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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Αλλαγή του Εθνικού Τηλεοπτικού Χάρτη μετά την καίρια παρέμβαση της Π.Ε.Δ. Στερεάς
Ελλάδας”.
η

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 7

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στα γραφεία της, στη Λαμία.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Υπερήφανος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης αναφερόμενος στις εξελίξεις σχετικά με την πρωτοβουλία της Π.Ε.Δ. για την κάλυψη
όλης της έκτασης της Περιφέρειας με το σήμα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. «Η
προσπάθειά μας απέδωσε καρπούς. Το θέμα της εκπομπής των περιφερειακών τηλεοπτικών
σταθμών μπήκε δυναμικά στην ατζέντα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και με πιλοτική
εφαρμογή στη Στερεά Ελλάδα προωθούνται λύσεις για την εκπομπή των περιφερειακών
τηλεοπτικών σταθμών σε όλο της το εύρος. Τα οφέλη της πρωτοβουλίας της Π.Ε.Δ. Στερεάς
Ελλάδας θα καρπωθούν και οι υπόλοιπες Περιφέρειες. Πρόκειται πραγματικά για ιστορική στιγμή»,
επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Υπερήφανος.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Σιμόπουλο, Δ/ντη του τηλεοπτικού σταθμού Star
Κεντρικής Ελλάδας, προκειμένου να ενημερωθεί επακριβώς το Σώμα περί των εξελίξεων. Κρίνεται
απαραίτητο να αναφερθεί ότι ο κ. Σιμόπουλος αποτέλεσε πολύτιμο τεχνικό σύμβουλο και συνεργάτη
στην πρωτοβουλία της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας. «Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω από
καρδιάς, καθώς η καταλυτική παρέμβαση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας έφερε τα περιφερειακά
κανάλια από το περιθώριο στο προσκήνιο και κατέστησε τη Στερεά Ελλάδα, ως περιοχή πρώτης
προτεραιότητας για την αντιμετώπιση του προβλήματος μη εκπομπής σε σημαντικό τμήμα του
πληθυσμού. Η ανάρτηση του ψηφίσματος της Π.Ε.Δ. στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης
ήταν καθοριστική, καθώς κινητοποιήθηκε άμεσα ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, κ. Μαγκλάρας και
με δική του όχληση όλος ο μηχανισμός του Υπουργείου και των συναρμόδιων Υπηρεσιών και
Επιτροπών. Με τις παρεμβάσεις που συμφωνήθηκαν – νομιμοποίηση κέντρων εκπομπής και χρήση
νέων κέντρων εκπομπής – θα μπορούν επίσημα 140.000 επιπλέον πολίτες της Στερεάς Ελλάδας να
λαμβάνουν το σήμα των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Πρόκειται, όπως πολύ σωστά
επεσήμανε ο Πρόεδρος, για μια ιστορική στιγμή», ανέφερε ο κ. Σιμόπουλος ενώ πρόσθεσε: «Πλέον
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και άλλες Περιφέρειες προωθούν τα δικά τους αιτήματα, ακολουθώντας την οδό που χάραξε η
Στερεά Ελλάδα, και τα δεδομένα αλλάζουν σε εθνικό επίπεδο».
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ., κ. Υπερήφανος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Σιμόπουλο για την άψογη
συνεργασία, ενημέρωσε το Σώμα ότι έχει οριστεί συνάντηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, με
σκοπό την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την αναζήτηση πρόσθετων λύσεων για την
εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας. «Θεωρώ χρέος μας αρχικά να
ευχαριστήσουμε τον κ. Μαγκλάρα για τις ενέργειες που ανέλαβε άμεσα και επιπλέον να τον
ενημερώσουμε για το γεγονός ότι με μικρές διορθωτικές κινήσεις θα μπορεί τουλάχιστον το 95%
της Περιφέρειας να παρακολουθεί τα περιφερειακά κανάλια και να ενημερώνεται για τα τοπικά
θέματα. Έχοντας πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Δήμοι, θα
συναντήσουμε τον κ. Γενικό με γεμάτη τη φαρέτρα μας και δεδομένου ότι πρόκειται για έναν
άνθρωπο με ευήκοα ώτα και όραμα, πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα».
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