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Media Update 15 Μαΐου 2016 

 

Ο Στ. Ψυχάρης δεν βρίσκει λύση – Στην κόψη του ψυραφιού «Νέα» και «Βήμα» 

Η αποχώρηση του Βασίλη Χιώτη από τον ΔΟΛ είναι προμήνυμα για την πορεία του 

Οργανισμού. Ο ΔΟΛ, μετά και την αποχώρηση του Βίκτωρα Ρέστη, δεν κατόρθωσε να 

βρει επενδυτή ούτε να ανακτήσει τη χαμένη του δύναμη. Το σχέδιο συγχώνευσης με τον 

Πήγασο, όταν υπήρχαν ακόμη δυνάμεις, κόλλησε στους εγωισμούς και η ανάληψη του 

management του Mega από τον Σταύρο Ψυχάρη, με προοπτική να προσελκύσει 

χρηματοδότες, δεν απέδωσε. Το αντίθετο. Τώρα βρίσκονται μπροστά στην κατάρρευση 

και οι τρεις, ο ΔΟΛ, ο Πήγασος και το Mega, αν δεν συμβεί το θαύμα. 

Η κατάρρευση του πάλαι ποτέ κραταιού ΔΟΛ, έχει δραματικές επιπτώσεις στον τομέα των 

εφημερίδων του Συγκροτήματος. Οι δημοσιογράφοι που εργάζονται στα «Νέα» και στο 

«Βήμα» έχουν μήνες να πάρουν ολόκληρο τον μισθό τους, όλο έναντι παίρνουν, με 

αποτέλεσμα το κλίμα να είναι πολύ βαρύ και όλοι οι εργαζόμενοι να ζουν με την αγωνία 

της επόμενης μέρας, αν θα έχουν δουλειά. Όταν μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες 

κυκλοφορούν έντονα όλο και περισσότερες πληροφορίες και εκτιμήσεις ότι οι άλλοτε 

ναυαρχίδες του Συγκροτήματος Λαμπράκη, το πρωινό «Βήμα» που τα τελευταία χρόνια 

περιορίστηκε σε κυριακάτικο, και τα απογευματινά «Νεα», βρίσκονται ενώπιον λουκέτου. 

 

 

Flash News 

Είχε κλείσει από καιρό στο «Πρώτο Θέμα». Σύμπτωση ήταν η παραίτηση του Βασίλη 

Χιώτη από τον ΔΟΛ και η ανακοίνωση ότι φεύγει από το «Βήμα» και τον παίρνει... 

μετεγγραφή το «Πρώτο Θέμα» για το ραδιόφωνο που θα λειτουργήσει πολύ σύντομα. Οι 

πληροφορίες λένε ότι η συμφωνία με τον Θέμο Αναστασιάδη για να πάει στο 

συγκρότημά του είχε κλεισει εδώ και έναν μήνα. 

Ο Νότης Παπαδόπουλος αναλαμβάνει διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΒΗΜΑ 

FM. Ο Βασίλης Χιώτης αποχαιρέτησε την Παρασκευή τους εργαζόμενους και τους 

ακροατές και έφυγε υποβάλλοντας παραίτηση, χωρίς τη διεκδίκηση αποζημίωσης. 

Προβληματισμό προκάλεσε η δημοσίευση, για πρώτη φορά, των στοιχείων 

διαφημιστικής δαπάνης των τραπεζών. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως δεν υπάρχει 

κανένα σταθερό κριτήριο στη διανομή τους. Τα ΜΜΕ που κάνουν αντιπολίτευση, σχεδόν 

με εξωθεσμικούς όρους, εισέπραξαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της τραπεζικής διαφήμισης. 

