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Ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η σκανδαλώδης
τροπολογία που αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ επιτρέποντας τις
συμπράξεις επιχειρήσεων του Κλάδου. Μέσω της τροπολογίας
ευνοείται η δημιουργία ολιγοπωλίων στην Ενημέρωση με
δραματικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στο ασφαλιστικό σύστημα
του κλάδου αλλά και στην ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας.
Η συζήτηση στο Β’ θερινό τμήμα της Βουλής πραγματοποιήθηκε εν
μέσω μεγάλης έντασης μεταξύ των κομμάτων και συνοδεύτηκε από
τις αποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Η κυβέρνηση απέσυρε
από το αρχικό κείμενο μόνο τις διατάξεις για τον ελάχιστο
αριθμό εργαζομένων που απαιτούνται σε κάθε Μέσο. Συγκεκριμένα
αποσύρθηκαν οι ρυθμίσεις που προσδιόριζαν ότι στον ελάχιστο
αριθμό εργαζομένων που απαιτούνται συνυπολογίζονται οι
εργαζόμενοι σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων ΜΜΕ. Παρέμειναν,
όμως, οι διατάξεις σχετικά τη μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ
επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου.
Στη διάρκεια της συζήτησης ο υπουργός Επικρατείας, Δ.
Σταμάτης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εισάγει την τροπολογία
αυτήν την στιγμή, ώστε να βάλει τάξη σε ένα χώρο που
ταλανίζεται από προβλήματα εδώ και χρόνια και πριν την έναρξη
της νέας περιόδου των ΜΜΕ. Πρόσθεσε ακόμα ότι «για πρώτη φορά
μια κυβέρνηση τολμά να βάλει τον δάκτυλον επί τον τύπον των
ήλων». Όσον αφορά την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, όπου δεν υπάρχει εκτίμηση του οικονομικού κόστους από
την τροπολογία λόγω έλλειψης απαιτούμενου χρόνου, ο Δ.
Σταμάτης παρατήρησε ότι «όπως η αρνητική Έκθεση δεν εμποδίζει

την ψήφιση, ούτε κι η Έκθεση που λέει ότι δεν μπορώ να
υπολογίσω το κόστος το κάνει».
Η υφυπουργός Επικρατείας, Σ. Βούλτεψη, τόνισε ότι «η πολυφωνία
δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ομίλων», ενώ έκρινε ότι σωστά
αποσύρθηκαν οι διατάξεις που αποσύρθηκαν γιατί «πράγματι
ενείχαν κινδύνους για αριθμό εργαζομένων». Παράλληλα,
προανήγγειλε ότι «θα αναλάβω πρωτοβουλία για θεσμικά αιτήματα
των εργαζομένων στα ΜΜΕ». Σχετικά με την κατάργηση της
πρόβλεψης για ανταλλαγή εργαζομένων στο εσωτερικό ομίλων, η
υφυπουργός Επικρατείας επισήμανε ότι η απάλειψη δεν έχει νόημα
καθώς οι ατομικές συμβάσεις ισχύουν σε όλα τα ΜΜΕ.
Όσον αφορά την ΝΕΡΙΤ η Σ. Βούλτεψη υπερασπίστηκε τη μείωση της
απαιτούμενης πλειοψηφίας για το διορισμό του Εποπτικού
Συμβουλίου επικαλούμενη την αρνητική εμπειρία από το ΕΣΡ, ενώ
επισήμανε ότι «η σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου είναι
αρθρωτή, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να διορίσει όλα τα μέλη».
Σημείωσε όμως ότι «είναι λάθος να ζητάς ανεξαρτησία με τα
λεφτά του ελληνικού λαού». Η υφυπουργός Επικρατείας επέκρινε
τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από την
διαδικασία παρατηρώντας ότι «όταν θέλεις να κάνεις μια
συζήτηση μένεις και την κάνεις, είναι εύκολο το πεζοδρόμιο, το
κοινοβούλιο είναι δύσκολο» θέτοντας το ερώτημα «γιατί ποτέ
μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου δεν ακούγονται καταγγελίες
για καναλάρχες;».
Αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρση της
τροπολογίας επικρίνοντας το γεγονός ότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα
και στο άσχετο νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς
προς το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγ. Ανάργυροι». Όταν έγινε
εμφανές ότι η κυβέρνηση δεν επρόκειτο να αποσύρει την
τροπολογία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την
συζήτηση για να μην νομιμοποιήσουν αυτήν την εκτροπή.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Κουρουμπλής,

