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Media Update 14 Ιουνίου 2015 

 

Απειλεί με «εμπάργκο» η ΝΔ την ΕΡΤ 

Την απειλή πως δεν πως θα πηγαίνουν τα στελέχη της ΝΔ στην ΕΡΤ «αν συνεχιστεί η 

κυβερνητική προπαγάνδα» από την κρατική ραδιοτηλεόραση, εκτοξεύει το κόμμα της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε προηγηθεί η αντιφατική στάση του εκπροσώπου Τύπου 

του κόμματος, Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος αποδέχθηκε τη σχετική πρόσκληση για την 

εμφάνιση του την περασμένη Πέμπτη στην ΕΡΤ. Άλλαξε γνώμη στη συνέχεια και κατόπιν 

εξέδωσε ανακοίνωση καταγγελίας της ΕΡΤ, ενώ δύο άλλοι βουλευτές του κόμματος, ο 

Παναγιώτης Κουμουτσάκος και ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης ήταν στις εκπομπές της. 

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Διονύσης Τσακνής, έσπευσε να συναντηθεί με τον 

πρόεδρο της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά και ενώ προηγήθηκε η παρουσία του 

Πρωθυπουργού, στο προαύλιο της ΕΡΤ στη γιορτή της Πέμπτης. Ο Πρόεδρος της ΕΡΤ θα 

συναντηθεί αύριο Δευτέρα με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό 

Εθνικής Αμύνης Πάνο Καμμένο και με τον Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη 

Κουτσούμπα, ενώ την Τετάρτη 17 Ιουνίου θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. 

 

 

Καταργείται το κατώτερο όριο αποζημίωσης σε αγωγές για δημοσιεύματα 

Βραχνάς έχει γίνει για τις εφημερίδες ο νόμος-φόβητρο που επέβαλε το 1980 η κυβέρνηση 

Ράλλη, με βάση τον οποίο οι αγωγές εκδικάζονται με τη διαδικασία των εργατικών 

διαφορών. Και με έναν μάρτυρα και μια διαδικασία μισής ώρας μπορεί να καταδικαστεί ο 

δημοσιογράφος που έγραψε ένα ρεπορτάζ ή άρθρο, όπως και η εφημερίδα που το 

δημοσίευσε, σε ποινή καταβολής χιλιάδων ευρώ, που μπορεί να φτάνουν και τα 100.000 

ευρώ, ως αποζημίωση για τη θιγείσα τιμή του μηνυτή. Μάλιστα, ο νόμος Ράλλη, που 

κύριο στόχο είχε τότε την «Αυριανή», όριζε κατώτατο όριο ποινής, που σήμερα σε ευρώ 

είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Δηλαδή, ο δικαστής δεν μπορεί να επιβάλει χρηματική ποινή 

μικρότερη του ποσού αυτού.  

Όπως έγραψε το «Βήμα», «με μόνο ένα άρθρο, σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο, ο 

υπουργός Δικαιοσύνης κ. Νίκος Παρασκευόπουλος μελετά την άμεση κατάργηση του 

κατώτερου ορίου αποζημίωσης για τα εγκλήματα τα οποία γίνονται με βάση τον νόμο 

περί Τύπου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόθεση του υπουργείου είναι να καταργηθεί το 

κατώτερο όριο αποζημίωσης για τα ΜΜΕ και να επιδικάζεται από τα δικαστήρια η  
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αποζημίωση την οποία κρίνει ο συγκεκριμένος δικαστής. Με τον τρόπο αυτό μελετάται η 

θωράκιση της ελευθεροτυπίας και κυρίως η προάσπιση της ερευνητικής 

δημοσιογραφίας, χωρίς πάντως να υποβαθμίζονται και να μην προστατεύονται τα 

δικαιώματα των ανθρώπων που θίγονται...» 

 

 

Flash News 

Νέο διευθυντικό σχήμα στην «Αυγή». Ύστερα από ψηφοφορία, ο Κώστας Νικολακάκος 

εξελέγη διευθυντής στην «Αυγή» με ψήφους 47 υπέρ και 16 κατά. Με απόφαση της 

διοίκησης και της νέας διεύθυνσης, τη διεύθυνση σύνταξης της «Κυριακάτικης Αυγής» 

ανέλαβε ο Γιώργος Κυρίτσης, την αρχισυνταξία του πολιτικού – οικονομικού ρεπορτάζ ο 

Λάμπρος Τσουκνίδας, και το ελεύθερο με τα υπουργεία ο Πέτρος Κατσάκος. 

Για μία ακόμη φορά ο Βήμα FM, με πρωτοβουλία του Βασίλη Χιώτη, εισέφερε το ποσόν 

των 124.651 ευρώ από το καλοκαιρινό bazaar βιβλίου στην υποστήριξη του Κέντρου 

Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.  

