
From: TV Omega  
To:  
Sent: Thursday, December 28, 2006 5:30 PM 
Subject: Ενσταση για το Τελικό Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης ΕΨΤ 
 
Προς 
Πρόεδρο και Μέλη Καθοδηγητικής Επιτροπής 
και Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 
  
Κύριοι,  
  
Σας επαναλαμβάνουμε τις ενστασεις μας για το Τελικό Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την 
Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση και σας υπενθυμίζουμε τα προηγούμενα e-mails που σας στείλαμε, 
ως πιο κάτω. 
  
Με εκτίμηση, 
Κώστας Νικολαίδης 
Διευθύνων Συμβουλος Καναλιού ΩΜΕΓΑ 
  
----- Original Message -----  
From: TV Omega  
To:  
Sent: Friday, November 24, 2006 2:29 PM 
Subject: Re: Τελικό Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης ΕΨΤ 
 
Προς 
Πρόεδρο και Μέλη Καθοδηγητικής Επιτροπής 
για την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση 
  
Αγαπητοί κύριοι, 
  
Σε συνέχεια του προηγούμενου e-mail που σας στείλαμε χθες, σχετικά με την παράγραφο 4 του 
τελικού εγγράφου της Δημόσιας Διαβούλευσης για την ΕΨΤ, σας προτείνουμε να δημιουργηθούν 
3 πλατφόρμες αντί 2 ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και οι 6 
τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, διατηρώντας τον τοπικό τους χαρακτήρα και την ίδια φιλοσοφία 
προγραμμάτων που έχουν μέχρι σήμερα. Αν όχι, τότε ας εξευρεθεί όποιοσδήποτε άλλος τρόπος 
ούτως ώστε οι τοπικοί σταθμοί να μπορέσουν να συνεχίσουν την λειτουργία τους 
διατηρώντας τον ίδιο τοπικό χαρακτήρα και την ίδια φιλοσοφία προγραμμάτων. Ας πάρουμε 
παραδείγματα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πως αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα με βάση τις 
αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
Πρέπει να εξευρεθεί τρόπος δια μέσου των τοπικών τηλεοπτικών σταθμών να εξυπηρετηθούν οι 
τοπικές κοινωνίες.  
  
Με εκτίμηση, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Καναλιού ΩΜΕΓΑ  
  
----- Original Message -----  
From: TV Omega  
To:  
Sent: Thursday, November 23, 2006 5:58 PM 
Subject: Re: Τελικό Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης ΕΨΤ 
 
Προς 
Πρόεδρο και Μέλη Καθοδηγητικής Επιτροπής 
για την Εφαρμογή της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης 



  
Αγαπητοί κύριοι, 
  
Μετά την μελέτη του Τελικού Εγγράφου Δημόσιας Διαβούλευσης για την επίγεια ψηφιακή 
τηλεόραση και μετά από συνεννόηση που είχαμε και με τους άλλους τοπικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς Λεμεσού και Πάφου, σας εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για το κείμενο και την 
ένσταση μας για την δημοσίευση του τελικού εγγράφου, καθότι μέσα από το κείμενο της 
παραγράφου 3.3 (σελίδες 7 - 8) του εν λόγω εγγράφου, φαίνεται ότι όλοι οι υφιστάμενοι τοπικοί 
τηλεοπτικοί σταθμοί της Κύπρου έχουν παραγνωριστεί τελείως και μετά την εφαρμογή της 
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Κύπρο έχουν καταδικαστεί να οδηγηθούν σε κλείσιμο καθότι 
δεν λαμβάνεται καμμιά πρόνοια γι αυτούς. 
  
Παρακαλούμε όπως λήφθεί πρόνοια για όλους τους υφιστάμενους τοπικούς τηλεοπτικούς 
σταθμούς έστω και την υστάτη. 
  
Κώστας Νικολαίδης 
Διευθύνων Σύμβουλος Καναλιού ΩΜΕΓΑ 
 


