 
το εξοπλίζουν εδώ και 6 χρόνια με το στοιχειωδώς αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του επιστημονικό κα 
διοικηπκό προσωπικό και που δεν προχωρούν σπς σνσγκα'ες νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η ανεξαρτησία του και η οποτελεσματ,κότητά του.

Οι κυβερνήσεις tou ΠΑΣΟΚ είναι αυτές που φρόντισαν ώστε η μοριοδότηση των υποψηφίων γισ 
αδειοδότηση στσθμών να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοούντο κατσφονώς οι παλαιοί σταθμοί που 
είχαν λάβει άδεα  οπό το 1988, ενώ έμμεσα vc αποκλείοντα ο  νέοι υποψήφιο στοθμοί.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συτές που φρόντισον να ποοβούν σε προκήρυξη μόνο 20 αδειών οιην 
Ατπκή, πρςκειμένου να μπορούν να εκβιάζουν τους ιδιοκτήτες των στσθμών, ενώ είναι γνωστό ότι κατόπιν 
των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των συχνοτήτων Εα ήτον δυνοτή η προκήρυξη τουλάχιστον 10 
ακόμη αδειών.

Είναι καταφανές όπ η ανωτέρω κατάσταση οδηγέ επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και 
σημανπκά επενδεδυμένα κεφάλαια σε κλείσιμο και κάθε άλλο πορά συνάδει με την αρχή tou πλουραλισμού 
και της ποιότητας οπον τομέα της ενημέρωσης κα της ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα προοιωνίζεται ακόμα 
χειρότερα αποτελέσματα σε ό,π αφορά την εκχρεμούσα διαδικασία σδειοοότησης των φορέων της 
αναλογικής τηλεόρασης.

Ενόψει των ανωτέρω, η Νέα Δημοκραπα θέτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την κυβέρνηση ενώπιον 
των προφανών ευθυνών της και δεσμεύεται όπ ως κυβέρνηση:

Θα τροποποιήσει το ισχύον θεσμικά πλαίσα, έτσι ώστε και το ΕΣΡ να ανακτήσει τον θεσητικό του ρόλο ως ο 
ανεξάρτητος και αποτελεσμαπκός θεμοποφύλακας της νομιμότητας στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και οι 
φερόμενοι ως οπτοκλειόμενοι νόμιμοι κσι εππυχημένοι σταθμοί να οπτοκτήσουν και συτοί άδεια λειτουργίας.

Η Νέα Δημοκρατία καλεί τον αρμόδιο υπουργό Τύπου να σναπέυψει την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ρσδιοτηλεόρασηςήιε στόχο την εκλογίκευσή της ανάλογα με την πραγμσπκή διαμορφωμένη κατάσταση που 
δεν μπορεί να αγνοείται και να ανστρέπεται».


