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Media Update 29 Μαΐου 2016 

 

Διασώζεται το Mega με μόλις 3.000.000 ευρώ 

Ζητούμενο η τήρηση των υποσχέσεων για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ 

Το απόγευμα της Τρίτης δόθηκε η τελευταία έγκριση. Οι παλαιοί μέτοχοι του Mega 

συμφώνησαν να διαθέσουν ένα ποσό 3 εκατ. ευρώ έναντι της αυξήσεως του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά 22,7 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μην κλείσει ο τηλεοπτικός σταθμός και 

κατά συνέπεια να αποδεσμευτεί μέρος των εταιρικών λογαριασμών. Το ποσό που έχει 

συμφωνηθεί υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ και προορίζεται για την κάλυψη των μισθών 

των εργαζομένων, στους οποίους οφείλονται αποδοχές δύο μηνών, αποζημιώσεων και 

των λοιπών υποχρεώσεων σε διάφορους προμηθευτές.  

Η συνολική οφειλή του Mega προς τις τράπεζες ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ και στην 

πραγματικότητα δεν εξυπηρετείται εδώ και έναν χρόνο. Την κατέστησαν απαιτητή στο 

σύνολό της, αλλά τώρα ικανοποιούνται συμβιβαζόμενες με το 3% της οφειλής, εν όψει 

της προσδοκίας της ΑΜΚ, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναδιαρθρώσουν το δάνειο με 

μικρότερες δόσεις. Η στάση ανοχής των τραπεζών προς τη συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει 

να αποτελέσει οδηγό και για τις υπόλοιπες επίχειρήσεις, διότι στην πραγματικότητα 

δόθηκε μάχη για να μην «κοκκινήσουν» τα δύο δάνεια και να μην υπάρξει το φαινόμενο 

του ντόμινο σε ΔΟΛ και Πήγασο. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία του Mega, θα πρέπει εκτός από την επιστολή 

που εστάλη στις τράπεζες να μπουν και τα χρήματα στον λογαριασμό. Το ποσό θα 

καταβληθεί από τους τρεις μετόχους (ΔΟΛ, Πήγασος και Όμιλος Βαρδινογιάννη) και από 

τους τρίτους ενδιαφερόμενους. Σε αυτό το σκέλος, η πλευρά του Δημήτρη Μάρη, που 

έχει δημοσίως εκδηλώσει την πρόθεσή της να μπει στο σχήμα, διευκρινίζει πως δεν 

συμμετέχει. Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος εκτιμάται πως αν χρειαστεί θα συμβάλει. Το 

επόμενο βήμα είναι να δεσμευτούν ενώπιον των τραπεζών οι μέτοχοι για τα ποσά που θα 

βάλουν στην ΑΜΚ.  

 

 

Flash News 

Στο τελευταίο ΔΣ του Mega, την περασμένη Τρίτη, ο Σταύρος Ψυχάρης είχε πει πως θα 

δώσει 5 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Όμιλος Βαρδινογιάννη δήλωνε 

πως δεν θα πάρει μέρος στην αύξηση. Ο Φώτης Μπόμπολας είπε πως θα καταβάλει 7,5 

εκατ. ευρώ, υπονοώντας πως τα 5 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τον συνέταιρό του 

Δημήτρη Μάρη. Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος διεμήνυσε πως θα διέθετε 5 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων έχει επικοινωνία με δύο 

funds του εξωτερικού προκειμένου να συνδράμουν στο εγχείρημα, εφόσον ξεκαθαρίσει η  
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κατάσταση, υπό την προϋπόθεση πως θα εφαρμοστεί το business plan που έχει 

καταθέσει. Τέλος υπάρχει ανησυχία για το αν ο Σταύρος Ψυχάρης θα πληρώσει τα 5 εκατ. 

ευρώ στην ΑΜΚ. 

