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Media Update 22 Νοεμβρίου 2015 

 

Αντίστροφη μέτρηση για το Mega  

Νέο ραντεβού αύριο στο Mega. Σε μια κλειστή σύσκεψη, θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο 

Σταύρος Ψυχάρης, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Φώτης Μπόμπολας για να βρουν 

λύση. Γνωρίζουν και οι ίδιοι πως αν μέσα σε αυτή τη βδομάδα δεν πάρουν απόφαση για 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τα περιθώρια για τον τηλεοπτικό σταθμό θα 

στενέψουν δραματικά. Στο ΔΣ της περασμένης Πέμπτης κατάφεραν να συμφωνήσουν ότι 

διαφωνούν σε όλα! Γι αυτό δόθηκε παράταση τεσσάρων ημερών, ώστε να υπάρξουν εκ 

νέου οι εσωτερικές συνεννοήσεις και να καταλήξουν τη Δευτέρα σε μια νέα συμφωνία για 

τα 15 εκατ. ευρώ που έχει άμεση ανάγκη ο σταθμός. Στην τελευταία συνεδρίαση οι 

μέτοχοι έπαιξαν την κολοκυθιά, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον πως δεν βάζει τα 

χρήματα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τα πυρά συγκέντρωσε ο Σταύρος 

Ψυχάρης από τους άλλους δύο μετόχους, καθώς αυτός έχει αναλάβει τα ηνία της 

εταιρείας. «Θέλω το management, για να συμμετάσχω στην αύξηση», φέρεται να 

απάντησε ο Στ. Ψυχάρης στους άλλους δύο εμβρόντητους μετόχους. «Μα το έχεις», 

απάντησαν. «Δεν το έχω. Κάθε τόσο παίρνετε τηλέφωνα και παρεμβαίνετε», φέρεται να 

είπε. Η συζήτηση δεν μπορούσε να προχωρήσει πολύ και έτσι δόθηκε το νέο ραντεβού 

για αύριο, Δευτέρα. 

 

 

Σύγκρουση για το αγγελιόσημο 

Η παράταση ζωής δόθηκε στο αγγελιόσημο ως έσοδο για τα ασφαλιστικά ταμεία των 

δημοσιογράφων – υπαλλήλων ΜΜΕ μετά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη 

Τσίπρα δεν διήρκησε πάνω από δέκα μέρες. Η απαίτηση για κατάργησή του, όχι από την 

«τρόικα» και τους δανειστές αλλά από τον ΣΕΒ και τις διαφημιστικές εταιρείες, εξακολουθεί 

να βρίσκεται στην ατζέντα του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος 

είναι υπέρ της κατάργησής του. Τα συνδικαλιστικά σωματεία των ΜΜΕ δεν είναι ενωμένα 

στο θέμα αυτό, καθώς με αφορμή τις αποφάσεις για το Ασφαλιστικό ξέσπασαν 

σφοδρότατες αντιδράσεις στις Ενώσεις που μετακινήθηκαν στον ΕΟΠΥΥ το 2014 και στις 

δημοσιογραφικές Ενώσεις. 

Οι εκδότες έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση μέσω του non-paper. Μιλούν για 

«αντικατάσταση» του αγγελιοσήμου από έναν «διαφημιστικό φόρο», που θα ισχύει για 

όλα τα Μέσα και όχι μόνο για την τηλεόραση, θα είναι «σημαντικά χαμηλότερος» και θα  
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προορίζεται για την ασφάλισηη των εργαζομένων. Και ο φόρος αυτός δεν θα 

κατανέμεται στις συνδικαλιστικές Ενώσεις, όπως συμβαίνει σήμερα! 

Η πρόταση των συνδικαλιστικών Ενώσεων είναι να παραμείνει το αγγελιόσημο ως «οιονεί 

εργοδοτική εισφορά» και να επεκταθεί και στο διαδίκτυο. Στις διαβουλεύσεις αποδέχονται 

προφορικά τη μικρή μείωση του πόρου και αντιπροτείνουν στον Γ. Κατρούγκαλο  και στο 

Μαξίμου τη δημιουργία ενός ενιαίου, αυτοτελούς ασφαλιστικού ταμείου των 

εργαζομένων και των ιδιοκτητών στα ΜΜΕ, του οποίου πόρος χρηματοδότησης θα είναι 

το αγγελιόσημο. 