Πράσινο φως από το ΕΣΡ στις συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες των ιδιοκτητών 

τηλεόρασης να διαφημίζονται χωρίς περιορισμούς στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η 

διευκρίνιση δόθηκε από το ΕΣΡ σε ερωτήματα που κατέθεσαν τα τηλεοπτικά κανάλια μετά 

το έγγραφο της ανεξάρτητης αρχής για την καταγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών 

των καναλιών. Όπως σημείωσε το ΕΣΡ, οι διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών 

εταιρειών που σχετίζονται μετοχικά με τους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών δεν 

προσμετρώνται στον διαφημιστικό χρόνο. 

Δυσκολεύονται να συνεννοηθούν οι μέτοχοι του Mega για το κρίσιμο ζήτημα της 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ. Η απόφαση εγκρίθηκε από τη 

γενική συνέλευση, αλλά οι συμφωνίες του Γιώργου Μπόμπολα και του Σταύρου Ψυχάρη 

παραμένουν. Στο τραπέζι της συζήτησης έχει τεθεί και το ζήτημα της ενίσχυσης του 

management του σταθμού με την προσθήκη του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου (Αττικές 

Εκδόσεις) ύστερα από πρόταση της πλευράς Βαρδινογιάννη και του Δημήτρη Μάρη 

(24Media) και εισήγηση του Φώτη Μπόμπολα. 

Χωρίς στοιχεία διαφημιστικής δαπάνης για την TV η αγορά. Για πρώτη φορά μετά την 

έναρξη λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης η αγορά δεν γνωρίζει τη διαφημιστική 

δαπάνη που κατευθύνεται στα τηλεοπτικά κανάλια. Τα στοιχεία της Media Services για 

τον περασμένο Μάιο περιλαμβάνουν μόνο τη δαπάνη σε ραδιόφωνο, περιοδικά και 

εφημερίδες, όχι όμως της τηλεόρασης. Η απαίτηση των τηλεοπτικών σταθμών να μη 

δημοσιοποιούνται τα επίσημα στοιχεία κατατέθηκε στην εταιρεία μέτρησης τον  
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περασμένο μήνα. Το επιχείρημα ήταν πως τα στοιχεία δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά 

έσοδα των καναλιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις για τα 

χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία τους. 

Τις υπηρεσίες παροχής τηλεοπτικών προγραμματικών μέσω Διαδικτύου θέλει να 

καταγράψει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που απέστειλε στις εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών έγγραφο για την χαρτογράφηση των υπηρεσιών που παρέχουν. Το 

έγγραφο εστάλη στους παρόχους υπηρεσιών web TV, on demand, ΟΤΤ, ζητώντας τους 

να καταθέσουν στοιχεία των εταιρικών τους ταυτοτήτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

Ο στόχος αυτού του Μητρώου σύμφωνα με την πρόεδρο του ΕΣΡ Λίνα Αλεξίου είναι να 

καταγράψει τις υπηρεσίες αυτές καθώς είναι αρμόδιο για τον έλεγχο του περιεχομένου 

τους. 

Αποχώρησε από την ΝΕΡΙΤ, όπου ασκούσε καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή τον 

τελευταίο 1,5 χρόνο ο Νεόφυτος Οικονόμου ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη του 

χώρου των media και της επικοινωνίας. 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Τη ρεβάνς πήρε την περασμένη Κυριακή από όλες τις άλλες κυριακάτικες εφημερίδες το 

«Πρώτο Θέμα», που την προηγούμενη ήταν ο μεγάλος χαμένος. Επανέκτησε σχεδόν 

(21.190) τα φύλλα που είχε χάσει –δεν πέρασε όμως τον πήχη των 110.000 φύλλων-, ενώ 

χαμένοι ήταν όλοι οι... μικροί και μεγάλοι. Κάτω 3.040 φύλλα το «Βήμα», 5.240 το «Έθνος», 

4.220 ο «Τύπος», 8.400 η «Δημοκρατία», 1.210 η «Real». Κάτω και η συνολική κυκλοφορία 

κατά 8.710 φύλλα, πέφτοντας στα 398.820 από 407.530. 

 

Πάνω - κάτω πάει η «Καθημερινή». Στις 30/5 ανέβηκε κατά 7.808 φύλλα, καθώς από 

78.883 που είχε στις 24/5 εκτινάχθηκε στα 86.691, στα οποία βέβαια συμπεριλαμβάνονται 

και οι συνδρομές, ο αριθμός των οποίων ποτέ δεν έχει ανακοινωθεί. Συνολική αύξηση 

είχαν οι κυριακάτικες εφημερίδες στις 30/5 (κυκλοφόρησαν Σάββατο λόγω της αργίας 

του Αγίου Πνεύματος). Πούλησαν 491.911 φύλλα από 474.633 που είχαν στις 24/5, ήτοι 

17.278 φύλλα συν. 
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 7/6/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 108.340 

«Το Βήμα»: 81.380 

«Έθνος»: 80.220 

«Real news»: 60.050 

«Τύπος»: 15.100 

«Ριζοσπάστης»: 14.150 

«Δημοκρατία»: 13.080 

«Kontra News»: 9.010 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 

Όλοι με πτώση! Με πτώση σχεδόν σε όλα τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, με εξαίρεση το 

