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Media Update 10 Μαΐου 2015 

 

Μεγάλη ανησυχία στον ΔΟΛ από τη στάση πληρωμών 

Ο ΔΟΛ μπαίνει στη μεγαλύτερη οικονομική περιπέτεια της ιστορίας του. Για πρώτη φορά 

επιλέγει τη στάση πληρωμών και μεταθέτει χρονικά την καταβολή της μισθοδοσίας στο 

τέλος του Μαΐου. Τη Δευτέρα συγκαλείται στον Οργανισμό έκτακτη γενική συνέλευση με 

θέμα την οικονομική κατάσταση του άλλοτε πρώτου συγκροτήματος της χώρας. 

Τα οικονομικά περιθώρια στενεύουν για τον ΔΟΛ και τον Σταύρο Ψυχάρη, ο οποίος έχει 

πει «όχι» στις κρούσεις που έχει δεχθεί από διάφορους επενδυτές λόγω του χαμηλού 

τιμήματος που προσέφεραν, ενώ συμφώνησε πως θα συμμετάσχει στη νέα αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου του Mega. Αυτήν τη φορά δεν φαίνεται να υπάρχει στο τραπέζι 

κάποιο σχέδιο διάσωσης, παρά μόνο η προοπτική του Μνημονίου, με τη μείωση των 

μισθών κατά 30%. Μέσα στην ευρύτερη αναστάτωση, ο Γιώργος Μαλούχος 

τοποθετήθηκε σύμβουλος έκδοσης στο «Βήμα». 

 

 

Με... φορολογική ενημερώτητα η διεκδίκηση των αδειών! 

Μήνυμα πως θα συγκρουστεί μέχρι το τέλος με «τον κύκλο της διαπλοκής μεταξύ 

τραπεζών, πολιτικού συστήματος και ΜΜΕ» έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 

την Παρασκευή στη Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου. 

«Το τρίγωνο της αμαρτίας είχε κορυφές το σάπιο πολιτικό σύστημα, τα ΜΜΕ και τις 

τράπεζες. Οι τράπεζες σταμάτησαν να δανειοδοτούν υγιείς επιχειρηματίες και συνέχιζαν 

να χρηματοδοτούν τα ΜΜΕ». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους εκπροσώπους της 

«τρόικας» που έκαναν πίσω στην απαίτηση των οφειλόμενων από τους ιδιοκτήτες των 

τηλεοπτικών σταθμών για να τους έχουν μαζί τους, όπως είπε, στο κόψιμο των 

συντάξεων. Από το βήμα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε επίσημα τη 

διεξαγωγή διαγωνισμού για τις άδειες τις οποίες θα παραχωρήσει η κυβέρνηση έναντι 

ανταλλάγματος και έστειλε σαφές μήνυμα προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες των 

τηλεοπτικών σταθμών. Επανέλαβε πως η κυβέρνηση δεν θα δεχθεί κανέναν συμψηφισμό 

για τα χρωστούμενα και σημείωσε πως για να λάβουν μέρος στη διαδικάσία όσες 

τηλεοπτικές επιχειρήσεις σήμερα εκπέμπουν πρέπει να μην έχουν υποχρεώσεις με την 

εφορία. 
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Δίνουν τα χρηματικά διαθέσιμα του ΑΠΕ και της ΕΡΤ στην ΤτΕ 

Το ΑΠΕ και η ΕΡΤ περιλαμβάνονται μεταξύ των ΔΕΚΟ των οποίων οι διοικήσεις 

«παρκάρουν» αποθεματικά και χρηματικά διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Σχετικά με τα αποθεματικά του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, την κατάθεσή τους 

ανακοίνωσε στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ ο νέος πρόεδρος Μιχ. Ψύλος, μαζί με 

τις απολύσεις ανταποκριτών στο Στρασβούργο και στον Καναδά, λέγοντας ταυτόχρονα 

ότι υπάρχει μαύρη τρύπα στα οικονομικά του Πρακτορείου της τάξεως των 600 εκατ. 

ευρώ. Σχετικά με την κατάθεση στην ΤτΕ των ταμειακών διαθεσίμων της ΕΡΤ, είναι 

άγνωστο αν η απόφαση θα υπογραφεί από τον πρόεδρο της ΝΕΡΙΤ Π. Μάη ή από τον 

νέο πρόεδρο της ΕΡΤ Δ. Τσακνή. 

 

 

Σε Γερμανία και ΗΠΑ «στοχεύει» το ΑΠΕ 

Υπηρεσία μετάδοσης ελληνικών ειδήσεων στα γερμανικά ξεκινάει από τη Δευτέρα το ΑΠΕ. 

