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Media Update 14 Φεβρουαρίου 2016 

 

Μπαίνει η Deutsche Bank στο Mega! 

Λύση από τη Γερμανία για το Mega! Το ενδεχόμενο να εισέλθει η Deutsche Bank στο 

μετοχικό κεφάλαιο του τηλεοπτικού σταθμού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αύξησης, αναφέρουν πληροφορίες. Η είσοδος της κορυφαίας γερμανικής τράπεζας, 

θεωρείται δεδομένη και το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό. 

Αν επιτευχθεί η συμφωνία, ο τηλεοπτικός σταθμός θα ανακουφιστεί σημαντικά και θα 

αποκτήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την επανεκκίνηση του και τη διεκδίκηση της 

άδειας. Η αύξηση κατά 15,1 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς του ΧΑ, πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1η Μαρτίου 2016 και το μεγάλο 

ερώτημα είναι αν θα συμμετάσχουν ο Σταύρος Ψυχάρης, ο ΔΟΛ και ο Πήγασος ή θα 

ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Β’, με την είσοδο κι άλλων επενδυτών από την πλευρά των 

μετόχων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης. 

 

 

Flash News 

Μόλις πέντε λεπτά κράτησε η συνάντηση του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά με το 

προεδρείο της Ένωσης Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας ΕΙΤΗΣΕΕΕ το 

πρωί της περασμένης Πέμπτης. «Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε», παραδέχθηκαν οι δύο 

πλευρές και το ραντεβού έληξε άμεσα χωρίς αποτελέσματα. Η εντολή της Κομισιόν να 

δοθούν επιπλέον συχνότητες στην κινητή τηλεφωνία συνέπεσε στη χώρα μας με τη 

σφοδρή διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΙΤΗΣΕΕ για τον αριθμό των 

τηλεοπτικών αδειών. Ο Νίκος Παππάς επιμένει πως 4 θα είναι οι πανελλαδικές γενικού 

περιεχομένου και η ΕΙΤΗΣΕΕ υποστηρίζει πως χωράνε 16.  

Λανθασμένη χαρακτήρισε τη στάση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο θέμα της 

κάθαρσης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, ο πρώην υπουργός της ΝΔ Άρης 

Σπηλιωτόπουλος, αναφερόμενος σε παλαιότερη μελέτη του Πανεπιστήμιου Αθηνών -η 

οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να είναι βιώσιμα 

περισσότερα από 2,5 κανάλια! «Οταν ξεπερνούμε τον αριθμό αυτό… Εγώ δεν ξέρω 

πολλούς επιχειρηματίες που να θέλουν να βάλουν τα χρήματα τους για να έχουν μια 

ζημιογόνα επιχείρηση εκτός αν υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα τα οποία έχουν να 

κάνουν με το γεγονός ότι μπορεί να μπαίνω μέσα ως επιχειρηματίας έχοντας ένα 

τηλεοπτικό κανάλι, αλλά το κάνω γιατί στην πίσω πλευρά του μυαλού μου έχω ότι θα 

πιέσω την πολιτική εξουσία για να πάρω άλλες δουλειές και να βγάλω περισσότερα  
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χρήματα με άλλους τρόπους», υπογράμμισε ο κ. Σπηλιωτόπουλος και πρόσθεσε: 

«Μπορεί μια οικονομική μελέτη του Πανεπιστημίου να είναι και λίγο αυστηρή, από την 

άλλη πλευρά… δεν είναι 2,5 οι άδειες; Να είναι 3, να είναι 4; Παραπάνω δεν μπορεί να 

είναι». 

Αποχώρησε από τον Παραπολιτικά FM ο Σταύρος Λυγερός, ο οποίος συνεχίζει τη 

συνεργασία του με το Hellas Net, το δίκτυο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. 

Στα όριά τους έχουν φθάσει οι εργαζόμενοι στο συγκρότημα Μπόμπολα, όπου η 

καθυστέρηση στη μισθοδοσία φθάνει πλέον τους τρεις μήνες. Χωρίς καμία δέσμευση της 

εργοδοσίας, οι εργαζόμενοι ζουν με τα ψίχουλα των έναντι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

οργανωμένη αντίδραση.  

Την προσπάθεια εκδίωξης του από την ειδησεογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων του 

ΔΝΤ από έλληνες συναδέλφους του κατήγγειλε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Ο δημοσιογράφος 

είναι διαπιστευμένος στο Ταμείο τα τελευταία πέντε χρόνια και 11 μήνες και είναι ο 

αρχαιότερος δημοσιογράφος ελληνικών ΜΜΕ. Η σε βάρος του κατηγορία ήταν πως 

αλλοίωσε τις δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ, αλλά στην πραγματικότητα 

επρόκειτο για λανθασμένο τίτλο, ο οποίος μπήκε από την εσωτερική σύνταξη του 

«Έθνους» σε ανταπόκρισή του. 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καλέσει ο Αλέξης Σκαναβής τους εργαζομένους στον 

«Ελεύθερο Τύπο» προκειμένου να συμφωνήσουν για την ένταξη της εταιρείας στο άρθρο 

106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Ανάμεσα στις προτάσεις που αναμένεται να γίνουν είναι η 

μεταφορά τους σε άλλη εταιρεία. 