Ο Θ. Φιλιππόπουλος έχει προτείνει ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης του καναλιού, το οποίο 

προβλέπει την εκ νεόυ διαπραγμάτευση με τις εταιρείες διανομής ταινιών και την 

ιδιοκτήτρια του κτιρίου και την αναπροσαρμογή των αποδοχών υψηλόμισθων 

εργαζομένων. Οι απολύσεις που θα γίνουν θα είναι περιορισμένες. Στόχος είναι να 

«αφαιρεθεί το λίπος» από το κανάλι και να προφυλαχθούν οι χαμηλόμισθοι. Ο εκδότης 

θεωρεί πως ο σταθμός μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει ξανά κερδοφόρος και να 

κατακτήσει ξανά τη θέση τους στην αγορά. Επίσης θα γίνουν οι απαραίτητες 

διορθωτικές παρεμβάσεις στις ειδήσεις ώστε το κανάλι να επανακτήσει τη χαμένη του 

αξιοπιστία. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι να πληρωθούν και οι περίπου 2.000 

συντελεστές των παραγωγών, που εδώ και πολύ καιρό έχουν ξεχάσει το χρώμα του 

χρήματος. 

Το κανάλι βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού. Η πλευρά Βαρδινογιάννη ήταν αρνητική στην 

εκ νέου χρηματοδότηση του καναλιού με επιχείρημα την κακή διαχείριση των 

προηγούμενων ετών, αποδίδοντας ευθύνες κυρίως στην πλευρά Μπόμπολα και το 

κόστος παραγωγών της Άνωσης. Το πρωί της Τρίτης, ο Σταύρος Ψυχάρης ισχυρίστηκε 

πως θα βάλει 20 εκατ. ευρώ. Ο Φ. Μπόμπολας με τη σειρά του ζήτησε να τα βάλει, αλλά 

στο τέλος της 15λεπτης συζήτησης περιόρισε τη συμμετοχή του στα 5 εκατ. ευρώ. Τελικά 

επέλεξαν τη λύση της καταγραφής των δηλώσεων αυτών στα πρακτικά του ΔΣ, έτσι ώστε 

να υπάρχει μια μίνιμουμ εγγύηση προς τις τράπεζες. Ξεκίνησε λοιπόν νέος κύκλος 

επαφών, δεδομένου ότι οι δύο μέτοχοι (ΔΟΛ και Πήγασος) συμφωνούσαν και τελικώς 

άλλαξε τη στάση της η πλευρά Βαρδινογιάννη. Το κανάλι, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, 

θα ξεκινήσει τις επαφές για συμφωνία με τις τράπεζες πριν από τις 4 Ιουλίου, ώστε να 

καταθέσει την αίτηση για την άδεια έχοντας όλες τις ενημερότητες, την τραπεζική, την 

ασφαλιστική και τη φορολογική. 

Την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών περιφερειακών εφημερίδων προκαλεί η πρόθεση 

της κυβέρνησης να καταργηθεί και η υποχρεωτική δημοσίευση των προκηρύξεων, 

διακηρύξεων, δημοσίων συμβάσεων και λοιπών κρατικών δημοσιεύσεων στον 

περιφερειακό Τύπο. Υπέρ του αιτήματος των Ενώσεων Ιδιοκτητών τάσσεται η Ένωση τέως 

Βουλευτών και Ευρωβουλευτών με επιστολή της στους αρμόδιους υπουργούς. 

Η υπόθεση των διαφημιστικών πακέτων του ΚΕΕΛΠΝΟ δεν τελείωσε με την παραπομπή 

των υπευθύνων σε δίκη. Ο Πάνος Καμμένος έδωσε συνέχεια στη Βουλή, αναφερόμενος 

και στις ευθύνες των media shops. Είπε, μάλιστα, πως διεξάγεται σχετική έρευνα.  

Να αποκτήσει ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα θα επιδιώξει το ΑΠΕ στην περίπτωση 

που προκηρυχθούν οι ραδιοφωνικές άδειες το φθινόπωρο. Ο σχεδιασμός ανάπτυξης 

των δραστηριοτήτων του, μετά τη συνεργασία με τον σταθμό της ΔΕΘ και τη δημιουργία 

του Πρακτορείο 104,9 FM, προβλέπει και την ίδρυση αυτόνομου σταθμού στην Αθήνα. 
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Με επείγουσα εγκύκλιο της προς 325 δήμους της χώρας η Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τους υπενθυμίζει ότι είναι υποχρεωμένοι να λάβουν την 

έγκρισή της για τα διαφημιστικά προγράμματα του τρέχοντος έτους. Στην εγκύκλιο 

υπενθυμίζονται οι υπουργικές αποφάσεις και οι νόμοι και προειδοποιούν οι δημοτικές 

αρχές πως κανένα από τα επικοινωνιακά τους προγράμματα δεν μπορεί να προχωρήσει 

σε υλοποίηση εάν προηγουμένως δεν κατατεθεί και δεν λάβει έγκριση από τη Γενική 

Γραμματεία. 