Η κυβέρνηση εξετάζει το επόμενο βήμα. Συγκεκριμένα, καθώς οι τράπεζες έχουν 

ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του Δημοσίου, να οριστεί η διαφήμιση τους ως κρατική 

και να διανέμεται με όρους κεντρικής διαχείρισης. 
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Δύο ρυθμίσεις για τις κυκλοφορίες και τις προσφορές των εντύπων. Με το νέο 

Ασφαλιστικό, όλες οι εφημερίδες και τα περιοδικά είναι υποχρεωμένα να φέρουν 

barcode σε ευδιάκριτο σημείο, με το πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να 

κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Η διαδικασία, οι τεχνικές προδιαγραφές και η 

έναρξη ισχύος του μέτρου θα οριστούν με νέα απόφαση των υπουργών Οικονομικών 

και Επικρατείας. Επιπλέον, οι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νίκος Παππάς θα πρέπει με άλλη 

κοινή υπουργική απόφαση να ορίσουν τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων για τις 

προσφορές από τις εκδοτικές. Μάλιστα, στο σχετικό άρθρο γίνεται λόγος για 

«καταληκτικό χρόνο υποβολής της δήλωσης πριν από τη δημοσίευηση του εντύπου». 

Σε τρεις δόσεις η καταβολή του τιμήματος για τις τέσσερις άδειες εθνικής εμβέλειας 

γενικής στόχευσης, μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας το καλοκαίρι, όπως ορίζεται 

στον ασφαλιστικό νόμο. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί 15 ημέρες μετά τη 

δημοπρασία, η δεύτερη εντός του έτους και η τρίτη σε δύο χρόνια. Στην περίπτωση που 

δεν καταβληθεί η πρώτη δόση εντός του δεκαπενθημέρου, καλείται ο επόμενες 

υπερθεματιστής, ενώ αν δεν πληρωθούν οι επόμενες δόσεις, «ανακαλείται αυτοδικαίως η 

χορηγηθείσα άδεια». Επιπλέον, με δεύτερη τροπολογία «ως ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενων παροχών περιεχομένου να συντάσσουν 

τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον 

ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, ορίζεται η 

1/1/2018».  

Δύο sites θα προσθέσει το επόμενο διάστημα το ΑΠΕ, ένα για τα ευρωπαϊκά θέματα και 

ένα για τον αθλητισμό. Το πρώτο θα περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, με 

χρηστικές πληροφορίες για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το αθλητικό θα στηριχθεί σε ομάδα 

18 αθλητικών συντακτών του πρακτορείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Μέχρι το τέλος Μαϊου το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρέπει να 

παρουσιάσει τον αναθεωρημένο χάρτη ψηφιακών συχνοτήτων, με περισσότερα σημεία 

εκπομπής. 

Στα 2.005.888 ευρώ ανέρχεται η διαφημιστική δαπάνη του 2016 για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας. 

Εντός των ημερών αναμένεται να αποφασιστεί το ποσοστό επιβάρυνσης της 

συνδρομητικής με φόρο έως και 10%, που θα προσδιορίσει την πορεία των δύο μεγάλων 

ανταγωνιστών. Η ρύθμιση που προωθείται για την επιβολή επιπλέον φόρου είναι 

προβληματική, ενώ στο τραπέζι είχε πέσει μια πολύ πιο λειτουργική και δίκαιη πρόταση για 

φορολόγηση συγκεκριμένου ποσού ανά συνδρομητή. Η λύση που επιλέχθηκε θίγει σε 

μεγαλύτερο βαθμό τον Όμιλο της Forthnet, ο οποίος έχει θυγατρική με αποκλειστικό 

αντικείμενο τη συνδρομητική τηλεόραση, τη Forthnet Media Holdings, καθώς ο Όμιλος 

ΟΤΕ ανακοινώνει αποτελέσματα της συνδρομητικής δραστηριότητας βασιζόμενος σε 

εσωτερικό διαχωρισμό, τον οποίο επιβεβαιώνουν ορκωτοί λογιστές. Ξεχωριστή εταιρεία  
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για τη συνδρομητική τηλεόραση δεν διαθέτει ούτε η Vodafone, μετά την πλήρη 

απορρόφηση της HOL. Αυτό που ετοιμάζουν τώρα οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

συνδρομητικής τηλεόρασης είναι να κρύψουν τους συνδρομητές, εμφανίζοντας την 

τηλεόραση ως... προσφορά με τις υπόλοιπες χρεώσεις τηλεφωνίας και internet. 