Μια καινοτομία είχε το μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών που ξεκίνησε η κυβερνητική 

εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη. Δίπλα της βρισκόταν μεταφράστρια που απέδιδε τις 

δηλώσεις της στη νοηματική γλώσσα! Έτσι, όσα κανάλια ήθελαν να μεταδώσουν τις 

δηλώσεις είχαν απευθείας και τη νοηματική προβολή τους! 

Στα ξαφνικά προκύπτει θέμα ΕΡΤ από κυβερνητικό στέλεχος. Δεν είναι μόνο ο Βασίλης 

Λεβέντης, που «προφήτευσε» από το βήμα της Βουλής το νέο κλείσιμο της ΕΡΤ την 

περασμένη Πέμπτη, διότι τόλμησαν οι δημοσιογράφοι να του κάνουν ερωτήσεις για την 

οικουμενική κυβέρνηση που προφητεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Χρήστος 

Σπίρτζης, υπουργός Υποδομών και στέλεχος της ομάδας που επανασχεδιάζει τον τομέα 

των ΜΜΕ μαζί με τον Νίκο Παππά και τον Λευτέρη Κρέτσο, άφησε ανοικτό το ζήτημα της 

συρρίκνωσης της ΕΡΤ. Σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Real FM, την 

Παρασκευή, για το αν θα μείνουν τρία κρατικά προγράμματα, ενώ θα μειωθούν τα 

ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας από οκτώ σε τέσσερα, ο κ. Σπίρτζης απάντησε πως 

«αυτό πρέπει να το εξετάσουμε». Έτσι επιβεβαιώνονται οι φόβοι των πολλών στην ΕΡΤ 

περί μείωσης των τηλεοπτικών της προγραμμάτων από την κυβέρνηση. 
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Σίγουρη εμφανίζεται η κυβέρνηση πως θα κριθεί συνταγματική η επίμαχη διάταξη περί 

μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ στο υπουργείο Επικρατείας. Την ερμηνεία έδωσε ο 

πρωθυπουργός, το βράδυ της Πέμπτης, στη Βουλή στη σχετική συζήτηση για τις άδειες: 

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο είναι υπό τον άμεσο 

έλεγχο του Συμβουλίου της Ραδιοτηλεόρασης. Αν ο συνταγματικός νομοθέτης ήθελε τον 

διαγωνισμό για τις άδειες να τον διεξάγει ντε και καλά το ΕΣΡ, θα το όριζε ρητά, ωστόσο 

δεν το έπραξε, δίνοντας την ευχέρεια στη Βουλή να αποφασίσει». 

Ποιο είναι το παρασκήνιο της μάχης κυβέρνησης – ΝΔ γύρω από τις άδειες; Η θέση της 

κυβέρνησης είναι πως κράτησε για τον εαυτό της το δικαίωμα ορισμού του αριθμού των 

αδειών, όπως συνέβαινε και με τις προηγούμενες, ασχέτως αν δεν το άσκησαν. Η ΝΔ 

βάζει βέτο στο ΕΣΡ, γιατί φοβάται πως η κυβέρνηση θα αλλάξει πολιτικούς συμμάχους και 

ειδικά τα κανάλια που συνέβαλαν στην άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία 

του κόμματος. 

Πέντε πρόσωπα-προσωπικότητες προτείνει ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος 

Θεοδωράκης ως μέλη του ΕΣΡ στη διαδικασία που δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα. Πρόκειται 

για τη δημοσιογράφο Πόπη Διαμαντάκου, τον πρώην διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της 

ΕΡΤ Κώστα Τσακίρη, τον νομικό, πρώην γ.γ. της Βουλής Θανάση Παπαϊωάννου, τον 

σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη και τον καθηγητή στο τμήμα ΜΜΕ της Παντείου Ιωάννη 

Σκαρπέλο. Από τα πρόσωπα που πρότεινε ο πρόεδρος της Βουλής απέκλειε τον έμπειρο 

Ροδόλφο Μορώνη και αποδεχόταν τους Λαοκράτη Βάσση, Γιάννη Τζανετάκο, Λίλιαν 

Μήτρου και Δήμητρα Παπαδοπούλου (ήδη μέλος του ΕΣΡ). 

