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Media Update 19 Ιουνίου 2016 

 

Αναζητούνται 5.700.000 για να γίνει η αύξηση κεφαλαίου στο Mega 

Όχι ένα, άλλα δύο Μνημόνια θα υπογράψει το νέο μετοχικό σχήμα του Mega, στην 

περίπτωση που ολοκληρωθεί με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και θα 

αποκτήσει και νέους ιδιοκτήτες. Οι τράπεζες δείχνουν ανοχή και υπομονή στην 

περίπτωση του Mega, αν αναλογιστεί κανείς το διάστημα των περίπου εννιά μηνών που 

παραμένει απλήρωτη η δόση του δανείου, πλην όμως, για να καλυφθούν και οι ίδιες, 

δέσμευσαν μετά την αποτυχημένη αύξηση του Ιανουαρίου τους λογαριασμούς της 

Τηλέτυπος. Συμφώνησαν, όμως, με την υπογραφή των δύο MoU μεταξύ των μετόχων και 

των επενδυτών και του νέου σχήματος με τις τράπεζες, ότι η εταιρεία θα αποκτήσει και 

πάλι πρόσβαση στους λογαριασμούς της. 

Από την πρώτη ομάδα των μετόχων θα παραμείνουν, συμμετέχοντας στην αύξηση, ο 

Πήγασος της οικογένειας Μπόμπολα, η πλευρά Βαρδινογιάννη, ενώ ο ΔΟΛ θα μειώσει 

τη συμμετοχή του, καθώς –όπως όλα δείχνουν- δεν θα λάβει μέρος. Με υψηλό ποσοστό 

θα μπει στο σχήμα ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, ενώ μερίδιο στον σταθμό θα λάβει και ο 

Δημήτρης Μάρης. Το ποσό που συμφωνήθηκε να μπει στο κανάλι ανέρχεται σε 17 εκατ. 

ευρώ και αναζητούνται άλλα 5,7 εκατ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης. 

Θεωρείται πιθανόν να βρεθούν κι άλλοι μέτοχοι, αλλά ακόμη κι αν δεν υπάρξει 

ενδιαφέρον, με τα κεφάλαια που θα μπουν στην Τηλέτυπος και με τις περικοπές που θα 

γίνουν ο σταθμός θα μπορέσει να επανέλθει. Στους λογαριασμούς της εταιρείας 

υπάρχουν 10,5 εκατ. ευρώ από τα έσοδα των διαφημισεων, ωστόσο οι τράπεζες θα 

κρατήσουν μέρος τους (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ) για τις δόσεις των δανείων τους και τα 

υπόλοιπα χρήματα θα μείνουν στην εταιρεία.  

Αυτά και άλλα πολλά θα πρέπει να αποτυπωθούν στη συμφωνία των μετόχων και των 

επενδυτών και θα είναι δεσμευτικά και μεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών. Με τα δύο 

MoU, η Τηλέτυπος θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας πριν, ως 

τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αποκτήσει και τραπεζική ενημερότητα. Οι 

μέτοχοι θέλουν πάση θυσία να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές 

άδειες, διαφορετικά η προσφυγή τους στο ΣτΕ δεν θα έχει έννομο συμφέρον. 

 

 

Flash News 

Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις βρίσκεται ο Σταύρος Ψυχάρης. Το μέλλον του ΔΟΛ 

παραμένει σκοτεινό από τη στιγμή που δεν ρυθμίστηκαν τα δάνεια του Οργανισμού –

όπως ήταν το σχετικό αίτημα- και δεν μπήκαν νέα κεφάλαια στην εταιρεία. Οι οφειλές 

προς τους εργαζομένους παραμένουν και ξεκινούν οι κινητοποιήσεις αλλά και οι  
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επισκέψεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Στις 21 Ιουνίου θα εκδικαστεί η κύρια αγωγή της 

ΕΤΕΡ εναντίον του ΒΗΜΑ FM, που έχε ήδη πετύχει προσωρινή διαταγή δεσμεύοντας τα 

περιουσιακά στοιχεία της ραδιοφωνικής εταιρείας. Εκτιμάται πάντως πως οι αποφάσεις 

του Σταύρου Ψυχάρη θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους, αφού ο 

ίδιος ισχυρίζεται πως μόνο έτσι θα σωθεί ο ΔΟΛ.  