Ε-TV που αύξησε ελάχιστα την τηλεθέαση του και το ΣΚΑΙ που παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, 

καταγράφεται η μέση εβδομαδιαία τηλεθέαση της περασμένης εβδομάδας. Στη λίστα των 

καναλιών που μετράει η Nielsen η ΝΕΡΙΤ είναι το μόνο κανάλι που αποτυπώνει άνοδο 

σχεδόν δυο μονάδων. Και πάλι όμως δεν εξηγείται το χαμένο ποσοστό τηλεθέασης των 

ιδιωτικών καναλιών από την αύξηση της ΝΕΡΙΤ. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 1 – 7/6 25 – 31/5 

ANT1 18,4% 19,1% 

ALPHA 16,3% 17% 

MEGA 14,2% 14,9% 

STAR 9,4% 9,6% 

ΣΚΑΪ 8,2% 8,2% 

N / Ν Plus 7,4% 5,5% 

E-TV 4,3% 4,1% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Κερδίζει έδαφος ο Alpha… 

Μεγαλώνει το μερίδιο ο Alpha. Ο κύκλος εργασιών του τηλεοπτικού σταθμού αυξήθηκε 

το 2014 στα 57.450.898 ευρώ από 48.734.644 ευρώ το 2013. Οι ζημιές προ φόρων  
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μειώθηκαν στα 3.678.419 ευρώ από 4.864.419 ευρώ, ενώ το σύνολο των δανειακών του 

υποχρεώσεων στις τράπεζες ανέρχεται σε 34 εκατ. ευρώ. Επίσης, η εταιρεία παραγωγών 

του Ομίλου Alpha, η Plus Productions, εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 7.630.219 ευρώ 

το 2014 έναντι 6.892.012 ευρώ το 2013. Τα προ φόρων κέρδη της ανήλθαν σε 266.525 

ευρώ το 2014 από 207.655 ευρώ το 2013. 

 

Πρώτος ο Real FM με 162 αστάθμιστες απαντήσεις και τη βδομάδα 2-8/6/2015 σύμφωνα 

με τη μέτρηση της Focus. Δεύτερος ο Μελωδία με 130, στην τρίτη θέση ο Athens Dee Jay 

και ο ΣΚΑΪ με 118 και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, ο Δίεση και ο RED με 97, ο 

Ρυθμός με 94, ο Δρόμος και ο Rock με 90 και ο Peper με 82 αστάθμιστες απαντήσεις. 

Μόνο τα συνδρομητικά τηλεοπτικά δίκτυα έχουν πληρώσει τα τέλη εκπομπής. Την 

παραδοχή αυτή έκανε στη συνέντευξή του στο www.thepressproject.gr ο υπουργός 

Επικρατείας Νίκος Παππάς. Από το ποσό των 40 εκατ. ευρώ που βεβαιώθηκε στις ΔΟΥ, 

για τις χρήσεις από το 2011 ως το 2014, οι ιδιωτικοί σταθμοί δεν κατέβαλαν το δικό τους 

μερίδιο που αναλογούσε σε 16 εκατ. ευρώ. Και το έκαναν, εξασφαλίζοντας προσωρινή 

διαταγή από το δικαστήριο, για τυπικούς λόγους, επί του συνόλου του ποσού της 

οφειλής. Ο καταλογισμός τους έγινε από την Εφορία την 30ή ημέρα, αντί να περάσει το 

διάστημα των 30 ημερών που ορίζει ο νόμος. «Η αρμοδιότητά μου σταματά στη 

διακρίβωση ότι δεν έχει καταβληθεί το τέλος και στον καταλογισμό του. Τα υπόλοιπα 

αφορούν την Εφορία», είπε ο Νίκος Παππάς, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στο τι 

έχει συμβεί στην υπόθεση που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Βουλή και 

αποτελεί κεντρικό τμήμα της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, από τους ιδιωτικούς σταθμούς μόνο το E-TV κατέβαλε το ποσό, αφού 

ήταν ιδιαιτέρως μικρό, ενώ ξεκίνησαν τη διαδικασία πληρωμών με δόσεις η Forthnet 

(Nova), η οποία έχει και τη μεγαλύτερη οφειλή (14 εκατ. ευρώ), και ο ΟΤΕ. 

Για το 2016 μετέθεσαν την ιδέα της επέκτασης στην Ελλάδα οι υπεύθυνοι του Netflix 

εξαιτίας της οικονομικής αστάθειας που επικρατεί στη χώρα. Προς το παρόν η υπηρεσία 

διάθεσης ταινιών μέσω internet θα επεκταθεί στην Ιταλία και την Πορτογαλία από τον 

Οκτώβριο. 

Τη Δευτέρα 15/6 στις 23:20 καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου «στον ενικό» και στο 

STAR θα είναι o αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας σε μία 

συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. 

http://www.thepressproject.gr/