Με το πλεονέκτημα του άφθονου τηλεοπτικού περιεχομένου (ταινίες, σειρές και αθλητικά 

προγράμματα) και με διάθεση να επενδύσει σε ελληνικές παραγωγές αλλά και στην 

ενημέρωση θα κατέβει η Nova στον τηλεοπτικό διαγωνισμό, διεκδικώντας μία από τις 

άδειες. Η προκήρυξη, με τους όρους που θα περιέχει (χρήματα, προσωπικό), θα 

προσδιορίσει και την τελική απόφαση για το είδος της άδειας που θα διεκδικήσει. Ήδη η 

Forthnet Media έχει μία άδεια δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης, διάρκειας 15 

ετών, έως το 2029, έναντι 2.176.375 ευρώ, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε με το 

Ελληνικό Δημόσιο. Αν αποκτήσει και άδεια ελεύθερης τηλεόρασης, θα έχει ένα ακόμη 

σοβαρό περιουσιακό στοιχείο, διάρκειας 10 χρόνων, έως το 2026. 

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ζήτησε με επιστολή του το διοικητικό 

συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «με σκοπό τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την 

κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του τηλεοπτικού τοπίου». 

 

 

 



 

Media Update Page 4 

 

 

Εφημερίδες 

 
Άλμα 6.950 φύλλων πέτυχε το «Πρώτο Θέμα», το οποίο πούλησε 108.030 φύλλα από 

101.080 που είχε την προηγούμενη Κυριακή. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων 

εφημερίδων ήταν 383.750 φύλλα από 377.310. Απώλειες είχαν το «Βήμα», -2.070 φύλλα, 

και η «Real News», -1.910. 

 

Άνοδο 8.794 φύλλων είχε η «Καθημερινή» την Κυριακή 31/1. Πούλησε 74.012 φύλλα (στα 

οποία η διεύθυνση της εφημερίδας βάζει και τις συνδρομές, τον αριθμό των οποίων 

κρατάει επτασφράγιστο μυστικό) έναντι 65.218 που είχε στις 24/1. Εξάλλου, η συνολική 

κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων, συμπεριλαμβανομένης της «Καθημερινής», 

στις 31/1 ήταν 450.552 έναντι 433.698 στις 24/1, ήτοι 16.854 φύλλα περισσότερα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 7/2/2016 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 108.030 

«Έθνος»: 77.240 

«Το Βήμα»: 74.070 

«Real News»: 57.140 

«Τύπος»: 16.770 

«Δημοκρατία»: 16.040 

«Ριζοσπάστης»: 13.060 

«Kontra News»: 7.070 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.490 

«Αυγή»: 3.660 

«Freddo»: 3.510 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Επιστροφή στην κορυφή για τον Alpha. Στην πρώτη θέση επέστρεψε ο Alpha 

κερδίζοντας μία ποσοστιαία μονάδα και ανεβαίνοντας στο 16,3% στη μάχη της 

τηλεθέασης, αφήνοντας δεύτερο τον ΑΝΤ1 με 16,1%. Στο 13,1% ανέβηκε το Mega, ενώ το 

Star κατέγραψε ποσοστό 10,9%. Ανοδικά κινήθηκε και ο ΣΚΑΪ με 9,3%, ενώ μικρές 

απώλειες κατέγραψε το E-TV με 7,3%. Η ΕΡΤ1 επέστρεψε στο 4,5%, η ΕΡΤ2 έφτασε στο 2%, 

ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται το Μακεδονία TV με 1,1%. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 1/2 – 7/2 25 – 31/1 

ALPHA 16,3% 15,3% 

ANT1 16,1% 17,1% 

MEGA 13,1% 12,9% 

STAR 10,9% 10,5% 

ΣΚΑΪ 9,3% 8,8% 

Ε-TV 7,3% 7,6% 

ΕΡΤ1 4,5% 4,9% 

ΕΡΤ2 2% 1,8% 

MAK TV  1,1% 1,1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος σταθερά ο Real FM με 148 αστάθμιστες αναφορές τη βδομάδα 2-8 

Φεβρουαρίου 2016. Δεύτερος ο Μελωδία με 120 και τρίτος ο Athens DJ με 108. Ο ΣΚΑΪ έχει 

98, ο RED 97, ο Rock Fm 94, ο Ρυθμός 90, ο Δίεση 87, ο Λάμψη 79 και ο ΣΠΟΡ FΜ στη 

δέκατη θέση με 75. 

Κινητικότητα και ανησυχία στον Alpha λόγω της μεταφοράς του δελτίου του ΑΝΤ1 στις 

7.00 το απόγευμα στις 29 Φεβρουαρίου. Παράλληλα με την προετοιμασία του καναλιού 

για την εκπομπή του Alpha Κύπρου, με την ανάλογη μετακίνηση προσωπικού στο νησί, 

συζητιούνται και οι επιπτώσεις της κίνησης του ΑΝΤ1 στη θεαματικότητα του δελτίου. Ο 

Alpha δεν παίζει πλέον μόνος του στη ζώνη των 7.00 μ.μ. και αυτό έχει προκαλέσει 

ανησυχία στους ιθύνοντες. Ο ΑΝΤ1, από τη δική του πλευρά, δεν θα κάνει μεγάλες 

αλλαγές. Το δελτίο θα συνεχίσει με την Μ. Χούκλη και την ευθύνη του θα έχει ο Φ. 

Φιλιππάκόπουλος. 


