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Οµιλία του Προέδρου της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών
Εθνικής Εµβέλειας – ΕΙΤΗΣΕΕ, κ. Κώστα Κιµπουρόπουλου,
στην ειδική εκδήλωση ένταξης της Ένωσης στον ΣΕΒ

Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή αντικρίζουµε τη σηµερινή εκδήλωση, που σηµατοδοτεί την
είσοδο της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας στον
Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών.
Η συλλογική οργάνωση και εκπροσώπηση των τηλεοπτικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται πανελλαδικά, ξεκίνησε πριν από τέσσερα περίπου χρόνια µε τη
δηµιουργία της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας που
έχω την τιµή να εκπροσωπώ.
Η αυτονόητη ανάγκη ουσιαστικής, αποτελεσµατικής συλλογικής εκπροσώπησης της
επιχειρηµατικότητας του κλάδου της ιδιωτικής τηλεόρασης δραστηριότητας, ήταν ο
βασικός λόγος που οδήγησε στην απόφαση αυτή. Ας θυµηθούµε µερικά δεδοµένα
εκείνης της περιόδου όπως:
•

Η έλλειψη ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου δραστηριότητος…

•

Η ανυπαρξία ουσιαστικών κανόνων λειτουργίας και οργάνωσης του
συγκεκριµένου κλάδου…

•

Το γεγονός ότι οι τηλεοπτικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες εκλαµβάνονταν
συχνά από τους εκπροσώπους της πολιτείας περισσότερο σαν εργαλείο
οργάνωσης της πολιτικής επικοινωνίας προς την κοινωνία και λιγότερο σαν
επιχειρηµατικές δραστηριότητες απέναντι στις οποίες όφειλαν να εγγυηθούν
ένα καθαρό θεσµικό πλαίσιο δράσης.

•

Η απουσία βασικών συλλογικών πολιτικών αναγκαίων για το οικονοµικό
περιβάλλον δραστηριότητας του κλάδου, όπως είναι η οργάνωση της αγοράς
εργασίας σε κλαδικό επίπεδο, η οργάνωση της κλίµακας αξιών πνευµατικών
και συγγενικών δικαιωµάτων για τη χρήση έργων δηµιουργίας, η άρση σειράς
αντικινήτρων που παρεµπόδιζαν την ανάπτυξη και την οικοδόµηση όρων και
συνθηκών βιωσιµότητας των τηλεοπτικών επιχειρήσεων.

Τέσσερα χρόνια µετά, αναµφίβολα, τα πράγµατα είναι αρκετά διαφορετικά. Σήµερα,
µπορούµε να πούµε ότι, λίγο πριν από το κατώφλι της νέας ψηφιακής εποχής,
δικαιολογηµένα µπορούµε να αισιοδοξούµε:
•

Ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που µόλις θεσµοθετήθηκε µετά από ένα µακρύ
διάλογο, φαίνεται να διασφαλίζει πολύ καλύτερους όρους και συνθήκες για
την βιωσιµότητα και ανάπτυξη των ιδιωτικών τηλεοπτικών επιχειρήσεων
εθνικής εµβέλειας. Ένα θεσµικό πλαίσιο πιο σύγχρονο, πιο κοντά στο
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, πιο φερέγγυο για την οργάνωση της µετάβασης στην
ψηφιακή εποχή, ένα µεγάλο βάρος της οποίας θα κληθούν να σηκώσουν
στους ώµους τους οι τηλεοπτικές επιχειρήσεις εθνικής εµβέλειας.
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•

Βιώσιµες τηλεοπτικές δραστηριότητες, βιώσιµα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
επικοινωνίας γενικότερα, σηµαίνει, λιγότερες εξαρτήσεις από σχέσεις και
κέντρα πελατειακού τύπου. Σηµαίνει παροχή µεγαλύτερων εγγυήσεων προς
την κοινωνία για την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών, απόψεων και ιδεών.
Σηµαίνει πιο ουσιαστικές εγγυήσεις για τη λειτουργία του δηµοσιογραφικού
ελέγχου. Σηµαίνει πιο ποιοτικό περιεχόµενο και ψυχαγωγία.
Αυτή άλλωστε είναι η πεµπτουσία της λειτουργίας και της αποστολής των
µέσων ενηµέρωσης σε µία ανοιχτή, πλουραλιστική κοινωνία. Αυτό συγκροτεί
και το πλαίσιο της ευθύνης τους απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες.

