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Media Update 21 Φεβρουαρίου 2016 

 

200 απολύσεις ανά κανάλι ζητούν και οι ιδιοκτήτες! 

Ασάφειες ως προς τον μελλοντικό αριθμό των εργαζομένων στην ιδιωτική τηλεόραση 

προκύπτουν τόσο από τον σχεδιασμό της κυβέρνησης όσο και από την πρακτική των 

ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών. Οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική τηλέοραση, 

σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», είναι 

2.639, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Το Mega έχει 

540, ο Alpha 537, o ΑΝΤ1 509, το Star 387, o ΣΚΑΪ 340, το E-TV 206, το Μακεδονία 61 (!) και 

το ΑΡΤ 59 (!). Στην περίπτωση που η κυβέρνηση χορηγήσει τέσσερις και μόνο άδειες 

εθνικής εμβέλειας, από τη στιγμή που το ελάχιστο όριο είναι 400 εργαζόμενοι ανά κανάλι, 

θα έχουν δουλειά 1.600 άτομα, δηλώνει η ΕΙΤΗΣΕΕ. Αν επιμείνει η κυβέρνηση, λοιπόν, θα 

χαθούν περίπου 1.000 θέσεις εργασίας, κάτι που θα είναι επιβαρυντικό για τον κλάδο. 

Τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας ΕΙΤΗΣΕΕ, που 

σήμερα εμφανίζονται να αγωνιούν για τις θέσεις εργασίας, όλο το προηγούμενο 

διάστημα «ξεφορτώθηκαν» προσωπικό με πρόσχημα το Μνημόνιο, με απολύσεις και 

εθελούσιες αποχωρήσεις αλλά και αναπτύσσοντας εταιρείες που πουλάνε ενημερωτικό 

πρόγραμμα σε άλλα δίκτυα, δημιουργώντας μια άτυπη μορφή ενοικίασης προσωπικού. 

Και ενώ εμφανίζονται να διαμαρτύρονται στα παράθυρα οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι για 

την απώλεια θέσεων εργασίας, στο non-paper που έστειλε η ΕΙΤΗΣΕΕ στην κυβέρνηση, το 

οποίο δεν προοριζόταν για δημοσίευση, γινόταν λόγος για την ανάγκη να μειωθεί το 

όριο του προσωπικού από τα 400 στα 200 άτομα για τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας, 

ανεξαρτήτως στόχευσης. Η ΕΣΗΕΑ, από την πλευρά της, αρνείται να μπει στο διάλογο και 

προειδοποιεί με κινητοποιήσεις, χωρίς να διατυπώνει καμία αξιόπιστη πρόταση για τους 

όρους εργασίας εντός των σταθμών. 

 

 

Περιμένουν τη μισθοδοσία στον ΔΟΛ 

Άγνωστο το τι θα συμβεί στον ΔΟΛ. Ο Σταύρος Ψυχάρης υποστηρίζει πως διαθέτει τα 

χρήματα για να καλύψει τη μισθοδοσία και τα οφειλόμενα. Ταυτόχρονα φρόντισε να κάνει 

γνωστό πως έχει ανοιχτό δίαυλο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οργανώνοντας ένα γεύμα 

εργασίας προς τιμήν του, παρουσία των διευθυντικών στελεχών.  

Οι εργαζόμενοι αναμένουν στις 29 Φεβρουαρίου το 50% της μισθοδοσίας για τον 

Φεβρουάριο και το υπόλοιπο 50% στις 15 Μαρτίου. Ο Στ. Ψυχάρης δεσμεύτηκε εν νέου 

πως «κάθε 15 εκάστου μηνός θα εξοφλούνται τα δεδουλευμένα του μήνα που  
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προηγήθηκε». Παραμένουν τα χρωστούμενα των μισθών του Δεκεμβρίου 2015 και 

Ιανουαρίου 2016, ενώ έρχεται και το δώρο του Πάσχα. «Η εταιρεία δεσμεύεται να 

εξοφληθούν εντός του επομένου εννιαμήνου και το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 

2016», με τη σημείωση πως «η εξόφληση αυτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις 

ταμειακές ροές της εταιρείας». Η φράση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της ΕΣΗΕΑ, η 

οποία έλαβε απόφαση για διενέργεια απεργίας με ανοιχτή ημερομηνία. 