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανακοινώσει τον οριστικό κατάλογο των συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες στις αρχές Αυγούστου, ενώ βάσει του σχεδιασμού, 

η ανακοίνωση των ονομάτων όσων κερδίσουν τις άδειες θα γίνει μέχρι τις 15 Αυγούστου. 

Αυτός είναι ο σχεδιασμός που συζητήθηκε υπό τον πρωθυπουργό με ενημέρωση από 

τον αρμόδιο υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά. Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις μέρες η 

Κομισιόν απέρριψε την προσφυγή των σημερινών ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών.  

Ο Βασίλης Χιώτης συμφώνησε με το «Πρώτο Θέμα» και θα ενισχύσει το πολιτικό 

ρεπορτάζ της εφημερίδας, μετά την αποχώρησή του από τον ΔΟΛ. Ήδη, από την 

περασμένη εβδομάδα δουλεύει στο ραδιόφωνο. 

Τρίμηνη παραταση ως τον Σεπτέμβριο θα ζητήσει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για 

τα δάνεια στα ΜΜΕ. Ο όγκος της εργασίας είναι τεράστιος και ακόμη δεν έχει 

ολοκληρωθεί ο κύκλος των καταθέσεων των εκπροσώπων των τραπεζών. Μεταξύ 

άλλων αναμένεται να ανοίξει και το θέμα των δανείων της Αγροτικής προς τα ΜΜΕ, οι 

δανειακές συμβάσεις του ΔΟΛ, του «Πρώτου Θέματος» και άλλων εφημερίδων. 

Η κυβέρνηση θελει να ανοίξει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και το ζήτημα των 

ραδιοφωνικών αδειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται κατ’ αρχάς λόγος για άδειες 

τοπικής εμβέλειας, χωρίς να έχει αποκλειστεί η πιθανότητα να δοθούν και πανελλαδικής 

εμβέλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών 

Σταθμών (ΕΙΙΡΑ) κατέθεσε υπόμνημα με τις προτάσεις και τις επισημάνσεις της στους 

αρμόδιους υπουργούς Χρήστο Σπίρτζη και Νίκο Παππά, καθώς και στον γενικό 

γραμματέα Ενημέρωσης Λευτέρη Κρέτσο. 

 

 

Εφημερίδες  

 
Βατερλώ! Φυλλορροούν οι κυκλοφορίες των κυριακάτικων εφημερίδων. Κυρίως αυτών 

με τις μεγάλες κυκλοφορίες, που τα 2/3 των πωλήσεών τους οφείλεται στις προσφορές, 

καθώς μόνο το 1/3 αγοράζει εφημερίδα για την πολιτική της ταυτότητα. Μέσα σε δύο 

μήνες έχουν χάσει 66.486 φύλλα. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις τον Μάρτιο ήταν 441.655 

φύλλα, τον Απρίλιο έπεσαν στα 406.827 (χάθηκαν 34.828 φύλλα) και τον Μάιο 

υποχώρησαν στα 375.169 (μείον άλλα 31.658 φύλλα)! Το ανησυχητικό είναι ότι η 

καθοδική τάση δεν φαίνεται να σταματάει και αυτή η κατρακύλα σημαίνει σημαντική  
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απώλεια εσόδων, που θα έχει αποτέλεσμα περικοπές σε κάθε τομέα.  

