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Media Update 10 Απριλίου 2016 

 

Βάζουν 15 εκατ. ευρώ οι Αττικές Εκδόσεις 

Η πρόταση του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου φέρνει περί τα 15 εκατ. ευρώ στο Mega. 

Πρόκειται για χρήματα που θα προέλθουν από τις Αττικές Εκδόσεις (Όμιλος 

Μπερλουσκόνι, Όμιλος Βαρδινογιάννη, Θ. Φιλιππόπουλος) και άλλους επενδυτές. Στην 

πρόταση αυτή δεν προσμετρώνται τα 2,5 εκατ. ευρώ που είναι διατεθειμένη να εισφέρει η 

24Media του Δημήτρη Μάρη. 

 

 

Τελευταία ευκαιρία για να σωθεί το Mega 

Το πρώτο μέρος του σχεδίου διάσωσης του Mega εγκρίθηκε την Πέμπτη στην έκτακτη 

γενική συνέλευση. Ο Πήγασος και ο ΔΟΛ δήλωσαν πως αποδέχονται την είσοδο άλλων 

μετόχων. Η εταιρεία του Ομίλου Μπόμπολα θα συμμετάσχει μερικώς στην αύξηση, ενώ ο 

ΔΟΛ δεν δεσμεύεται πως θα ακολουθήσει. Και οι δύο εταιρείες θα διατηρήσουν, πάντως, 

για έξι μήνες τα ποσοστά που θα προκύψουν μετά την αύξηση. Δηλαδή, τουλάχιστον 

έως το τέλος του 2016 ο ΔΟΛ θα παραμείνει στο σχήμα, η πλειοψηφία του οποίου θα έχει 

περάσει υπό τον έλεγχο της πλευράς Βαρδινογιάννη.  

Παραμένει καθοριστικός και ο ρόλος των τραπεζών, που έχουν δώσει παράταση ζωής 

στο Mega μετά την αποτυχημένη αύξηση κεφαλαίου του Φεβρουαρίου, δεσμεύοντας 

όμως τους λογαριασμούς της επιχείρησης. Η προσπάθεια που θα γίνει από τον 

(παραιτηθέντα) διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Πεφάνη είναι να πειστούν οι τράπεζες να 

χαλαρώσουν τα μέτρα, με αντάλλαγμα κάποια προκαταβολή από το κανάλι. Επιπλέον, 

πρέπει να υπάρξει δέσμευση από τους μετόχους πως θα καλύπτονται πλήρως οι 

τρέχοντες λογαριασμοί (π.χ., ΔΕΗ). Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος θα παρουσιάσει το 

business plan για την ανάπτυξη του Mega μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων. Επ’ 

αυτού θα κριθεί με ποιους όρους μπορεί να σωθεί το Mega και πόσα χρήματα θα 

χρειαστούν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλο σχέδιο στο τραπέζι, ο άλλος δρόμος 

είναι η χρεοκοποία της επιχείρησης. Εκτός κι αν κάποιος από τους υφιστάμενους 

μετόχους καλύψει την αύξηση, κάτι που δεν έχει ειπωθεί ξανά στο ΔΣ. 

Η αρχική εκτίμηση είναι πως στο ταμείο του Mega πρέπει να εισρεύσουν 25 εκατ. ευρώ 

προκειμένου να λάβει μέρος και στη διαδικασία της αδειοδότησης. Την επόμενη 

εβδομάδα θα συνεδριάσει το ΔΣ για να αποφασίσει για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, 

με πρόταση για παραμονή του Ν. Πεφάνη. Επίσης, ο δικηγόρος Αντώνης Τσενές εισήλθε 

στο ΔΣ ως ανεξάρτητο μέλος, στη θέση του Αντώνη Θεοχάρη. 
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Flash News 

Τον Ιούνιο το Mega ολοκληρώνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22,7 εκατ. 

ευρώ, όταν ξεκινάει η δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδειες. Οι προϋποθέσεις για να 

πραγματοποιηθούν τα παραπάνω είναι, πρώτον, να μην υπάρξουν ανατροπές στο 

Mega και, δεύτερον, να μην καταπέσει στο ΣτΕ –λόγω της προσφυγής της ΕΙΤΗΣΕΕ- η 

διαδικασία της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών. Θα είναι το πλέον καυτό 

καλοκαίρι για την ελληνική ιδιωτική τηλεόραση. 

Άλλο ένα στέλεχος του ΔΟΛ αποχώρησε την περασμένη εβδομάδα, η διευθύντρια 

Διαφήμισης στο «Βήμα της Κυριακής» Κατερίνα Σταθάτου. Στον ΔΟΛ ο τομέας του 

Εμπορικού παραδίδεται σταδιακά σε εξωτερικές συνεργαζόμενες εταιρείες. 

Ο Θανάσης Λάλας ξεκινάει από αυτήν την Κυριακή συνεργασία με τη «Real News», με 

συνεντεύξεις προσωπικοτήτων. 

Μετά τους ομίλους σε Τύπο και τηλεόραση, γεννιούνται «όμιλοι» και στο διαδίκτυο. Ο 

όμιλος, όπως συστήνεται, City New Media ελέγχει 15 σάιτ, με ποικίλη θεματολογία. 

Συντονιστές του δημοσιογραφικού τμήματος είναι οι δημοσιογράφοι Μιχάλης Δημητρίου 

και Γιώργος Κοντογιάννης. Ανάμεσα στα σάιτ που περιλαμβάνει είναι και τα db8.gr 

(debate στα γεγονότα), nonpapernews, apopseis, rigillis18, newspepper και άλλα. 

