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ΨΗΦΙΜΑ ΣΟΤ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ
ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΑ ΜΜΕ ( ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2/12/17 )

 Η ΚΕΔΕ ςτθρίηει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των δθμοτικϊν και
Ραδιοφωνικϊν και Σθλεοπτικϊν ςτακμϊν, κακϊσ αποτελοφν ςθμαντικοφσ
πυλϊνεσ ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν και των πολιτϊν γενικότερα και
αναδεικνφουν τθν πολιτιςτικι και κοινωνικι , τα προβλιματα των τοπικϊν
κοινωνιϊν, με νθφαλιότθτα, πλουραλιςμό και αντικειμενικότθτα.
 Η ΚΕΔΕ ςτα πλαίςια των κεςμοκετθμζνων οργάνων τθσ κα ςυςτιςει
μόνιμθ Επιτροπι για τουσ δθμοτικοφσ Ραδιοτθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ και ςε
ςυνεργαςία με τθν Ε.ΔΗ.Ρ.Σ.ΜΜΕ.Ε αυτό το όργανο κα ςτελεχωκεί και κα
ςυμμετάςχει επίςθμα ςτα τακτικά ςυνζδρια τθσ ΚΕΔΕ με δικιά τθσ
κεματικι ενότθτα ςτθν οποία κάκε φορά κα ςυηθτοφνται όλα τα ηθτιματα
που ζχουν προκφψει ςτα δθμοτικά ΜΜΕ τθσ χϊρασ.
Για την εφρυθμη λειτουργία των δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ:
 Είναι απαραίτθτο να αποςαφθνιςτεί το νομικό πλαίςιο λειτουργίασ των
δθμοτικϊν επιχειριςεων ειδικοφ ςκοποφ, που ζχουν μορφι ΝΠΙΔ. Να
δοκεί θ δυνατότθτα μετατροπισ ςε δθμοτικζσ επιχειριςεισ ειδικοφ
ςκοποφ, όλων των δθμοτικϊν ραδιοτθλεοπτικϊν ΜΜΕ που βρίςκονται υπό
άλλο κακεςτϊσ λειτουργίασ. Παράλλθλα, να δοκεί θ δυνατότθτα για τθν
ίδρυςθ νζων δθμοτικϊν επιχειριςεων ειδικοφ ςκοποφ με αντικείμενο τθν
λειτουργία ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν.

 Απαιτείται ςυνζχιςθ των προςπακειϊν εξορκολογιςμοφ τθσ
λειτουργίασ τουσ με το απαραίτθτο προςωπικό των ειδικοτιτων που
απαιτοφνται και τθν επαρκι επιχοριγθςι τουσ από τουσ διμουσ.
Θα πρζπει να δοκεί νομοκετικά θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ
προςωπικοφ ςε και από άλλεσ υπθρεςίεσ του διμου, ανάλογα με τισ
εκάςτοτε ανάγκεσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα εκελοντικισ
μετακίνθςθσ προςωπικοφ μεταξφ των δθμοτικϊν Ραδιοτθλεοπτικϊν
επιχειριςεων ειδικου ςκοποφ.
 Οι Δθμοτικοί Ραδιοφωνικοί τακμοί πρζπει να εξαιρεκοφν από τθν
διαδικαςία δθμοπράτθςθσ των Ραδιοφωνικϊν ςυχνοτιτων, κακϊσ
αποτελοφν δημόςια ραδιοφωνική υπηρεςία τοπικοφ χαρακτήρα με
ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των τοπικϊν κοινωνιϊν για ηθτιματα, που
αφοροφν τισ τοπικζσ υποκζςεισ, τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ αγοράσ,
τθν παροχι ποιοτικϊν ( βάςει ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν )
προγραμμάτων, που ςχετίηονται με τον πολιτιςμό, τθν τζχνθ, τθν
παιδεία και τισ δομζσ του διμου.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ρφκμιςθ αυτι δεν αντιβαίνει, το εκνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο και τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ, όπωσ προκφπτει από
τθν ςχετικι νομολογία, τισ ανακοινωςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
και το Πρωτόκολλο του Άμςτερνταμ.
 Οι δθμοτικζσ αρχζσ κα εξετάςουν τθν δυνατότθτα που δίδεται με
τον νόμο ν. 4483 και προβλέπει την δυνατότητα
«διαδθμοτικοποίθςθσ» των υφιςτάμενων δθμοτικϊν επιχειριςεων
ραδιοτθλεόραςθσ, με τθ ςυμμετοχι και άλλων φορζων ΟΣΑ.

