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Media Update 28 Ιουνίου 2015 

 

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ μηνύει εκδότες 

Μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία θα γίνεται δήμευση και 

προσωπικών περιουσιών όσων χρωστάνε σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ταμεία, 

το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ προχωράει στην υποβολή μηνύσεων κατά εκδοτικών επιχειρήσεων που 

δεν έχουν πληρώσει εδώ και χρόνια τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους. Η 

απόφαση έχει ληφθεί και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κατατεθούν αρχικά μηνύσεις 

στις εταιρείες: Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ, Νίκη Εκδοτική ΑΕ, Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ, 

Εξπρές Καλοφωλιάς, Καραπαναγιώτης Εκδοτική («Απογευματινή») και Μέμφις ΑΕ. 

Πρόκειται στη συντριπτική τους πλειονότητα για εκδοτικές εταιρείες που έχουν βάλει 

λουκέτο στις εφημερίδες και στα περιοδικά τους, αφήνοντας απλήρωτους τους 

εργαζομένους. Δεν είχαν αποδώσει, όμως, ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζομένων τους στα Ταμεία. Με τη νέα  δυνατότητα που δίνει ο νόμος και την 

κατάθεση μηνύσεων, το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ προσδοκά ότι θα καταφέρει να πάρει τα 

χρωστούμενα. 

 

 

Προσφέρει 150 εκατ. λίρες... 

Την πόρτα ελληνικών ψηφιακών εταιρειών media χτύπησε η Google. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, ανώτατο στέλεχος της αμερικανικής πολυεθνικής ήρθε στην Ελλάδα και 

συναντήθηκε με τους εκπροσώπους ορισμένων εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του 

κλάδου. Οι συζητήσεις αφορούσαν συνεργασία, αλλά δεν υποβλήθηκαν συγκεκριμένες 

προτάσεις. Οι επαφές αυτές είναι σε συνέχεια του σχεδίου που είχε κατατεθεί σε μεγάλες 

εφημερίδες, «Les Echos» (Γαλλία), «NRC Media» (Ολλανδία), «El Pais» (Ισπανία), «La 

Stampa» (Ιταλία), «Faz» και «Die Ziet» (Γερμανία) και «Guardian» (Μεγάλη Βρετανία). Η 

Google ανησυχεί για τις κατηγορίες που δέχεται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για 

online κλοπή περιεχομένου των εφημερίδων, προτείνει τη διάθεση... 150 εκατ. λιρών για 

την... DNI, τη νέα της ψηφιακή πρωτοβουλία καινοτομίας. Το ερώτημα είναι γιατί και η 

ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους εκδότες, δεν λαμβάνει μέτρα προστασίας 

του περιεχομένου, όπως έγινε στην Ισπανία, και γιατί δεν αποπειράται να καταλογίσει στις 

μεγάλες πολυεθνικές τον φόρο που τους αναλογεί για τη δραστηριοποίηση τους και 

στην ελληνική αγορά. 
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Καταστράφηκαν δύο στούντιο στην Κατεχάκη! 

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους εργαζομένους της ΕΡΤ όταν πήγαν να 

παραλάβουν τα κτίρια στην Κατεχάκη. Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν απογοητευτική. Τα 

στούντιο της ΕΡΤ ήταν σε κακή κατάσταση. Ολοσχερής ήταν η καταστροφή στα δύο 

τηλεοπτικά στούντιο στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, 

μαζί με τη μισή έκταση του οικοπέδου, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  

Σε άγνωστο χρόνο και με άγνωστες εντολές συνεργεία του υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη είχαν μπει στο κτίριο και είχαν ξηλώσει όλα τα μηχανήματα από τα στούντιο της 

ΕΡΤ . Είχαν κόψει καλώδια, είχαν καταστρέψει τον έλεγχο των στούντιο και είχαν πετάξει τα 

μηχανήματα! Οι υπηρεσίες της ΕΡΤ προσπάθησαν να βρουν ποιος έδωσε την εντολή να 

καταστραφούν τα στούντιο, αλλά δεν βρέθηκε άκρη. Η απάντηση ήταν πως έγινε με 

προφορική εντολή και ότι δεν υπάρχει γραπτή εισήγηση ή πρόταση. Παράλληλα, το 

υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέλαβε το χτίσιμο τείχους εντός του οικοπέδοου της 

ΕΡΤ στην Κατεχάκη με το οποίο θα διαχωρίζεται το οικόπεδο που παραχωρήθηκε στο 

υπουργείο από τα κτίρια της ΕΡΤ. Στην Κατεχάκη η πρώην ΕΡΤ διέθετε τέσσερα τηλεοπτικά 

στούντιο, τα οποία μάλιστα είχαν εκσυγχρονιστεί με νέας τεχνολογίας μηχανήματα για 

εσωτερικές παραγωγές. Τώρα από τα τέσσερα στούντιο υπάρχουν πλέον μόνο τα δύο, 

και αυτά σε κακή κατάσταση. 