Ιστοσελίδα με ενημέρωση στα αραβικά θα αποκτήσει λίαν συντόμως και η Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ήδη υπάρχουν ενημερωτικά δελτία στα 

αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά και στα γερμανικά. 

Δύο μεγάλες εκδοτικές εταιρείες δεν είναι πλέον υποχρεωμένες να δημοσιεύουν αναλυτικά 

οικονομικά στοιχεία μετά την έξοδο τους από το Χρηματιστήριο. Ο ΔΟΛ, που βρίσκεται 

εκτός χρηματιστηριακής αγοράς από το 2013, έχει δημοσιεύσει μόνο ισολογισμό για το 

2014, καθώς δεν έχει μετόχους από το ευρύτερο κοινό, παρά μόνο τον Σταύρο Ψυχάρη. 

Υποχρέωση για τη δημοσίευση ισολογισμού για τη χρήση του 2015, πάντως, υπάρχει. Η 

Καθημερινή ΑΕ δημοσίευσε για τελευταία φορά αναλυτικά οικονομικά στοιχεία στο 

εννιάμηνο του 2015. Μετά την έξοδο από το χρηματιστήριο, η δημοσίευση του 

ισολογισμού για το 2015 θα πρέπει να γίνει έως το τέλος του α’ εξαμήνου του έτους στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Οι τράπεζες πλέον είναι υποχρεωμένες να αναρτούν τις διαφημίσεις και τις χορηγίες τους 

στα ΜΜΕ. Οι ανακοινώσεις είναι υποχρεωτικές για όλα τα ιδρύματα και γίνονται ανά 

τρίμηνο στις ιστοσελίδες τους. Ειδικά για τα στοιχεία του 2015 ο νόμος 4374/2016 ορίζει 

διάστημα 30 ημερών από τη δημοσίευσή του, δηλαδή έως την 1η Μαϊου 2016. Στην 

περίπτωση που το τραπεζικό ίδρυμα δεν διαθέτει ιστοσελίδα, είναι υποχρεωτική η 

δημοσίευση σε τρεις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, 

εντός της προθεσμίας. Οι εκάστοτε υπουργοί Οικονομικών και Επικρατείας μπορούν με 

κοινή απόφασή τους να εξειδικεύσουν τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων  
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αναφορικά με τον βαθμό ανάλυσης και τον τρόπο παρουσίασης των σχετικών 

πληροφοριών και να καθορίζουν κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

νόμου. Αρμόδια για την τήρηση των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

έχουν μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε 

κάθε άλλη περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ανώτατο πρόστιμο για μη 

συμμόρφωση των τραπεζικών ιδρυμάτων ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ. 

 

 

Εφημερίδες  

 
Κάτω 23.900 φύλλα ήταν η κυκλοφορία των εφημερίδων της περασμένης Κυριακής. 

Πούλησαν 350.580 από 374.480 που είχαν στις 27/3. Τις μεγαλύτερες απώλειες είχε η 

«Δημοκρατία» (-8.100), το «Πρώτο Θέμα» (-5.920), που κατέβηκε από τον πήχη των 

90.000, και ο «Τύπος της Κυριακής» (-3.970).  

Μείον 2.411 φύλλα είχε η «Καθημερινή» στις 27/3. Πούλησε 70.850 φύλλα από 73.261 στις 

20/3, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η εφημερίδα. Η συνολική κυκλοφορία των 

κυριακάτικων εφημερίδων στις 27/3, μαζί με της «Καθημερινής», ήταν 444.600 φύλλα 

έναντι 428.211 στις 20/3, συν δηλαδή 16.389. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 3/4/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 84.220 

«Το Βήμα»: 82.220 

«Έθνος»: 69.050 

«Real News»: 58.560 

«Δημοκρατία»: 12.590 

«Ριζοσπάστης»: 12.250 

«Τύπος»: 12.120 

«Kontra News»: 6.010 

«Freddo»: 5.520 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.130 

«Αυγή»: 3.720 

«Το Παρόν»: 2.280 

«Το Χωνί»: 1.280 

«Το Άρθρο»: 1.190 

«Βραδυνή»: 570 

«Ακρόπολη»: 330 

«Ο Λόγος»: 60 
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Τηλεοπτικά 

 
Το Star έφτασε το Mega! Στην πρώτη θέση με 19,2% ο ΑΝΤ1 την εβδομάδα 28/3 – 

3/4/2016, με πέντε μονάδες διαφορά από τον Alpha, που έμεινε σταθερός στο 14,2%. Το 

Mega υποχώρησε στο 11,7% και «συγκατοικεί» με το Star, που σημείωσε μικρή άνοδο. 

Στο 8,9% ο ΣΚΑΪ, στο 7,6% το E-TV, με πτώση στο 4,9% η ΕΡΤ1 και στο 2,3% η ΕΡΤ2. Σταθερό 

παραμένει με 1% το Μακεδονία  

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 28/3 – 3/4 21 – 27/3 

ANT1 19,2% 17,1% 

ALPHA 14,2% 14,2% 

MEGA 11,7% 12,1% 

STAR 11,7% 11,4% 

ΣΚΑΪ 8,9% 9,1% 

Ε-TV 7,6% 7,5% 

ΕΡΤ1 4,9% 5,3% 

ΕΡΤ2 2,3% 2,7% 

MAK TV  1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 


