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Τονπροληπτικό έλεγχο των πόθεν έσχες όσων κατέβουν στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές
άδειες ζητάει η ΝΔ, όπως είπε στην ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρός της, Άδωνις
Γεωργιάδης. "Πουθενά στο δημόσιο δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται να έχουμε διαγωνισμό με
διαφορετικούς όρους για τους συμμετέχοντες" απάντησε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος
Παππάς.
"Εάνδεν γίνει προληπτικός έλεγχος πόθεν έσχες τότε μιλάμε για νέο Βατερλώ της κυβέρνησης"
τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Ο ίδιος τόνισε επιπροσθέτως πως εκτός από τον προληπτικό έλεγχο
πόθεν έσχες θα πρέπει να αποτιμηθεί σε χρήμα μια επιχείρηση που ήδη λειτουργεί, σε σχέση με
κάποιον που θα έρθει για πρώτη φορά να φτιάξει κανάλι.
"Αλλιώςθα κατηγορηθείτε ότι δεν κάνετε έναν διαγωνισμό επί ίσοις όροις, αλλά για να φέρετε
λαγούς όπως την πρώτη φορά" τόνισε.
Μένονταςστο θέμα του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η
θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο διαγωνισμός, και να πάρει το ελληνικό Δημόσιο τα
χρήματα.
Τόνισεόμως αρκετές φορές ότι αυτός θα πρέπει να γίνει με προληπτικό έλεγχο πόθεν έσχες "για
να είναι πραγματικός ο επενδυτής κι όχι λαγός. Για να μην πέσει στο ΣτΕ, να είναι δίκαιος,
διαφανής, να φέρει χρήματα και να βάλει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο".
Στονκ. Γεωργιάδη απάντησε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής λέγοντας πως "δεν περίμενε τα
επιχειρήματα που ακούει από τους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών καναλιών να μεταφερθούν στη Βουλή".
Επικαλούμενοςμάλιστα μια ανάρτηση του Ροδόλφου Μορώνη του ΕΣΡ στο Facebook τόνισε πως
"τελικά φαίνεται πως υπάρχει μια προσφυγή έτοιμη" για τον διαγωνισμό αυτό που όμως
υπογράμμισε είναι πως "θα γίνει, προχωράει μια χαρά, θα λήξει και θα περάσουμε στην επόμενη
φάση".

Όπωςείπε ο κ. Παππάς, εκ μέρους ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών του ετέθη το ζήτημα τα
υπάρχοντα κανάλια να μην καταθέσουν εγγυητική επιστολή. "Δεν μπορούμε να έχουμε
υποψήφιους δύο ταχυτήτων σε έναν διαγωνισμό" είπε.
Υπέρτου προληπτικού ελέγχου πόθεν έσχες και αλλαγής στην ρύθμιση που αφορά την κατάθεση
της εγγυητικής επιστολής εκ μέρους των ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών τάχθηκε και ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ Ανδρέας Λοβέρδος.
"Σαςπροτείναμε να κάνετε μια υπέρβαση" είπε ο κ. Λοβέρδος. "Έχετε στον διαγωνισμό την
εγγύηση συμμετοχής, την οποία χάνει ο υποψήφιος, εάν δεν πάρει την άδεια. Σας προτείναμε να
κάνετε μια υπέρβαση προσθέτοντας την "εγγύηση καλής εφαρμογής", που συνήθως δίνετε αφού
κάποιος κερδίσει τον διαγωνισμό. Μεταφέρεται πιο πριν για να αποφευχθεί πραγματικά, κύριε
Υπουργέ, η ιστορία των "λαγών", εκείνων που μπαίνουν για άλλους σκοπούς στους διαγωνισμούς,
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, πλήρης καθαρότητα, που αυτή είναι κάτι που ζητάμε ως πολιτικό
σύστημα όλοι, μα και το ζητούν και αυτοί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον χώρο του τηλεοπτικού
μηνύματος". .
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