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Media Update 21 Ιουνίου 2015 

 

Τα ηνία του ΔΟΛ έδωσε ο πατέρας στον γιο! 

Νέα δεδομένα στον ΔΟΛ. Ο Σταύρος Ψυχάρης ανέθεσε στον γιο του, Ανδρέα Ψυχάρη, τη 

θέση του επιχειρησιακού διευθυντή του ΔΟΛ, μετά την αποχώρηση του εμπορικού 

διευθυντή Τάκη Γεωργόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε έπειτα από 7,5 χρόνια 

συνεργασίας με τον Οργανισμό. Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ καλείται να βρει τρόπους 

να συγκεντρώσει έσοδα από τα ΜΜΕ του ΔΟΛ, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι σε 

φθίνουσα πορεία, και καθώς ως τώρα πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση, πλήρως 

ελεγχόμενη και μετοχικά από τον πατέρα Σταύρο Ψυχάρη, να επαναπροσδιορίσει την 

πορεία της στο μέλλον. Η αλλαγή αυτή ήταν αναμενόμενη καθώς ο ΔΟΛ είναι επίσης σε 

οριακό σημείο για την επιβίωσή του, ενώ από τότε που παραιτήθηκε από βουλευτής της 

ΝΔ, τον Δεκέμβριο του 2014, ο Ανδρέας Ψυχάρης είδε από κοντά τα προβλήματα που 

έχει πλέον ο εκδοτικός όμιλος. 

 

 

Δόση 17,7 εκατ. ευρώ πρέπει να πληρώσει το Mega 

Ένα σημαντικό ποσόν για τα δεδομένα του Mega αυτήν την περίοδο, καλείται να 

πληρώσει η τηλεοπτική εταιρεία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι δύο δόσεις προς τις τράπεζες 

για το ομολογιακό δάνειο των 98 εκατ. ευρώ φτάνουν τα 17.760.000 ευρώ. Η πρώτη, 

ύψους 8.880.000 ευρώ, πρέπει να πληρωθεί στις 28 Ιουνίου και η δεύτερη, επίσης 

8.880.000 ευρώ, έχει ήδη μετατεθεί μία φόρα από το προηγούμενο τρίμηνο. Ο 

τηλεοπτικός σταθμός είχε πετύχει συμφωνία μη καταβολής της, κάτι που επιδιώκει να το 

επαναλάβει συζητώντας την αναδιάρθρωση του δανείου, το οποίο λήγει στο τέλος του 

2016 και είναι αδύνατον να αποπληρωθεί. Στο τέλος του έτους πρέπει να πληρώσει 

8.820.000 ευρώ και το 2016 68.600.000 ευρώ.  

 

 

Flash News 

Επιτροπή Δεοντολογίας συνέστησε το ΔΣ της ΕΡΤ με τη συμμετοχή των δημοσιογράφων 

Χρήστου Πασαλάρη, Νίκου Τσαγκρή, Γιώργου Βότση, Ιάσονα Μοσχοβίτη και Βασίλη 

Νικολόπουλου. Έργο της Επιτροπής είναι «η αμισθί παροχή αγωγής στη διοίκηση της  



 

Media Update Page 2 

 

 

εταιρείας σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας για τις ενημερωτικές 

εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων». 

Ανταγωνιστή αποκτά η «Espresso» του Γιάννη Φιλιππάκη. Από την επόμενη Κυριακή θα 

κυκλοφορεί στα περίπτερα η «Freddo» του Γιάννη Κουρτάκη. Πρόκειται για ένα 

κυριακάτικο κουτσομπολίστικο φύλλο που θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει τη 

σταθερότητα στις κυκλοφορίες της «Espresso». Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά 

φύλλο του συγκροτήματος μετά τα «Παραπολιτικά», την «Επένδυση», και την «Ορθόδοξη 

Κιβωτό», ενώ πάντοτε υπάρχουν τα σχέδια για την έκδοση του ημερήσιου φύλλου.  

Η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Συντακτών για τη συγκρότηση προεδρείου 

έληξε άδοξα, με τις επτά παρατάξεις να κρατάνε προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά τους. 

Η παράταξη των «Ενωμένων Δημοσιογράφων», που έλαβε και τις περισσότερες ψήφους, 

πρότεινε τη συγκρότηση αναλογικού προεδρείου, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από 

καμία παράταξη. Η «Συσπείρωση» δήλωσε αρχικά πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη 

συγκρότηση προεδρείου σε προγραμματική βάση, κάτι που είναι όμως εξαιρετικά 

δύσκολο, αφού ήδη η παράταξη του ΚΚΕ «Δημοσιογραφική Συνεργασία» δεν δέχεται. 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Ούτε οι προσφορές που δίνουν οι πάλαι ποτέ μεγάλες κυριακάτικα εφημερίδες δεν 

μπορούν να βάλουν φρένο στην κυριακάτικη κυκλοφοριακή κατηφόρα. Εφημερίδες που 

πριν από έναν χρόνο είχαν οροφή τα 110.000 φύλλα και παραπάνω τώρα έχουν 

υποχωρήσει μέχρι και κατά 50%. Και αν δεν ήταν οι προσφορές, θα ήταν ακόμη πιο 

κάτω. Και αυτό φαίνεται και από τις κυκλοφορίες της περασμένης Κυριακής. Μείον 18.330 

φύλλα, με το «Πρώτο Θέμα» να είναι κάτω από τα 110.000, το «Βήμα» κάτω από τα 

75.000, τη «Real» κάτω από τα 60.000 και πάει λέγοντας... Η συνολική κυκλοφορία των 

κυριακάτικων ήταν 380.490 φύλλα από 398.820 την προηγούμενη Κυριακή. 