•

Ένα νέο δοµηµένο πλαίσιο της αγοράς εργασίας στο κλαδικό περιβάλλον των
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων είναι πλέον γεγονός ως προϊόν ελεύθερων
συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στις
επιχειρήσεις, τους δηµοσιογράφους, τους τεχνικούς και το διοικητικό
προσωπικό. Αντίστοιχες συµφωνίες ύστερα από µακρύ και επίπονο διάλογο
συνήφθησαν και µε τους φορείς που εκπροσωπούν τα πνευµατικά και τα
συγγενικά δικαιώµατα για τη χρήση έργων δηµιουργίας.

•

Μια σειρά αντικινήτρων που κρατούσαν την ιδιωτική τηλεόραση δέσµια
παλαιών, κοστοβόρων και αντιαναπτυξιακών δυσλειτουργιών, ήδη ήρθησαν ή
βρίσκονται σε δυναµική οριστικής εξάλειψης, έτσι ώστε το περιβάλλον της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο χώρο αυτό, να γίνει πιο ελεύθερο και
ευέλικτο.

Η απόφασή µας να ενταχθούµε στον ευρύτερο εθνικό φορέα εκπροσώπησης της
επιχειρηµατικότητας, δεν είναι απλώς η έκφραση της βεβαιότητάς µας ότι µια
τέτοια επιλογή έχει ήδη επιβεβαιωθεί από τη θετική εµπειρία µας των τελευταίων
χρόνων για την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής δραστηριότητας σε ό,τι
αφορά την καλύτερη οργάνωση και αναβάθµιση του γενικού ή κλαδικού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η επιλογή µας αυτή, κυρίως, συνδέεται µε το
γεγονός ότι περισσότερο σήµερα, επιβάλλεται, η βαθιά γνώση, µελέτη και
εµπειρία πάνω σε όλα τα πολύπλοκα φαινόµενα που διαµορφώνουν τόσο στην
Ελλάδα όσο πολύ περισσότερο διεθνώς το σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, παρακολουθούµε το τελευταίο διάστηµα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την
προσπάθεια του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών να αναπτύξει ένα
νέο όραµα εκπροσώπησης της υγιούς επιχειρηµατικότητας λαµβάνοντας υπόψη
τις βαθιές αλλαγές που συντελούνται στο σύγχρονο κόσµο.
Είναι γεγονός, ότι σήµερα η διεκδίκηση ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης µακριά
από τις ιδεοληψίες του κρατισµού και όσα αυτός κληροδότησε, όπου η υγιής µη
κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα θα διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο, φαίνεται να
κατανοείται ευρύτερα από την κοινωνία και το πολιτικό σύστηµα, ξεπερνώντας
στερεότυπα του παρελθόντος. Ένα νέο όραµα, όπου η εξωστρέφεια, η
καινοτοµία, η δηµιουργικότητα θα δηµιουργήσουν νέα πεδία ανάπτυξης, νέες
ευκαιρίες απασχόλησης, περισσότερες και ασφαλέστερες εγγυήσεις για την
ευηµερία των γενεών που έρχονται.
Προϋπόθεση βέβαια για µια τέτοια εξέλιξη, αποτελεί, αυτό που σήµερα
αποκαλείται «µεγάλος ασθενής», δηλαδή η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ν’ αρχίσει
επιτέλους να εξυγιαίνεται και να περιορίζεται µε σταδιακή άρση των εµποδίων
που προβάλλει σε κάθε τι δηµιουργικό που προκύπτει στην ελληνική κοινωνία.
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Προϋπόθεση είναι να προσπαθήσουµε, ως κοινωνία, να µετασχηµατίσουµε το
παραδοσιακό όνειρο της µέσης οικογένειας, που για δεκαετίες εξαντλούσε τις
προσδοκίες της για την αποκατάσταση των νέων ανθρώπων σε µια θεσούλα
κάτω απ’ το χλωµό µέλλον του ελληνικού δηµοσίου, σ’ ένα ελπιδοφόρο δυναµικό
όραµα για κάθε νέο άνθρωπο σήµερα, προβάλλοντας τη συναρπαστική
περιπέτεια της δηµιουργίας σ’ένα κόσµο που του ανήκει. Προβάλλοντας το
µεγάλο ταξίδι στον κόσµο του «επιχειρείν».
Προϋπόθεση συνακόλουθα είναι, επιτέλους οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά κάθε
ελληνικής οικογένειας να βοηθηθούν να κερδίσουν το στοίχηµα της γνώσης, της
τεχνολογικής επάρκειας, της εκπαίδευσης που θέτει σαφείς κατευθύνσεις στον