 

 

Flash News 

Με τη συνδρομή και του Ομίλου των «Παραπολιτικών» ξεκινάει τον Δεκέμβριο η 

συνεργασία του E-TV με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Ο δημοσιογράφος, που ήδη εργάζεται 

στον Παραπολιτικά FM, θα παρουσιάζει ένα καθημερινό δελτίο ειδήσεων από τις 7.00 το 

απόγευμα έως τις 9.00 το βράδυ, με τη συνδρομή δημοσιογράφων από το σάιτ, 

συμφερόντων του, www.newsit.gr και τον Όμιλο των «Παραπολιτικών». 

Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι πρόεδροι αθλητικών σωματείων θα κινητοποιήσουν 

τους οπαδούς τους υπέρ κάποιου υποψηφίου, προκειμένου να αλλοιώσουν το 

αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ. Στην παραπάνω καταγγελία 

προχώρησε ο Νίκος Χατζηνικολάου από το μικρόφωνο του Real FM με πολλούς να 

ισχυρίζονται πως με την εν λόγω καταγγελία «φωτογραφίζεται» η φημολογούμενη 

στήριξη του Απόστολου Τζιτζικώστα από οικονομικούς παράγοντες και προέδρους 

ποδοσφαιρικών ομάδων της Βορείου Ελλάδας. 

Εντείνεται ο εκνευρισμός στον ΔΟΛ. Οι εργαζόμενοι περιμένουν να πληρωθούν το 

δεύτερο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ τελειώνει ο Νοέμβριος. Ο Σταύρος Ψυχάρης 

ελπίζει πως η σημερινή προσφορά των διηγήσεων του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου θα 

σώσει την κατάσταση και θα αυξήσει την κυκλοφορία και τα έσοδα του «Βήματος». 

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για τις ραδιοφωνικές άδειες. Μπορεί η κυβέρνηση να 

σχεδιάζει την προκήρυξη ψηφιακών ραδιοφωνικών αδειών, αλλά η διάταξη του άρθρου 

86 του νόμου 4313/2014 ορίζει πως η παράταση λήγει στις 31/12/2015. Με τα σημερινά 

δεδομένα, είναι μάλλον αδύνατον να υπάρξει προκήρυξη για τις αναλογικές άδειες, 

συνεπώς η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε παράταση του καθεστώτος 

λειτουργίας του ΕΣΡ, καθεστώς που έχει κριθεί από την Ολομέλεια του ΣτΕ για τη 

ραδιοτηλεόραση αντισυνταγματικό. 

Ουδέν νεώτερον για την επιλογή νέων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 

Η κυβέρνηση αναμένει την εκλογή προέδρου στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να κάνει  

http://www.newsit.gr/
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τις διερευνητικές επαφές για τα νέα πρόσωπα, για τα οποία θα αποφασίσει η Διάσκεψη 

των Προέδρων της Βουλής, όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 4/5. Η κυβέρνηση 

ελπίζει πως η ΝΔ δεν θα θέσει εμπόδια στη συγκρότηση του νέου Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης και ότι υπάρχει έδαφος για συνεννόηση στα πρόσωπα που θα 

αναλάβουν να υλοποιήσουν την τηλεοπτική αδειοδότηση. 

Σκληραίνει το εργασιακό περιβάλλον στην Θεσσαλονίκη ιδίως μετά το κλείσιμο του 

«Αγγελιοφόρου». Οι μόνοι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και γενικώς της ενημέρωσης 

που πληρώνονται στην ώρα τους και με κάποιο σχετικά ικανοποιητικό μισθό, είναι οι 

εργαζόμενοι στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ραδιοτηλεόραση 

της ΕΡΤ3 και στα δημοτικά ΜΜΕ στο TV100 και στο FM100. Σε όλα τα άλλα ΜΜΕ, δηλαδή 

στα ιδιωτικά, η κατάσταση θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο: οι 110, άνεργοι πλέον, 

εργαζόμενοι του «Αγγελιοφόρου» που έβαλε λουκέτο, διεκδικούν από το εργοδοτικό τρίο 

«Μπακατσέλο- Μπόμπολα- Ψυχάρη» δεδουλευμένα 8 μηνών και αποζημιώσεις, οι 105 

εργαζόμενοι, ακόμα, της «Μακεδονίας» πληρώνονται με το σταγονόμετρο. 

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για τον Όμιλο ΟΤΕ έδειξαν οι εταιρείες, όπως οι Fidelity, 

Capital World Investors, Franklin Templeton, Wellington και ΑΧΑ, στο Ευρωπαϊκό 

Συνέδριο Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών, το οποίο διοργάνωσε η Morgan 

Stanley στη Βαρκελώνη. Στο συνέδριο, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα για τον 

κλάδο των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης 

Τσαμάζ ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επενδύσεις του ομίλου για το 2015 θα αγγίξουν τα 

500 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος απόκτησης φάσματος, και αφορούν 

κυρίως την επέκταση δικτύων νέας γενιάς (VDSL, 4G, 4G+). 

