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 ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής μειωμένου ενοικίου στη DIGEA 

                                       

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

Η πανδημία εξακολουθεί να ταλαιπωρεί πολίτες και κοινωνία και να έχει 
δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία. 

Γνωρίζετε καλά ότι η Περιφερειακή Τηλεόραση είναι ένας κλάδος που έχει 
δοκιμαστεί σκληρά από τις επιπτώσεις αυτές καθώς οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας, που είναι και ο μοναδικός μας «αιμοδότης» είτε υπολειτουργούν 
είτε έχουν εντελώς αναστείλει τη λειτουργία τους και σε κάθε περίπτωση έχουν 
περικόψει σε βαθμό πλήρους εξαφάνισης τη διαφημιστική τους δαπάνη! 

Όμως η περιφερειακή Τηλεόραση ούτε θέλει ούτε μπορεί να αναστείλει τη 
λειτουργία της. Πιστή στον ιστορικό ρόλο και στην αποστολή της παραμένει, παρά 
το δυσβάστακτο κόστος, όρθια στις επάλξεις της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας 
του πολίτη της Περιφέρειας που τώρα την έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ! 

Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση κατά 50% του ενοικίου προς τον πάροχο δικτύου -
DIGEA (ενοίκιο ήδη εξαιρετικά και αδικαιολόγητα υψηλό),  που ίσχυσε από τον 
προηγούμενο Μάρτιο και ήδη έχει λήξει, ήταν για μας μια πολύ σημαντική «ανάσα» 
στον καθημερινό μας αγώνα για επιβίωση. 

Όμως η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Η πανδημία είναι εδώ μαζί με τα lockdown 
και τις απαγορεύσεις στην οικονομική δραστηριότητα και μάλιστα συνεχώς 
επιδεινούμενες. 

Υπό το βάρος των δεδομένων αυτών είμαστε αναγκασμένοι να υποβάλλουμε το 
αίτημα της παράτασης για όσο διάστημα ισχύουν οι απαγορεύσεις (ελπίζουμε να 
είναι σύντομο) της δυνατότητας καταβολής του μειωμένου κατά 50% μηνιαίου 
ενοικίου προς τη DIGEA. 



Η απόφαση για τον τρόπο κάλυψης της σχετικής δαπάνης ανήκει βέβαια στην 
Κυβέρνηση αλλά επιτρέψτε μας να παρατηρήσουμε ότι η εξασφαλισμένη 
υπερκερδοφορία της DIGEA δεν απειλείται από την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, 
ώστε να είναι υποχρεωτική η κάλυψή του από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Με τη βεβαιότητα ότι κατανοείτε τη σοβαρότητα και το επείγον του αιτήματός μας, 
περιμένουμε με αγωνία τις αποφάσεις σας. 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Α. Δημητρίου                                                                               Γ. Σιμόπουλος 