 

 

Flash News 

Έντονη ανησυχία προκαλούν στον «Ελεύθερο Τύπο» οι φήμες για αίτηση των εκδοτών 

Αλ. Σκαναβή και Δ. Μπενέκου να ενταχθούν στο άρθρο 106 προκειμένου να 

«κουρευτούν» οι υποχρεώσεις της εκδοτικής εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλ. 

Σκαναβής βρήκε κλειστές τις πόρτες των τραπεζών για νέο δάνειο. 

Από τη Δευτέρα ο ΑΝΤ1 επανέρχεται σε πρόγραμμα επαναλήψεων. Ο σταθμός θα 

επιχειρήσει να περικόψει και άλλες λειτουργίες, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα 

γίνουν γύρω στις 100 απολύσεις σε όλα τα τμήματα, με σημαντικές μειώσεις τόσο στους 

εργαζομένους στον ενημερωτικό τομέα όσο και στις εκπομπές, όπου οι εργαζόμενοι 

δουλεύουν με εννιάμηνες συμβάσεις, που συνήθως ανανεώνονται, αλλά φαίνεται ότι θα 

υπάρξουν μειώσεις και σε αυτόν τον τομέα. Είχε, άλλωστε, προηγηθεί το α’ τρίμηνο το 

πρώτο πακέτο των απολύσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, με την αγορά να 

χειροτερεύει , αναζητούνται λύσεις για το εννιάμηνο που λήγει τον Σεπτέμβρίο.  

Βγαίνει στον αέρα τη Δευτέρα η ΕΡΤ3. Το τρίτο τηλεοπτικό κανάλι θα φιλοξενηθεί αρχικά 

στο ψηφιακό «μπουκέτο» της ΕΡΤ, η οποία πλέον τυπικά θα βρίσκεται σε πλήρη  
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λειτουργία. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το πρόγραμμα που θα βγει στον αέρα, όπως και 

για το τι θα γίνει με τους αλληλέγγυους που στήριξαν το κανάλι επί δύο χρόνια, οι οποίοι 

συζήτησαν με τον Λάμπη Ταγματάρχη για την παραμονή τους στην ΕΡΤ3, αν και δεν 

υπάρχει σχετική πρόβλεψη από τον νόμο. Αν τελικώς δεν βρεθεί λύση, δεν αποκλείεται να 

υπάρξει και... κατάληψη στο κτίριο της οδού Αγγελάκη. 

Στην ΕΡΤ1 πηγαίνει το ΑΠΕ. Κάθε Τετάρτη ο δημοσιογράφος Γιώργιος Κουβαράς θα 

παρουσιάζει μια εκπομπή παραγωγής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Πρόκειται 

για μία από τις κινήσεις που σχεδιάζονται για την ενίσχηση των δύο φορέων. 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Με μικροδιαφορές έκλεισε ο απολογισμός της περασμένης Κυριακής. Συν – πλην που 

δεν ξεπερνούσε τον πήχη των 3.000 φύλλων. Η αγωνία για την πορεία από δω και πέρα 

είναι πόσο θα αντέξει ο πήχης στα 100.000 φύλλα, όταν τις καλές εποχές ήταν στα 

250.000 φύλλα και πριν από κανένα οκτάμηνο στα 150.000. Πάνω από τα 100.000 φύλλα 

παραμένει μόνο το «Πρώτο Θέμα», που την περασμένη Κυριακή πούλησε 105.150 από 

107.190. Συνολικά  η κυκλοφορία των κυριακάτικων ήταν 383.230 από 380.490 που είχαν 

την προηγούμενη Κυριακή, με κέρδος 2.740 φύλλων. Η «Δημοκρατία» είχε τη μεγαλύτερη 

άνοδο, με συν 3.130 φύλλα. 