Υποχώρηση... στην τέταρτη θέση –από τη δεύτερη που είχε ανέβει υποχώρησε η 

«Καθημερινή» την Κυριακή 7/6. Πούλησε 79.149 φύλλα, ήτοι 7.542 λιγότερα από τα 86.691 

που είχε στις 30/5, πάντα με τις συνδρομές, των αριθμό των οποίων η εφημερίδα δεν 

ανακοινώνει. 

Κάτω 15.732 φύλλα ήταν η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων στις 7/6. 

Πούλησαν –μαζί με την «Καθημερινή»- 476.179 από 491.911 που είχαν στις 30/5. Ο μέσος 

όρος κυκλοφορίας των κυριακάτικων τον Μάιο ήταν 484.615 φύλλα. 
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 14/6/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 107.190 

«Έθνος»: 75.280 

«Το Βήμα»: 73.110 

«Real news»: 57.300 

«Τύπος»: 16.240 

«Ριζοσπάστης»: 13.840 

«Δημοκρατία»: 12.050 

«Kontra News»: 8.320 

 

Απεργία στα κυριακάτικα 

Για την κήρυξη 48ωρης απεργίας στα κυριακάτικα φύλλα, με ανοικτή ημερομηνία, ή 

οποιασδήποτε άλλης μορφής κινητοποίηση με σκοπό να υπογραφεί η Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας, εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ της Ένωσης Προσωπικού Πρακτορείων 

Εφημερίδων. Στη μυστική ψηφοφορία υπερψηφίστηκε η πρόταση του ΔΣ με 146 υπέρ και 

40 κατά. Την Τρίτη, στις 18:30, θα συνεδριάσει το ΔΣ. 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 

Νέα έκρηξη της ακροαματικότητας του Real FM. Την εβδομάδα 9 – 15 Ιουνίου ο σταθμός 

συγκέντρωσε 208 αστάθμιστες απαντήσεις έναντι 126 του Μελωδία και 119 του ΣΚΑΪ. Ο 

DeeJay πέρασε στην τέταρτη θέση με 114 απαντήσεις και την πρώτη δεκάδα 

συμπληρώνουν ο Ρυθμός και ο Music με 91, ο Δρόμος με 86, ο Red με 85, ο Rock με 84 

και ο Δίεση με 83. 

 

Σταθερότητα στη χαμηλή τηλεθέαση. Χωρίς μεγάλες αλλαγές ήταν η τηλεθέαση των 

καναλιών την περασμένη εβδομάδα. Τα στοιχεία της Nielsen δείχνουν ότι τα κανάλια 

παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις. Η κρατική τηλεόραση, που 

άλλαξε το λογότυπο της από ΝΕΡΙΤ σε ΕΡΤ1, δεν έφερε ανακατατάξεις. Στην πρώτη θέση 

παραμένει ο ΑΝΤ1 με μεγάλο ποσοστό, ενώ το Mega βρίσκεται σταθερά κάτω από το 

15%. 
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Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 8 – 14/6 1 – 7/6 

ANT1 18,9% 18,4% 

ALPHA 16,8% 16,3% 

MEGA 14,4% 14,2% 

STAR 9,8% 9,4% 

ΣΚΑΪ 8,1% 8,2% 

ΕΡΤ / ΝΕΡΙΤ 6,2% 6,4% 

E-TV 4,2% 4,3% 

ΕΡΤ-2 / N Plus 1,1% 1% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Σχέδιο για σημαντικές περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων επεξεργάζονται ANT1 

και Mega. Οι μειώσεις θα είναι πολύ μεγάλες, με αλλαγή της σχέσεως εργασίας, από το 

μισθολόγιο στο δελτίο παροχής υπηρεσιών. 

Αλέξανδρος Κάντερ-Μπαξ. «Μιλά αγγλικά, βουλγαρικά και βεγγαλικά», αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, το βιογραφικό του νέου γενικού διευθυντή της ΕΡΤ3, με το παράξενο-για το 

ελληνικό αυτί-επίθετο.Ένα βιογραφικό που συνοδεύει την είδηση της τοποθέτησης νέας 

διοικούσας επιτροπής στο Τρίτο Δημόσιο Κανάλι της Θεσσαλονίκης. 

Παράταση έξι μηνών στην προθεσμία απόκτησης τμήματος του ποσοστού της Wind στη 

Forthnet (περίπου 33%) από τη Vodafone. Οι δύο εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις. Εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Vodafone 

θα αυξήσει το μερίδιό της στη Forthnet από 6,7% περίπου στο 19%. 

Τη Δευτέρα 22/6 στις 23:30 στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «στον ενικό» και στο 

STAR θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής. Ευκαιρία για 

συμφωνία ή για ρήξη; Οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, τα σενάρια, το 

παρασκήνιο και οι διαβουλεύσεις. Οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και οι απαιτήσεις 

των δανειστών.  Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ευρωπαίων 

εταίρων. Η αβεβαιότητα, η ρευστότητα, οι εκροές κεφαλαίων και η καθημερινότητα των 

νοικοκυριών. 

 

 
 