 

 

Flash News 

Το Mega ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο να προσφέρει τηλεοπτικά σποτ σε τιμές 

ευκαιρίας, ο ΣΚΑΪ ακολούθησε μέσα στον Ιανουάριο, όμως το RISE, το νέο κανάλι της 

Αττικής, τους ξεπερνά όλους, καθώς έχει βγει στην αγορά και προσφέρει δωρεάν 

τηλεοπτικές καμπάνιες σε όλους τους πελάτες του Nickelodeon, σε μια προσπάθεια να 

ανακόψει την αιμορραγία που προκαλούν οι χαμηλές τιμές διαφήμισης των εθνικών 

καναλιών. 

Αντίστροφη μέτρηση για το Mega. Το παιχνίδι δύναμης ανάμεσα στην κυβέρνηση και 

στους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών επηρεάζει και το Mega λόγω της οικονομικής 

του κατάστασης. Η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τελειώνει την 1η Μαρτίου 

και, όπως φαίνεται, μέχρι τότε δεν θα έχει εκδοθεί η προκήρυξη για τις άδειες γενικού 

περιεχομένου εθνικής εμβέλειας. Κανείς δεν γνωρίζει αν όλοι οι μέτοχοι θα βάλουν τα 

χρήματα που τους αναλογούν στην αύξηση, οπότε η αγωνία μεγαλώνει. Διότι ένας από 

τους μετόχους έχει πει πως πρώτα να δουν αν θα πάρουν άδεια και μετά να βάλουν 

χρήματα. Υπάρχει η εκτίμηση πως ο Σταύρος Ψυχάρης, παρά τις διακηρύξεις περί του 

αντιθέτου, δεν θα συμμετάσχει, ενώ υπάρχει φήμη και για έναν ακόμη μέτοχο. Η αύξηση 

θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για τη χρονική μετατόπιση του ομολογιακού δανείου 

(το οποίο έχει πάει στα 88 εκατ. ευρώ) στο 2021, με μικρότερες δόσεις. 

Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις είχε το μεσημέρι της 

Δευτέρας ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΟΛ Σταύρος Ψυχάρης και η διευθυντική ομάδα του 

«Βήματος» και των «Νέων» με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Στο γεύμα που έγινε στα γραφεία του ΔΟΛ, στα πλαίσια των επαφών της ιδιοκτησίας και 

της διευθυντικής ομάδας των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα» με σημαίνοντα πρόσωπα της 

πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, έγινε εκτενής αναφορά 

στα όσα διαδραματίζονται αυτή την περίοδο στη χώρα. 

Αληθεύει πως πρόσφατα νομικός ανέλαβε δράση στο Μαξίμου αναφορικά με θέματα 

που άπτονται των τηλεοπτικών αδειών; Μάλιστα, πρόκειται για νομικό που γνωρίζει 

απ’έξω κι ανακατωτά την υπόθεση του «βασικού μετόχου» και αναμένεται να βάλει πλάτη. 

Πάντως από την Κομισιόν ξεκαθαρίζουν πως το θέμα των τεσσάρων τηλεοπτικών 

αδειών δεν αφορά το κοινοτικό δίκαιο, αλλά είναι 100% θέμα εθνικού δικαίου.  
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Εφημερίδες 

 

Παραμένει στην πρώτη θέση το «Θέμα», έχοντας όμως χάσει 7.890 φύλλα, ενώ και ο 

«Τύπος» είχε απώλεια 3.110 φύλλων. Κερδισμένο το «Βήμα» με συν 3.090 και η «Real 

News» με 2.940. Μείον 2.550 φύλλα ήταν η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων 

εφημερίδων, που πούλησαν 381.200 από 383.750 που είχαν δώσει την προηγούμενη 

Κυριακή. 

Η «Καθημερινή» στις 7/2 πούλησε 75.665 φύλλα από 74.012 στις 31/1, ήτοι συν 1.653 

φύλλα. Να σημειώσουμε ότι η συνολική κυκλοφορία, μαζί με της «Καθημερινής», την 

Κυριακή 7/2 ήταν 458.875 φύλλα από 450.552 στις 31/1, ήτοι άνοδος 8.323 φύλλων. Ο 

μέσος όρος των πωλήσεων των κυριακάτικων τον Ιανουάριο ήταν 430.612 φύλλα.  