 

 

Εφημερίδες  

 
Πούλησαν 301.990 φύλλα από 304.290 που είχαν την προηγούμενη Κυριακή, ήτοι έχασαν 

2.300 φύλλα. Τυχερό ήταν το «Έθνος», που πούλησε 6.110 φύλλα παραπάνω. Οι χαμένοι 

ήταν η «Δημοκρατία» με μείον 6.170 φύλλα, το «Βήμα» με μείον 4.880 και το «Πρώτο Θέμα» 

με μείον 3.080. Μόλις 5.795 φύλλα έχασε η «Καθημερινή» το Πάσχα. Πούλησε 60.133 από 

65.928 που είχε την Κυριακή των Βαϊων. Η συνολική πασχαλινή κυκλοφορία ήταν για... 

κλάματα: Μείον 31.515 φύλλα, από 406.718 που είχαν στις 24/4 πούλησαν 375.203 

φύλλα, συμπεριλαμβανομένης και της «Καθημερινής». Υπάρχουν, όμως, και χειρότερα. 

Οι πωλήσεις το Πάσχα ήταν 66.452 φύλλα λιγότερες από των μέσο όρο των 

κυριακάτικων εφημερίδων τον Μάρτιο, που ήταν 441.655 φύλλα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8/5/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 77.230 

«Το Βήμα»: 71.260 

«Έθνος»: 61.220 

«Real News»: 50.410 

«Δημοκρατία»: 13.120 

«Τύπος»: 12.840 

«Ελεύθερη Ώρα»: 5.430 

«Freddo»: 5.400 

«Kontra News»: 5.390 

«Αυγή»: 3.280 

«Αυγή»: 1.020 

«Βραδυνή»: 790 

 

Από χθές, Σάββατο, βρίσκεται στα περίπτερα η εβδομαδιαία εφημερίδα «#ΕΙΔΗΣΗ» από 

τον Πέτρο Κουσουλό και τη Σοφία Νικολάου. Ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι η ID Media 

Εκδοτική Μονοπρόσωπη ΙΚ, με εταίρο την KPNS Editions Ltd. Το μετοχικό της κεφάλαιο 

είναι ύψους 30.000 ευρώ, με διαχειριστές τους δύο προαναφερόμενους. Η εφημερίδα 

υπόσχεται αποκαλύψεις στον χώρο της Δικαιοσύνης. 
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Τηλεοπτικά 

 
Πάνω από τον ΣΚΑΪ το E-TV! Στην πρώτη θέση παρέμεινε ο ΑΝΤ1 με 16,8% και την 

εβδομάδα 2 – 8/5/2016. Ο Alpha έμεινε σταθερός με 12,4%, ενώ το Mega κέρδισε 

ελαφρώς έδαφος και έφτασε στο 11,2%. Στο ίδιο επίπεδο το Star με 10,4%, ενώ το E-TV 

ανέβηκε για πρώτη φορά στην πέμπτη θέση με 9,3%, αφήνοντας τον ΣΚΑΪ έκτο με 9,1%. 

Στο 5% η ΕΡΤ1, με υποχώρηση στο 2% η ΕΡΤ2  και με 1% το Μακεδονία TV. Σημειώνεται 

πως η Nielsen δεν ανακοινώνει τα ποσοστά της ΕΡΤ3 ούτε αθροιστικά των λοιπών 

καναλιών. 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 2 – 8/5 25 /4 – 1/5 

ANT1 16,8% 17,1% 

ALPHA 12,4% 12,3% 

MEGA 11,2% 10,7% 

STAR 10,4% 10,6% 

Ε-TV 9,3% 8% 

ΣΚΑΪ 9,1% 9,2% 

ΕΡΤ1 5% 5,3% 

ΕΡΤ2 2% 3,1% 

MAK TV  1% 1,1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Από αύριο, Δευτέρα, αναλαμβάνει τη γενική διεύθυνση της Digea ο Νίκος Μαστοράκης, 

προερχόμενος από τη Vodafone, μετά την απόφαση του Γιώργου Γαμπρίτσου να 

αποχωρήσει από την εταιρεία. Είχε προηγηθεί η απόφαση των μετόχων της Digea να 

αντικαταστήσουν τον Γ. Μαθιό με τον Γ. Γαμπρίτσο μετά το γνωστό blackout. 