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατά πλειοψηφία η τοποθέτηση 

του καθηγητή Δημήτρη Τσαμάκη στη θέση του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών, η οποία ήταν ακέφαλη από τον Ιανουάριο του 2015! Τη συζήτηση 

μονοπώλησε η δυνατότητα να εκπέμπουν περισσότερα από τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια 

πανελλάδικής εμβέλειας, με τους βουλευτές της ΝΔ και τον Ευάγγελο Βενιζέλο να 

τάσσονται υπέρ της θέσης της ΕΙΤΗΣΕΕ για μεγαλύτερο αριθμό τηλεοπτικών αδειών. Ο 

νέος πρόεδρος της ΕΕΤΤ, μιλώντας τεχνικά, διευκρίνισε πως πράγματι στο φάσμα θα 

μπορούσαν να χωρέσουν έως και 10 τηλεοπτικά κανάλια, δήλωση που προβλήθηκε 

ιδιαίτερα από τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ. Ο Δ. Τσαμάκης αναγκάστηκε να προβεί σε 

διορθωτική δήλωση μετά τη συνεδρίαση, η οποία ωστόσο δεν προβλήθηκε. 

 

 

Εφημερίδες  

 
Χάνονται για πλάκα τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ. Παραμένουν σε αμηχανία κυβέρνηση 

και ιδιοκτήτες ΜΜΕ με την εκροή 100 εκατ. ευρώ από τη διαφημιστική δαπάνη σε μεγάλες 

εταιρείες ψηφιακής επικοινωνίας με έδρα στο εξωτερικό. Το σημαντικότερο είναι πως τα 

έσοδα αυτά δεν λογίζονται ως διαφήμιση και δν αποδίδεται ο φόρος τηλεόρασης (20%), 

με το ελληνικό δημόσιο να χάνει χρήματα, ενώ δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου 

ανταγωνισμού. Η λειτουργία των μεγάλων αυτών εταιρειών επικοινωνίας συνδέεται 

επίσης με τη μετάδοση έντυπου και οπτικοακουστικού περιεχομένου των ΜΜΕ χωρίς την 

άδεια τους, γεγονός που συνιστά παραβίαση του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το Ελληνικό Δημόσιο, σε συνεργασία με το IAB Europe, που καταγράφει τη διαφήμιση 

στην Ευρώπη, και με την υποστήριξη του ελληνικού τμήματος, θα μπορεί να έχει στοιχεία 

για τον αριθμό των διαφημίσεων στα μεγάλα πολυεθνικά σχήματα και να επιβάλλει τους 

ανάλογους φόρους.  

Το δεύτερο ζήτημα είναι η προστασία του περιεχομένου, καθώς μέχρι σήμερα τα ΜΜΕ 

έχουν μηδενικά έσοδα από τη χρυσοφόρο μηχανή της αναζήτησης πληροφοριών που 

κάνει χρήση των κειμένων τους. Επιπλέον, υπάρχει και το ζήτημα της δωρεάν 

αναπαραγωγής των άρθρων, όχι μόνο από τις μεγάλες πολυεθνικές αλλά και από τον  
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απίστευτό αριθμό σάιτ που κλέβουν τα κείμενα των εφημερίδων και αντιγράφουν την ύλη 

του ΑΠΕ χωρίς να πληρώνουν συνδρομή. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την προμήθεια 

λογισμικού ανίχνευσής της κλοπής των κειμένων σε όσα σάιτ δεχθούν να απογραφούν 

δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα, παρότι έχει προαναγγελθεί πολλές φορές. 