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 14/2/2016 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 100.140 

«Έθνος»: 77.230 

«Το Βήμα»: 77.160 

«Real News»: 60.080 

«Δημοκρατία»: 16.430 

«Τύπος»: 13.660 

«Ριζοσπάστης»: 12.340 

«Kontra News»: 8.640 

«Αυγή»: 4.820 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.620 

«Freddo»: 4.160 

 

 

Περιπλέκεται η μεταβίβαση του 26,31% των μετόχων του πρακτορείου «Ευρώπη» που 

κατείχε η «Καθημερινή» στην εταιρεία «Νέο Χρήμα», του Θέμου Αναστασιάδη και του 

Τάσου Καραμήτσου. Ο Φώτης Μπόμπολας έθεσε βέτο με δύο τρόπους. Δήλωσε πως 

ασκεί το δικαίωμα προτίμησης αγοράς των μετοχών, αν και το έπραξε εκπρόθεσμα. 

Παράλληλα, μέσα από την εταιρεία «Εκδόσεις Έθνος», ενεργοποίησε τη διαδικασία 

προσδιορισμού της αξίας της μετοχής από τρίτο, «εξειδικευμένο και αναγνωρισμένο 

φορέα». Η «Καθημερινή» διαμαρτύρεται, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν, στην 

περίπτωση της μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας «Ίδρυμα Τύπου», η αποτίμηση είχε 

γίνει με βάση τα οικονομικά στοιχεία που παρείχε η ίδια η διοίκηση της «Ευρώπης». 

Παρ’όλα αυτά, αποδέχεται τη διαδικασία και ζητάει να ολοκληρωθεί η εκτίμηση έως την 

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου. Όπως εκτιμάται, η υπόθεση θα τραβήξει σε μάκρος και θα 

κριθεί στα δικαστήρια. 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Στο νήμα ο ΑΝΤ1. Πρώτος... στο νήμα ο ΑΝΤ1 την περασμένη εβδομάδα με 16,1% έναντι 

16% του Alpha. Ακολουθεί η σταθερότητα. Το Mega στο 13,1%, το Star στο 10,8%, ο ΣΚΑΪ 

στο 9,3% και το E-TV στο 7,3%. Άνοδος για την ΕΡΤ1 στο 5,2% αλλά και για την ΕΡΤ2 στο 

2,2%. Σταθερό το Μακεδονία TV στο 1%. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 8/2 – 14/2 1/2 – 7/2 

ANT1 16,1% 16,1% 

ALPHA 16% 16,3% 

MEGA 13,1% 13,1% 

STAR 10,8% 10,9% 

ΣΚΑΪ 9,3% 9,3% 

Ε-TV 7,3% 7,3% 

ΕΡΤ1 5,2% 4,5% 

ΕΡΤ2 2,2% 2% 

MAK TV  1% 1,1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Άνοδος για ΣΚΑΪ. Με μεγάλη άνοδο ο ΣΚΑΪ την εβδομάδα 9 – 15 Φεβρουαρίου. Ο Real FM 

είναι πρώτος με 166 αστάθμιστες απαντήσεις στην έρευνα της Focus για λογαριασμό της 

ΑΕΜΑΡ, ενώ ο ΣΚΑΪ ανέβηκε στις 133. Τρίτος ο Μελωδία με 120 και ακολουθούν ο DJ με 

101, ο Rock FM με 98 και ο Λάμψη με 96. Στην έβδομη θέση με 93 απαντήσεις ο Ρυθμός 

και ο Δίεση, με 90 ο ΣΠΟΡ FM και με 89 ο Red. 

Κάθε Δευτέρα, στις 10-12 το βράδυ, στο πλαίσιο της εκπομπής του Πρώτου 

Προγράμματος «Athens Calling», ο Περικλής Βασιλόπουλος, με τη συνεργασία της 

Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης και του Κέντρου Επικοινωνίας Ενημέρωσης Πολιτών 

(ΚΕΕΠ) της ΕΡΤ, παρουσιάζει θέματα κοινωνικής ευθύνης και δικαιωμάτων στην Ελλάδα, 

στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πρόκειται για μια δίωρη, βραδινή ραδιοφωνική περιήγηση 

σε καινοτόμες ιδέες και πρακτικές που προσπαθεί να ανοίξει γέφυρες με τους Έλληνες 

της Διασποράς. 

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

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