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Cognitus» παρουσίασε η Forthnet από κοινού με 

το BBC και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Το «Cognitus» χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της ΕΕ και εξετάζει τη δυνατότητα 

σύγκλισης τηλεοπτικών μεταδόσεων σε Ultra HD με περιεχόμενο παραγόμενο από 

χρήστες (User Generated Content). Στόχος του έργου είναι να αποδείξει τη βιωσιμότητα 

της παραγωγής και της εκμετάλλευσης διαδραστικού Ultra HD περιεχομένου, μέσα από 

live case studies σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου ή μια 

συναυλία.  

Τη Νανά Νταουντάκη προτείνει για πρόεδρο του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ η παράταξη της Μαρίας 

Αντωνιάδου, με τη σύμφωνη γνώμη και της παράταξης του Χρ. Κυρίτση. Στην πρώτη 

συνεδρίαση του ΔΣ με αυτήν την πρόταση τέθηκε όρος να μη μετάσχουν στο προεδρείο 

οι άλλες παρατάξεις. Η Νανά Νταουντάκη αρνήθηκε την πρόταση και κατόπιν αυτού 

γίνονται και άλλες επαφές. 

Το ποσό των 650.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό ενέκρινε η Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης για την επιχορήγηση του ΑΠΕ. Είναι το τελευταίο ποσό της 

τακτικής επιχορήγησης, που για το 2015 ανήλθε σε 6.700.000 ευρώ. 
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Εφημερίδες 

 
Γύρω από τον πήχη των 370.000 φύλλων έχουν κολλήσει οι κυριακάτικες εφημερίδες. 

Πούλησαν την περασμένη Κυριακή 2.220 φύλλα παραπάνω από την προηγούμενη, ήτοι 

373.920 φύλλα από 371.700 που ήταν στις 8/11. Άνοδο είχαν το «Πρώτο Θέμα» με 3.160 

φύλλα, το «Έθνος» με 3.170 και η «Real» με 2.000 φύλλα. Τη μεγαλύτερη απώλεια, 3.850 

φύλλα, είχε η «Δημοκρατία». 

Αστάθεια κυκλοφοριακή εμφανίζει η «Καθημερινή». Έχασε 7.394 φύλλα στις 8/11, 

πουλώντας 64.969 από 72.363 που είχε την 1η/11. Ο μέσος όρος της κυκλοφορίας της 

τον Οκτώβριο ήταν 70.617 φύλλα, με τον πήχη της κυκλοφορίας της να βρίσκεται γύρω  

από τα 70.000 φύλλα, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών. Μαζί με την κυκλοφορία 

της «Καθημερινής», η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων στις 8/11 ήταν 

πεσμένη. Πούλησαν 427.909 φύλλα από 441.763 που είχαν μια Κυριακή πριν, ήτοι 13.854 

λιγότερα.  

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 15/11/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 101.310 

«Έθνος»: 73.890 

«Το Βήμα»: 70.210 

«Real News»: 62.270 

«Ριζοσπάστης»: 13.250 

«Τύπος»: 12.880 

«Δημοκρατία»: 11.710 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM με 12,4% το διάστημα 12/10 – 8/11/2015, σύμφωνα με την έρευνα της 

Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Ο Μελωδία διατηρεί τη δεύτερη θέση με 9,7%, ενώ ο 

ΣΚΑΪ είναι τρίτος με 8,6%. Ο Athens DJ έχει 8,1%, ο Δίεση 7,3%, ο Rock FM 6,7%, ο Ρυθμός 

6,5%, όπως και ο Red, με 6,2% ο ΣΠΟΡ FM και την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Λάμψη με 6,1%. 

ANT1 και Alpha, οι κυρίαρχοι της σεζόν Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της 

τηλεοπτικής χρονιάς και παρά την αυξημένη τηλεθέαση των ενημερωτικών καναλιών τον 

περασμένο Σεπτέμβριο λόγω των πολιτικών εξελίξεων, ο Alpha και ο ΑΝΤ1 

εναλλάσσονται στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, ενώ το Mega παραμένει καθηλωμένο 

στην τρίτη θέση. Ρόλο παίζει και η μεγάλη αύξηση της τηλεθέασης που σημείωσε φέτος 

το E-TV με το ανανεωμένο πρόγραμμά του αλλά και η επανεμφάνιση της ΕΡΤ στον 

τηλεοπτικό ανταγωνισμό.   