Εντυπωσιακή άνοδο είχε η «Καθημερινή» την Κυριακή 14/6. Κέρδισε 12.912 φύλλα, 

ανεβαίνοντας από τα 79.149 που είχε στις 7/6 στα 92.061, στα οποία η εφημερίδα 

συμπεριλαμβάνει και τις συνδρομές, τον αριθμό των οποίων για άγνωστο λόγο δεν 

ανακοινώνει. Στον πίνακα της κυκλοφορίας η «Καθημερινή» στις 14/6 είναι δεύτερη. Να 

σημειωθεί ότι η μέση κυκλοφορία της τον Μάιο ήταν 81.121 φύλλα. 

Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων στις 14/6, συμπεριλαμβανομένης της 

«Καθημερινής», ήταν 470.491 φύλλα από 476.179 στις 7/6, ήτοι 5.688 φύλλα λιγότερα. Ο 

μέσος όρος της εβδομαδιαίας κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων τον Μάιο 

ήταν 484.615, κάτω από τον πήχη των 500.000, από κει που τα πρώτα χρόνια της κρίσης 

ήταν πάνω από 1.000.000 φύλλα και με πολλές σελίδες διαφημίσεων. 
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 21/6/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 105.150 

«Το Βήμα»: 74.150 

«Έθνος»: 74.020 

«Real news»: 57.230 

«Δημοκρατία»: 15.180 

«Τύπος»: 15.080 

«Ριζοσπάστης»: 12.890 

«Kontra News»: 10.010 

 

Νέα προσπάθεια στον εκδοτικό χώρο κάνει από αύριο Δευτέρα ο συνδημιουργός της 

«Espresso», εκδότης Γιάννης Λάβδας, κυκλοφορώντας το κουτσομπολίστικο «Spirto» με 

τιμή 90 λεπτά. 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 

Ανοίγει η ψαλίδα με τον ΑΝΤ1. Πτώση κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα το σύνολο 

των καναλιών, με εξαίρεση τον ΑΝΤ1 ο οποίος βρίσκεται πάντα στην κορυφή και με 

μεγάλη πλέον διαφορά και από τον δεύτερο Alpha. Τόσο ο Alpha όσο και το Mega είχαν 

απώλειες, με το Mega να πέφτει κάτω και από το 14%! Πτώση δείχνει η μέτρηση 

τηλεθέασης και στην ΕΡΤ 1, ενώ ελαφριά αύξηση τηλεθέασης καταγράφεται στην ΕΡΤ 2. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 15 – 21/6 8 – 14/6 

ANT1 19,9% 18,9% 

ALPHA 15,7% 16,8% 

MEGA 13,8% 14,4% 

STAR 9,6% 9,8% 

ΣΚΑΪ 8,2% 8,1% 

ΕΡΤ1 5,3% 6,2% 

E-TV 4,3% 4,2% 

ΕΡΤ2  1,7% 1,1% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 
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Σαρώνει ο Real FM Πρώτος με τεράστια διαφορά ο Real FM. Η έρευνα της Focus για το 

διάστημα 25.05-21.06.2015 αναφέρει πως ο Real FM είναι στην κορυφή με ποσοστό 

14,6% επί του πληθυσμού, και ο δεύτερος Μελωδία έχει 10%. Ο Athens Dee Jay είναι 

τρίτος με 8,8% και ο ΣΚΑΪ σταθερά τέταρτος με 8,7%. Ο Ρυθμός είναι στο 7,5% και ο RED 

όπως και ο ROCK FM με 7,3%. Στην έβδομη θέση με 7,1% ο Δίεση με 6,9% ο Δρόμος FM 

και με 6,5% ο Music, όπως και ο Easy. 

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων και ο ΣΚΑΪ. Η «Ειδήσεις Ντοτ Κομ, Ανώνυμη Τηλεοπτική και 

Εμπορική Εταιρεία», στην οποία ανήκει ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, έκανε αίτηση 

υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και έχει ήδη καταβάλει  την πρώτη 

δόση. Τα στοιχεία προήλθαν από έγγραφο της ΔΟΥ το οποίο διαβίβασε ο Εισαγγελέας 

Οικονομικού Εγκλήματος στον υπουργό Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο για να 

απαντήσει σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο 

για οφειλή 2 εκατ. ευρώ. 

Προς την έξοδο από το Mega ο Βίκτωρας Βλαχογιάννης. Ο διευθυντής σύνταξης του 

ενημερωτικού τομέα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κανάλι. 