Το πρακτορείο θα διαθέτει την ειδησεογραφία στα γερμανικά ΜΜΕ, ενώ ανάλογη 

υπηρεσία θα δημιουργηθεί και στα ιταλικά, με στόχο να καλυφθεί το κενό που υπάρχει 

στην εικόνα της Ελλάδας σε χώρες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ έχει κληθεί από την ΕΣΗΕΑ αύριο Δευτέρα, 

να εξηγήσει το σχέδιο περικοπών που εφαρμόζει, επειδή τα χρήματα που διαθέτει 

φτάνουν μόνο ως τον Οκτώβριο. Ήδη διακόπηκαν οι συνεργασίες με ανταποκριτές στον 

Καναδά, την Αυστραλία και το Στρασβούργο για μια σειρά από διαφορετικούς λόγους με 

στόχο το ΑΠΕ να αποκτήσει έντονη παρουσία στις ΗΠΑ, που είναι ο έτερος πόλος που 

αποφασίζει για την Ελλάδα. Κρίθηκε πως τα νέα από τον Καναδά δεν είναι άμεσης 

προτεραιότητας. Την έντονη διαφωνία της για τις επιλογές του Μ. Ψύλου εξέφρασε η 

Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων, που σημαίνει ότι η αυριανή ακρόαση στην 

ΕΣΗΕΑ θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. 
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Flash News 

Δεκτή έγινε η αίτηση πτώχευσης της εκδοτικής εταιρείας του Καλοφωλιά, που εξέδιδε την 

«Εξπρές», έπειτα από προσφυγή περίπου 40 εργαζομένων της εφημερίδας. Η εκδίκαση 

της αίτησης έγινε πριν από 15 μήνες και την περασμένη εβδομάδα εκδόθηκε η απόφαση. 

Η αίτηση πτώχευσης έγινε δεκτή, αλλά δεν έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις των εργαζομένων 

να πληρώσουν τα χρέη της εκδοτικής εταιρείας τα φύσικα πρόσωπα και οι άλλες 

συνδεδεμένες εταιρείες στο συγκρότημα Καλοφωλιά. 

Άλλη μία απώλεια για το Mega στον τομέα του προγράμματος. Η σύμβουλος της 

Διεύθυνσης Ψυχαγωγίας Έλενα Κατραβά συζητά τη μετακίνησή της στον Alpha 

προκειμένου να αναλάβει τον τομέα του προγράμματος. 

Λόγω μη καταβολής δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα συνελήφθη για δεύτερη φορά με 

τη διαδικασία του αυτοφώρου ο εκδότης του «Αγγελιοφόρου» στη Θεσσαλονίκη Βασίλης 

Μπακατσέλος. 

Η ενίσχυση του περιφερειακού Τύπου μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου συζητείται σε 

κυβερνητικό επίπεδο. Η πρόταση είναι να δοθούν χορηγίες στο ΑΠΕ από φορείς του 

Δημοσίου και τις μεγάλες τράπεζες ώστε το Πρακτορείο να δίνει δωρεάν το υλικό του στα 

έντυπα της περιφέρειας. 

Δεν κυκλοφόρησε ο «Ελεύθερος Τύπος» εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης των 

εργαζομένων. Ο Αλ. Σκαναβής είχε ενημερώσει τους εργαζομένους πως δεν θα τηρήσει 

το χρονοδιάγραμμα πληρωμών και θα βάλει έναντι των μισθών 250 ευρώ σε όλους. Ο  

εκδότης του «Ελεύθερου Τύπου» φέρεται πως θα βρει τρόπο να βάλει λουκέτο στην 

εφημερίδα! 

Νέο μοντέλο για τη διανομή της κρατικής διαφήμισης αναζητεί η κυβέρνηση. Στη Γενική 

Γραμματεία συλλέγονται όλα τα στοιχεία της διαφημιστικής προβολής των φορέων του 

Δημοσίου και δεν αποκλείεται να γίνει αποδεκτό το αίτημα του περιφερειακού Τύπου να 

ελέγχονται και οι διαφημιστικές εταιρείες για τη διανομή των κονδυλίων. 

Εξώδικο από την εταιρεία «Καθημερινές Εκδόσεις» και αγωγή από τον Δημήτρη 

Μελισσανίδη κατά του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου. Το εξώδικο της εκδοτικής 

εταιρείεας που εκδίδει την «Καθημερινή» αναφέρεται στο πρόσφατο ομολογιακό 

ενυπόθηκο δάνειο των 36 εκατ. ευρώ και υποστηρίζει πως δεν είναι αληθές το 

περιεχόμενο των καταγγελιών του και ότι με τον τρόπο αυτό «σωρεύεται αθέμιτο βάρος» 

στην εκδοτική εταιρεία, καλώντας τον να ενημερωθεί «για τα πραγματικά οικονομικά 

στοιχεία».  
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Εφημερίδες 

 
 
Πανηγύρι είχαν στο «Βήμα», ύστερα από πολλές βδομάδες εκτινάχθηκε στη δεύτερη θέση. 

Η προσφορά, που διαφημίστικε επί μέρες, έφερε 11.000 φύλλα και από 74.120 που ήταν η 

κυκλοφορία της προηγούμενης Κυριακής ανέβηκε στα 85.220, αύξηση 15%! Το «Πρώτο 

Θέμα» έχει κατέβει από τον πήχη των 120.000 φύλλων, πούλησε 110.260, με απώλεια 

5.100 φύλλων. Στο σύνολο οι κυριακάτικες εφημερίδες είχαν συν 1.720 φύλλα, 

ανεβαίνοντας στα 411.290 από 409.570. 