 

Σκαλί σκαλί, κάτω... Δεν έχει σταματημό η κατρακύλα! Αλλά 5.470 φύλλα έχασαν οι 

κυριακάτικές εφημερίδες, που κινδυνεύουν να πέσουν κάτω από τον πήχη των 300.000 

φύλλων (χωρίς την «Καθημερινή»). Πούλησαν 305.130 φύλλα από 310.600 που είχαν στις 

15/5. Τις μεγαλύτερες απώλειες, -6.010 φύλλα, τις είχε η «Real News». Το «Πρώτο Θέμα» 

είχε συν 1.310 φύλλα και παρέμεινε στην πρώτη θέση με 73.600, από κει που στις καλές 

εποχές ξεπερνούσε τα 200.000 φύλλα. Η «Δημοκρατία» είχε τη μεγαλύτερη άνοδο με 2.320 

φύλλα.  

Μεγάλη πτώση είχε η «Καθημερινή» την Κυριακή 15/5. Έχασε 9.269 φύλλα, πουλώντας 

65.290 από 74.559 που είχε στις 8/5, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η 

εφημερίδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, ο αριθμός των οποίων 

ποτέ δεν έχει ανακοινωθεί.  

Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων στις 15/5 ήταν 373.649 φύλλα 

έναντι 376.889 που είχαν την Κυριακή 8/5, ήτοι 3.240 λιγότερα. Να θυμίσουμε ότι ο μέσος 

όρος της κυκλοφορίας των κυριακάτικων τον Απρίλιο ήταν 406.827 φύλλα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 22/5/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 73.600 

«Το Βήμα»: 64.280 

«Έθνος»: 60.130 

«Real News»: 50.230 

«Δημοκρατία»: 13.420 

«Τύπος»: 12.830 

«Ριζοσπάστης»: 12.340 

«Freddo»: 5.900 

«Kontra News»: 5.420 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.210 

«Αυγή»: 3.320 

«To Παρόν»: 2.270 

«To Άρθρο»: 1.220 

«To Χωνί»: 1.020 

«Βραδυνή»: 770 

«Ο Λόγος»: 70 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Κάτω από το 10% το Mega! Σημαντική υποχώρηση για το πρώην μεγάλο κανάλι σε 

ποσοστό κάτω του 10%, στο 9,9%, στον ανταγωνισμό της τηλεθέασης. Τη θέση του 

μοιράζονται ο ΣΚΑΪ και το Star με 10,4%. Πρώτος είναι ο ΑΝΤ1 με 18,7% και δεύτερος ο 

Alpha, με ελαφρά ανοδική πορεία, με 14,4%. Το E-TV με 7,7% εξακολουθεί να διατηρείται 

σε υψηλά επίπεδα.  

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 16 – 22/5 9 – 15/5 

ANT1 18,7% 18,9% 

ALPHA 14,4% 13,7% 

ΣΚΑΪ 10,4% 10,4% 

STAR 10,4% 10,2% 

MEGA 9,9% 10,3% 

Ε-TV 7,7% 7,1% 

ΕΡΤ1 5,2% 7,3% 

ΕΡΤ2 1,8% 1,8% 

MAK TV  1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος ο Real FM με 147 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 17-23 Μαϊου. Ο Μελωδία 

ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 110 και τρίτος είναι ο ΣΚΑΪ με 109. Ο Athens DJ 

συγκέντρωσε 104, o Rock FM 93, o KISS FM 90, o Δρόμος 86, ο Ρυθμός 86, o RED 81 και ο 

Δίεση 80 απαντήσεις. 

 

Και τον προηγούμενο μήνα (11/4/2016 – 22/5/2016) στην πρώτη θέση ήταν ο Real, 

καταγράφοντας ακροαματικότητα 12,2%. Στη δεύτερη θέση με 9,6% ο ΣΚΑΪ και 

ακολουθούν ο Μελωδία και ο Athens DJ με 8,9%, ο Rock FM με 8%, ο Ρυθμός με 7,7%, ο 

RED με 7,4%, ενώ ο Δίεση, ο Sfera και ο Easy κλείνουν την πρώτη δεκάδα με 6,7%. 


