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Media Update 3 Ιουλίου 2016 

 

Τρίτη απόπειρα τηλεοπτικών αδειών ύστερα από 23 χρόνια! 

Αύριο, 4 Ιουλίου, είναι η ώρα των αδειών. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης αναμένει να 

κατατεθούν έως το μεσημέρι οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων για μία από τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. 

Ύστερα από 23 χρόνια, το κράτος επιχειρεί για τρίτη φορά να βάλει τάξη στο αυθαίρετο 

καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης, που γιγαντώθηκε και καθόρισε την εξέλιξη του ίδιου 

του πολιτικού συστήματος. 

Το παρασκήνιο είναι γεμάτο υποκλίσεις των κοινοβουλευτικών δυνάμεων στα 

συμφέροντα των ιδιοκτητών της ιδιωτικής τηλεόρασης. Απόδειξη, το ότι όσες φορές 

επιχειρήθηκε να δοθούν άδειες η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε γιατί οι τηλεοπτικές 

εταιρείες δεν είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά που απαιτούσαν οι νόμοι τους οποίους 

είχε ψηφίσει η Βουλή! Η μόνη τηλεοπτική αδειοδότηση έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου 1993, επί 

κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη, με ένα λειψό και σαθρό θεσμικό πλαίσιο. Οι πρώτες άδειες 

που δόθηκαν ήταν «τοπικής εμβέλειας» για την περιοχή της Αττικής, με παράλληλη 

χορήγηση «ειδικής άδειας για τεχνική δικτύωση» ώστε να αποκτήσουν «εθνική εμβέλεια». 

Άδεια είχαν πάρει ο ΑΝΤ1 TV, το New Channel του Φώτη Μανούση, το Κανάλι 29, η Νέα 

Τηλεόραση (Star), το Seven X και το Mega στην Αθήνα, το TV 100 και το Μακεδονία TV 

στη Θεσσαλονίκη, το Τηλετώρα και το City TV με τοπική εμβέλεια. Είχαν αποκλειστεί ο 902 

TV και ο ΣΚΑΪ. Μετά την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ έδωσε 

πανελλαδική εμβέλεια στον 902 TV και στον ΣΚΑΪ και δύο χρόνια μετά στο Μακεδονία TV. 

Από το 1993 και μετά, παρότι ψηφίστηκαν 4 νόμοι για την ιδιωτική τηλεόραση και 

εκδόθηκαν περισσότερες από 26 υπουργικές αποφάσεις και 2 τουλάχιστον προεδρικά 

διατάγματα, οι σταθμοί έβγαιναν στον αέρα χωρίς άδειες. 

 

 

«Κλειδωμένα» 21,8 εκατ. ευρώ στο Mega 

Το πρωί της περασμένης Παρασκευής εστάλη στις τράπεζες το MoU, η συμφωνία μεταξύ 

των μετόχων για την αύξηση του κεφαλαίου, με έναν και μόνο στόχο: Την απόκτηση 

τραπεζικής ενημερότητας έως το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Ιουλίου προκειμένου το Mega 

να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο υπόλοιπος φάκελος 

είναι έτοιμος, έχοντας εξασφαλίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερώτητα. Οι 

τράπεζες που ασχολούνται μετ ην υπόθεση «Μαρινόπουλος» πρέπει να κρίνουν αν θα 

δώσουν και την τραπεζική ενημερότητα στην εταιρεία μέσα στο πιεστικό χρονικό 

διάστημα. Η τύχη των 500 και πλέον εργαζομένων του Mega, εξαιτίας της στάσης των 

μετόχων που δεν έβαζαν λεφτά στην εταιρεία, εξαρτάται από τις τράπεζες Πειραιώς, 

Alpha, Εθνική και Eurobank. Το κανάλι θα είχε σταματήσει να εκπέμπει αν ο Θεοχάρης  
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Φιλιππόπουλος δεν αναλάμβανε προσωπικά να συναντήσει τους μετόχους και να τους 

ζητήσει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Η διαφωνία με τις τράπεζες αφορά την 

αποδέσμευση του λογαριασμού factoring που έχει το Mega, από τον οποίο θα 

πληρωθούν οι τόκοι του 1,5 εκατ. ευρώ που ζητάνε. Ο λογαριασμός αυτός διαθέτει 11,8 

εκατ. ευρώ από διάφορα έσοδα και μπορεί να θέσει άμεσα σε πλήρη επαναλειτουργία το 

κανάλι εντός δύο εβδομάδων. Η μεγάλη αποκάλυψη είναι πως υπάρχουν άλλα 10 εκατ. 

ευρώ που είναι δεσμευμένα υπέρ των τραπεζών, όπως προέβλεπε η σύμβαση του 

ομολογιακού δανείου. Αυτό είναι και το μεγάλο «μαξιλάρι» των τραπεζών, το οποίο 

οδήγησε σε οικονομική αδυναμία την εταιρεία. Η συμφωνία αυτή υπεγράφη από 

προηγούμενη διοίκηση του καναλιού, όταν οι μέτοχοι αδυνατούσαν να συνεννοηθούν. 

Με 21,8 εκατ. ευρώ στα ταμεία της Τηλέτυπος, οι τράπεζες καλούνται να αποφασίσουν 

έως τη Δευτέρα. Το Mega, αν δεν πάρει μέρος στον διαγωνισμό, δεν θα μπορέσει να 

επιβιώσει. 