επαγγελµατικό τους προσανατολισµό σε ένα διεθνοποιηµένο περιβάλλον που
όλοι και όλα θα κριθούν από την υψηλή κατάρτιση.
Προϋπόθεση είναι, όλοι οι κοινωνικοί εταίροι και πάνω απ’ όλα η Πολιτεία να
εγγυηθούν στις νέες γενιές, ένα υγιές βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα.
Προϋπόθεση τέλος είναι, να υπάρξει ένα νέο, ελεύθερο, δυναµικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον, απαλλαγµένο από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, όπου η
επιχειρηµατικότητα µε συναίσθηση και της κοινωνικής της ευθύνης, θα επιχειρεί
µε σεβασµό στα δικαιώµατα του κόσµου της εργασίας, συµβάλλοντας στην
ευηµερία και στη συνοχή της κοινωνίας.
Οι ιδιωτικές τηλεοπτικές επιχειρήσεις, ως µέσα ενηµέρωσης, έχουν την ιδιοτυπία,
να «παράγουν» ένα προϊόν, που αντικειµενικά κατέχει ένα ειδικό βάρος στην
κοινωνία. Το κοινωνικό αυτό προϊόν, συµβάλλει στη διαµόρφωση της κοινής
γνώµης, τάσεων, αντιλήψεων, life style. Αναµφίβολα στην Ελλάδα, δε θ’
ανακαλύψουµε εµείς, για µια ακόµα φορά τον τροχό. Σ’ ένα κόσµο έντονων
αλληλοεξαρτήσεων κανείς δεν µπορεί να ανακόψει την πληροφόρηση, την
ελευθερία έκφρασης, τη συνεχή ροή ρευµάτων, τάσεων και αντιλήψεων.
Ως επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης, δεν δεχόµαστε και ούτε θα δεχθούµε ποτέ,
παρεµβάσεις στο έργο των φυσικών λειτουργών της ενηµέρωσης αλλά και των
δηµιουργών. Αυτή την πρωταρχική αρχή θα κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια
να την εγγυώµεθα, έτσι ώστε ο δηµοσιογραφικός έλεγχος να είναι ελεύθερος,
ανεξάρτητος, ζωντανός και δυναµικός. Χρειάζεται όµως στην ώριµη φάση πλέον
που διανύουµε µετά από 18 περίπου χρόνια λειτουργίας της ιδιωτικής
τηλεόρασης, να αναπτύξουµε µε διαδικασίες αυτοδέσµευσης, ελεύθερης
προσχώρησης και κανόνες δεοντολογίας που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω
ανάπτυξη της ποιότητας και πληρότητας των παρεχοµένων από εµάς
υπηρεσιών, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης µας. Κανόνες, που
από τη µια θα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του δηµοσιογραφικού
ελέγχου και την ελευθερία έκφρασης και δηµιουργίας, αλλά από την άλλη θα
προστατεύουν τα φυσικά και ατοµικά δικαιώµατα από την υπερθέρµανση που
πολλές φορές δηµιουργεί ο ανταγωνισµός και η έλλειψη αυτοσυγκράτησης και θα
προάγουν την πολυφωνία και την ποιότητα των προγραµµάτων µας.
Πιστεύουµε, ότι µέσα από ένα εσωτερικό κλαδικό διάλογο, σύντοµα θα είµαστε
έτοιµοι και πιο ώριµοι να παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας
προσπάθειας.
Οι ιδιωτικές τηλεοράσεις στο άµεσο µέλλον καλούνται να διαδραµατίσουν ένα
σηµαντικό ρόλο για την τεχνολογική αναβάθµιση της χώρας. Το εθνικό εγχείρηµα
της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης µε ό,τι ακριβώς σηµαίνει αυτό, θα σηµάνει µια
διαφορετική, εντελώς νέα κατάσταση για την ελληνική κοινωνία και τις
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δυνατότητές της να έχει πρόσβαση σε ακόµα µεγαλύτερο όγκο πληροφοριών και
εναλλακτικών επιλογών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Κάποιοι µιλούν για
ψηφιακή επανάσταση χωρίς όρια. Στην πρόκληση αυτή, η ιδιωτική τηλεόραση
είναι έτοιµη να ανταποκριθεί και να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός κοινωνικού
προϊόντος πολλαπλών εφαρµογών για τις ανάγκες του κάθε πολίτη και
κοινωνικών οµάδων.
Ευχαριστούµε για τη θερµή υποδοχή σας. Ευχόµαστε προσωπικά σε όλους σας
υγεία και έµπνευση στο έργο σας. Είµαστε βέβαιοι ότι θα έχουµε µια επωφελή
συνεργασία για το καλό της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας.
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