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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ στον Υπουργό Επικρατείας, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο. 
 

Θέμα: «Σοβαρές καταγγελίες της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» 

Κύριε Υφυπουργέ, 

Σε σοβαρές καταγγελίες για εκκρεμή ζητήματα τα οποία άπτονται του ραδιοφωνικού «τοπίου» προχώρησε στις 18.01.2021 το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μεταξύ άλλων, το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Ρ. καταγγέλλει:  

α) Αλλοίωση-μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικός ή ψυχαγωγικός) κάποιων ραδιοσταθμών. 

β) Καταχρηστικές πρακτικές συγχωνεύσεων αδειοδοτημένων εταιρειών-φορέων ραδιοσυχνότητας με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία «ομίλων» ραδιοσταθμών που, κατά το εκάστοτε συμφέρον της ιδιοκτησίας παρουσιάζονται άλλοτε ως μία 
εταιρεία (π.χ. ως προς τον αριθμό εργαζομένων στα ραδιόφωνα του «ομίλου») και άλλοτε ως ξεχωριστές οντότητες (π.χ. όταν 
χρηματοδοτείται από το Κράτος). 
γ) Παράτυπες «μισθώσεις» ή μεταβιβάσεις διαχείρισης ραδιοσυχνοτήτων με παραχωρήσεις χρήσης της συχνότητας σε 
εταιρείες οι οποίες αφενός δεν υπάγονται στους όρους και περιορισμούς που διέπουν τα νομικά πρόσωπα που 
δραστηριοποιούνται στον ραδιοφωνικό κλάδο και αφετέρου δεν τηρούν κανέναν οφειλόμενο κανόνα λειτουργίας, 
προκειμένου να διευκολυνθούν μαζικές απολύσεις. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις τίθεται και ζήτημα παράτυπης μεταβολής 
του σημείου εκπομπής. 
δ) Καταστρατήγηση και μη εφαρμογή των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας τις οποίες δεσμεύονται να συνάπτουν 
και να τηρούν οι αδειοδοτημένοι φορείς. 

Περαιτέρω, καταγγέλλονται «συνθήκες παραβατικότητας επισκιάζουσες την λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών» οι 
οποίες «έχουν καταβαραθρώσει την ποιοτική στάθμη», «συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και μη νόμιμης λειτουργίας (οι 
οποίες) επιβάλουν με την μορφή χιονοστιβάδας λειτουργικά πλαίσια που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε φορέα στοχευμένα 
μονόπλευρης ενημέρωσης και σε μέσο υποβάθμισης του επιπέδου γνώσης, του πολιτισμού και της εν γένει κουλτούρας», 
«κερδοσκοπική πίεση που προκαλείται με σειρά μεθόδων και μεταφέρεται άμεσα στο σύνολο των εργαζομένων με 
συρρίκνωση του αριθμού εργαζομένων, μειώσεις αποδοχών στα επίπεδα αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη και ενίοτε 
κατωτέρων, και εργοδοτικές αυθαιρεσίες κάθε είδους και επιπέδου που θίγουν την ελευθερία του λόγου, αλλά και τα 
στοιχειώδη βασικά ατομικά δικαιώματα στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης.» Αναφορά γίνεται, επίσης, και σε χυδαίες 
πρακτικές περιθωριοποίησης και φίμωσης, αφού «φιλοσοφικές θέσεις, πολιτικές ομάδες και κόμματα, κοινωνικές ομάδες, 
τάσεις και ανάγκες βρίσκονται αποκλεισμένες από την ραδιοφωνία (λ.χ. ΑΜΕΑ, ενώσεις εργαζομένων, ενώσεις καταναλωτών, 
κ.α.)», ενώ «ουσιώδη ζητήματα που αφορούν μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας είτε εξαφανίζονται, είτε 
υποβαθμίζονται, είτε διαστρεβλώνονται κατά παραβίαση οποιοσδήποτε έννοιας δεοντολογίας και της ουσίας της 
δημοκρατικής συγκρότησης και λειτουργίας της κοινωνίας.» Περαιτέρω, «ο χώρος και οι συχνότητες κατακλύζονται σκόπιμα 
από διαρκώς επαναλαμβανόμενα προϊόντας συγκεκριμένης προέλευσης και στόχευσης υποκουλτούρας, που ανακυκλώνονται 
μέσα από λίστες εκτέλεσης που προκαθορίζονται δεσμευτικά από συγκεκριμένα πρόσωπα, επαναλαμβάνονται διαρκώς και 
δεν αποτελούν ραδιοφωνικές εκπομπές, αλλά σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή με προκαθορισμένη λίστα επιλογών. Πολλοί 
ραδιοφωνικοί σταθμοί λειτουργούν από την Παρασκευή το απόγευμα έως την Δευτέρα το πρωί, χωρίς την παρουσία κανενός 
προσώπου συντελεστή ή εργαζόμενου.» 

Κατόπιν των ανωτέρω εξαιρετικά σοβαρών καταγγελιών, ερωτάσθε: 

Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε σε σχέση με τα αναφερόμενα στην επιστολή του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Ρ.;  

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 
Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 
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