 

Η «Καθημερινή» κέρδισε 11.523 φύλλα την Κυριακή 5/6. Πούλησε, συγκεκριμένα, 72.188 

από 60.665 που είχε στις 29/5, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η εφημερίδα, 

συμπεριλαμβανομένων και των συνδρομών, ο αριθμός των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί 

ποτέ. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων στις 5/6 ήταν ανεβασμένη κατά 16.613 

φύλλα, ήτοι πούλησαν 386.688 από 370.075 που είχαν στις 29/5. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 12/6/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 80.170 

«Έθνος»: 56.170 

«Το Βήμα»: 54.150 

«Real News»: 50.220 

«Δημοκρατία»: 15.010 

«Τύπος»: 13.830 

«Ριζοσπάστης»: 11.610 

«Kontra News»: 5.660 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.490 

«Αυγή»: 3.300 

«To Παρόν»: 2.150 

«To Άρθρο»: 1.170 

«To Χωνί»: 1.020 

«Βραδυνή»: 670 

«Ο Λόγος»: 60 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Ο Real FM πρώτος με 143 αστάθμιστες απαντήσεις την εβδομάδα 7 – 13/6/2016, 

σύμφωνα με τη μέτρηση της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Ο Ρυθμός ανέβηκε στη 

δεύτερη θέση με 110 απαντήσεις μαζί με τον Μελωδία, τέταρτος ο ΣΚΑΪ με 105 και 

πέμπτος ο RED με 104. Ακολουθούν ο Kiss και ο Rock FM με 99 απαντήσεις, ο Athens Dee 

Jay με 98, ο Easy με 87 και ο Δρόμος με 85. 

Πέμπτο το Mega! Πρώτος ο ΑΝΤ1 με 17,8% και την εβδομάδα 6 – 12/6/2016, με δεύτερο 

τον Alpha με 13,7%. Το Star σταθερά τρίτο με 11%, ενώ ο ΣΚΑΪ υποχώρησε στο 9,9% και το 

Mega στο 9,3%. Η ΕΡΤ1 με τις μεταδόσεις του EURO ανέβηκε στο 8,6% και ξεπέρασε 

ύστερα από καιρό το E-TV που έπεσε στο 7,5%. Στο 2%, τέλος, η ΕΡΤ2 και στο 1,1% το 

Μακεδονία TV. 
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Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 6 – 12/6 30/5 – 5/6 

ANT1 17,8% 19,4% 

ALPHA 13,7% 14,6% 

STAR 11% 10,7% 

ΣΚΑΪ 9,9% 10,5% 

MEGA 9,3% 9,4% 

ΕΡΤ1 8,6% 4,8% 

Ε-TV 7,5% 8% 

ΕΡΤ2 2% 2,1% 

MAK TV  1,1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Κατά 25.000.000 ευρώ θα αυξηθεί τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV. Στις 24 

Μαΐου είχε ληφθεί η απόφαση για την καταβολή 25.000.000 ευρώ με την έκδοση 833.335 

νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ, ποσό που καλύφθηκε εξολοκλήρου με την 

κεφαλαιοποίηση ισόποσων απαιτήσεων του μετόχου κατά της εταιρείας. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της ΑΝΤΕΝΝΑ TV ανέρχεται σε 37.020.150 ευρώ και διαιρείται σε 1.234.005 

οναμαστικές μετοχές. Η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2010 κατά 

9.020.100 ευρώ, με την εισφορά της καθαρής θέσης κλάδου επιχείρησης τηλεοπτικού 

σταθμού που ανήκε σε άλλη εταιρεία του ομίλου. 

Θα σκληρύνει τη στάση του ο ΑΝΤ1 την επόμενη σεζόν αναφορικά με την κλοπή του 

οπτικοακουστικού υλικού. Οι περισσότεροι εκ των σταθμών συμμορφώθηκαν και 

διέκοψαν την αναπαραγωγή στιγμιοτύπων του προγράμματός του. Σε αυτήν τη λογική 

θα κινηθεί ο ΑΝΤ1 και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, σχεδιάζοντας την επέκταση της 

απαγόρευσης και στο internet. 

Η τεχνολογική αναβάθμιση στη Γενική Γραμματεία συνεχίζεται με νέες προμήθειες. Μετά 

τις κάμερες HDTV για το press room, η υπηρεσία κάνει πρόχειρο διαγωνισμό για την 

προμήθεια ενός συστήματος τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα είναι μεταφερόμενο και 

αγοράζεται για τις ανάγκες των γραφείων του υπουργού Επικράτειας Ν. Παππά, του 

κυβερνητικού εκπροσώπου και του γενικού γραμματέα. Το κόστος αγοράς είναι 19.000 

ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. 