μίλησε για «νέο συμβόλαιο διαπλοκής» κι «αποκορύφωμα του χορού
των παραβάσεων του Κανονισμού της Βουλής» εκτιμώντας ότι η
κυβέρνηση οδηγείται σε εκλογές. Ο Π. Κουρουμπλής τόνισε ότι «η
αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να έχει παρουσία στην
συζήτηση τέτοιων τροπολογιών» κι ακόμα ότι «κάποια στιγμή όλα
έχουν ένα όριο, δεν θα γίνουμε συνένοχοι». Παράλληλα, ο Π.
Κουρουμπλής απευθύνθηκε στους βουλευτές της Ν.Δ. και τους
ρώτησε γιατί «καταργείτε έναν νόμο για τον οποίο επαιρόταν η
Ν.Δ. ότι συγκρούεται με την διαπλοκή και τους νταβατζήδες;».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος,
ζήτησε την απόσυρση των τροπολογιών για τα ΜΜΕ και για την
ΝΕΡΙΤ κι επέκρινε την «κατ’ εξακολούθηση προσπάθεια της
κυβέρνησης να καταθέτει άσχετες τροπολογίες σε άσχετα
νομοσχέδια». Επί της ουσίας της τροπολογίας για τα ΜΜΕ ο Ν.
Καραθανασόπουλος τόνισε ότι αυτή αλλάζει το τοπίο στα ΜΜΕ κι
επιδεινώνει την θέση των δημοσιογράφων.
Υπέρ το ΠΑΣΟΚ, επικριτική η αντιπολίτευση
Όσον αφορά τα κόμματα που παρέμειναν στη συζήτηση, ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Π. Ρήγας, επικαλέστηκε
το «Δίκαιο της Ανάγκης» για να δικαιολογήσει την νομοθετική
πρωτοβουλία, ενώ σχολίασε ότι πέρασαν οι «εποχές της
ανεμελιάς», όταν η χώρα είχε δυσανάλογα πολλά ΜΜΕ σε σχέση με
το μέγεθός της.
Ο Τ. Κουίκ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ., τάχθηκε
υπέρ των διατάξεων σχετικά με την διαφημιστική αγορά, αλλά
επέμεινε στην απόσυρση της διάταξης που επιτρέπει την
ανταλλαγή εργαζομένων μεταξύ επιχειρήσεων ΜΜΕ που ανήκουν στον
ίδιο όμιλο, διευκρινίζοντας ότι το κόμμα του ψηφίζει παρών.
Τόσο ο Π. Ρήγας, όσο κι ο Τ. Κουίκ, ζήτησαν να ισχύσει η
δυνατότητα μετατροπής ψυχαγωγικού σταθμού σε ενημερωτικό από
την στιγμή που η τροπολογία προβλέπει και το αντίστροφο.
Ο Μ. Αρβανίτης από την Χρυσή Αυγή σχολίασε ότι «ορθώς πράττει
η κυβέρνηση κι εξυπηρετεί τα μεγαλοσυμφέροντα καναλαρχών κι

εργολάβων, αυτοί είναι τα όργανά τους».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜ.ΑΡ., Δ. Αναγνωστάκης,
στάθηκε ιδιαίτερα στο εκπρόθεσμο της τροπολογίας, καθώς αυτή
κατατέθηκε μετά τη μια το μεσημέρι της Παρασκευής, 1 Αυγούστου
υπογραμμίζοντας ότι «το Προεδρείο οφείλει να μην την εισαγάγει
ως εκπρόθεσμη». Ο Δ. Αναγνωστάκης σχολίασε ότι η τροπολογία
«ευνοεί τα μεγάλα μιντιακά συγκροτήματα». Επέκρινε ακόμα και
την τροπολογία για την ΝΕΡΙΤ σημειώνοντας ότι αποτελεί
«υπονόμευση της ανεξαρτησίας της δημόσιας τηλεόρασης» κι
εκτιμώντας ότι «το Εποπτικό Συμβούλιο θα διορίζεται από την
εκάστοτε κυβέρνηση».
Ο Οδ. Βουδούρης εκπροσωπώντας τους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς
Βουλευτές τόνισε ότι πραγματοποιείται «επί της ουσίας
καταστρατήγηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας», μίλησε για
«νομοσχέδιο – φύλλο συκής» και επεσήμανε ότι κατατέθηκε
τροπολογία 22 σελίδων σε ένα νομοσχέδιο 7 σελίδων. Ακόμα
αναρωτήθηκε «δύο χρόνια κυβερνάτε γιατί δεν το φέρατε;» και
σχολίασε ότι «κάτι καινούργιο συμβαίνει, κάποιος ειδικός
λόγος», απαντώντας ότι ίσως αυτός ο λόγος είναι το ενδεχόμενο
των επερχόμενων εκλογών που θα γίνουν το φθινόπωρο.
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