Η ανοδική πορεία που είχε η «Καθημερινή» διακόπηκε την Κυριακή 26/4, καθώς από 

88.439 φύλλα που είχε στις 19/4 έπεσε στα 80.135, ήτοι μείον 8.304 φύλλα. Σημειώνουμε 

ότι στην κυκλοφορία της «Καθημερινής» συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, των 

αριθμό των οποίων ποτέ δεν έχει ανακοινώσει η Διεύθυνση της εφημερίδας. Η συνολική 

κυκλοφορία των κυριακάτικών εφημερίδων στις 26/4 ήταν 487.765 από 483.539 στις 19/4, 

συν 4.226 φύλλα, δηλαδή. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 3/5/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 110.260 

«Το Βήμα»: 85.220 

«Έθνος»: 76.220 

«Real news»: 60.140 

«Τύπος»: 18.940 

«Δημοκρατία»: 18.040 

«Ριζοσπάστης»: 14.520 

«Kontra News»: 9.140 

 

 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μήνες το Mega κάνει βουτιά στην τηλεθέαση. Την 

περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, έπεσε κάτω από το όριο του 14%, προκαλώντας πανικό 

στο κανάλι. Η διαφορά του πλέον από τον ΑΝΤ1, με τον οποίο πριν από ενάμιση χρόνο 

μοιράζονταν την κορυφή της τηλεθέασης, ανέρχεται στις 5 μονάδες, κάτι που δείχνει πως 

είναι πολύ δύσκολο πλέον να ξεπεράσει την πτώση αυτή. Αντίθετα, ο Alpha και το Star 

αύξησαν τα ποσοστά τους, ενώ πτώση είχε και η ΝΕΡΙΤ. 
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Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 27/4 – 3/5 20 – 26/4 

ANT1 19,2% 18% 

ALPHA 17% 16,4% 

MEGA 13,9% 14,7% 

STAR 10,4% 9,5% 

ΣΚΑΪ 7,6% 7,8% 

N / Ν Plus 6,2% 7,8% 

E-TV 4,6% 4,6% 

MAKEΔΟΝΙΑ  1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος με 163 αστάθμιστες απαντήσεις ο Real FM τη βδομάδα 28.4-4.5.2015, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Focus. Δεύτερος ο Μελωδία με 135, τρίτος ο Dee Jay με 102 και 

ακολουθούν ο ΣΚΑΪ με 97, ο Δίεση με 93, ο Ρυθμός με 89, ο Derti με 84, η Λάμψη και ο 

Rock FM με 82 και ο Sfera με 81 ολοκληρώνοντας την πρώτη δεκάδα. 

Φουντώνουν οι συζητήσεις στη δηµοσιογραφική πιάτσα για κανάλι που θα βρίσκεται πιο 

κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα σύμφωνα με τα Παραπολιτικά στο Μέγαρο Μαξίµου έχουν 

προωθηθεί δύο προτάσεις. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός νέου τηλεοπτικού 

σταθμού που θα πλαισιωθεί και θα στελεχωθεί µε άφθαρτους δηµοσιογράφους και 

μάλιστα θα φτιαχτεί κυριολεκτικά από την αρχή, καθώς υπάρχει επιχειρηµατικό 

ενδιαφέρον για χρηµατοδότηση. Στο συγκεκριμένο εγχείρημα, σύμφωνα με την πρόταση, 

κοµβικό ρόλο θα έχουν παλαιότερα στελέχη ιδιωτικών καναλιών. Η δεύτερη προταση 

αφορά δηµοσιογραφικό συνεταιρισµό, κατά το πρότυπο της «Εφηµερίδας των 

Συντακτών», µε επικεφαλής.. γνωστό δηµοσιογράφο ο οποίος έχει µεγάλη εµπειρία σε 

ραδιόφωνο και τηλεόραση και γενικά τα ηλεκτρονικά Μέσα. 

Σκληρή ανακοίνωση κατά του Mega και των υπευθύνων της εκπομπής MEGA 

Σαββατοκύριακο εξέδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ο λόγος όπως 

αναφέρεται στην ανακοίνωση σε συζήτηση για το θέμα του ανοίγματος του 

επαγγέλματος, το ωράριο λειτουργίας και τα προϊόντα που θα πωλούνται εκλήθη ένα 

νέο σωματείο με λίγα μέλη και δεν δόθηκε η δυνατότητα στον ΠΦΣ που εκπροσωπεί 

11.000 φαρμακεία και αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο της κυβέρνησης σε θέματα 

φαρμακευτικής νομοθεσίας να εκθέσει τις απόψεις του: «Μάλιστα θεωρούμε πως 

ξεπερνά κάθε όριο δεοντολογίας αλλά και αντικειμενικότητας, ότι παρά το γεγονός 

θέλησε να παρέμβει τηλεφωνικώς ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κ. Λουράντος, για πολλοστή 

φορά ανέμενε στο ακουστικό του και φυσικά ποτέ δεν βγήκε στον αέρα».  