 

 

Flash News 

Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να καταθέσουν αίτηση για τη διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας 

εθνικής εμβέλειας ο Alpha και το E-TV. Προηγήθηκαν, την περασμένη εβδομάδα, ο ΣΚΑΪ, 

ο ΑΝΤ1 και το Star. Μεταξύ των επιχειρηματιών που ακούγεται πως θα διεκδικήσουν άδεια 

είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ενδεχομένως ο Ιβάν Σαββίδης, ο Χρήστος Καλογρίτσας, ο 

Γιάννης Καραγιώργης και ίσως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν θα κατέβει τελικά η 

Nova, που περιμένει την εξέλιξη του διαγωνισμού και το Μακεδονία TV. Ο δεύτερος 

σταθμός του Ομίλου Κυριακού κατέθεσε την Πέμπτη στο ΕΣΡ αίτηση υπαγωγής στο 

καθεστώςς των θεματικών (μη ενημερωτικών) σταθμών, έτσι ώστε να διεκδικήσει άδεια 

στον δεύτερο γύρο. 

Η άρνηση του Μπόμπολα να δεσμευτεί απέναντι στους εργαζομένους για την 

αποπληρωμή των τεσσάρων χρωστούμενων μισθών οδήγησε σε 48ωρη απεργία τις 

εφημερίδες του συγκροτήματος. Και ενώ ο εκδότης σε συνάντηση με τα μέλη του ΔΣ της 

ΕΣΗΕΑ απείλησε πως θα βάλει λουκέτο, οι εργαζόμενοι ήρθαν σε επαφή με δικηγόρο και 

υπέγραψαν μαζικά για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Όλα τα σενάρια για το 

μέλλον του συγκροτήματος είναι ανοιχτά, με τον ίδιο τον Φώτη Μπόμπολα να δηλώνει 

πως θα φουντάρει την εκδοτική εταιρέια του Πήγασου. Έχοντας μεταφέρει ήδη την 

έκδοση του «Έθνους» σε νέα εταιρεία, την Έθνος ΑΕ, αφήνει να διαρρεύσει πως θα 

απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι και θα επαναπροσληφθούν με μικρές απολαβές στη νέα 

εταιρεία. Σε απόγνωση βρίσκονται, στο μεταξύ, οι συνεργάτες με δελτίο παροχής 

υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν να πληρωθούν από τον Νοέμβριο του 2015! 

Βρέθηκε η λύση στον «Ελεύθερο Τύπο» για τις πληρωμές. Κάθε εβδομάδα η διοίκηση 

πληρώνει έναντι στους εργαζομένους, με ποσά ανάλογα των μισθών τους, από 80 έως  
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και 150 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο κανείς πλέον δεν γνωρίζει με ακρίβεια πόσοι είναι οι 

χρωστούμενοι μισθοί! 

 

 

 

Εφημερίδες  

 
Συνολικά, την προηγούμενη εβδομάδα, οι κυριακάτικες είχαν άνοδο 13.640 φύλλα, από 

310.150 που είχαν –χωρίς την «Καθημερινή», στις 19/6 πούλησαν 323.790 φύλλα. 

 

Απώλειες είχε η «Καθημερινή» την Κυριακή 19/6. Έχασε 6.870 φύλλα, καθώς από 81.164 

που είχε πουλήσει στις 12/6 έπεσε στα 74.294, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι 

συνδρομές, ο αριθμός των οποίων παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 26/6/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 105.570 

«Το Βήμα»: 56.310 

«Έθνος»: 54.110 

«Real News»: 52.350 

«Δημοκρατία»: 13.020 

«Τύπος»: 12.370 

«Ριζοσπάστης»: 11.200 

«Kontra News»: 6.020 

«Freddo»: 6.020 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.390 

«Αυγή»: 3.240 

«To Παρόν»: 2.280 

«To Άρθρο»: 1.180 

«To Χωνί»: 1.010 

«Βραδυνή»: 680 

«Ο Λόγος»: 60 

 

 

Και εφημερίδα από τον Κώστα Βαξεβάνη. Θα είναι κυριακάτικη και θα κυκλοφορήσει τον 

Σεπτέμβριο, απευθυνόμενη στο αριστερόστροφο κοινό, ενώ θα στηριχθεί στη συντακτική 

ομάδα του περιοδικού «HOT DOC». 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM με 144 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 21 – 27/6/2016, 

σύμφωνα με τη μέτρηση της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Ο ΣΚΑΪ είναι δεύτερος με 

125 και τρίτος ο Athens DJ με 114. Ο Ρυθμός έχει 111, ο Μελωδία 104, ο Rock FM 95, ο 

Sfera 93, ο Kiss 91, ο Δίεση 90 και δέκατος ο Red με 86. 

Στο 8,8% το Mega! Ο ΑΝΤ1 με 17,8% είναι στην πρώτη θέση και τη βδομάδα 20/6/ – 

26/6/2016, ενώ ο πάλαι ποτέ μεγάλος του ανταγωνιστής, το Mega, είναι έκτο με 8,8%. Στη 

δεύτερη θέση, με πτώση, ο Alpha με 12% και με 11,3% η ΕΡΤ1, η οποία έχει εκμεταλλευτεί 

στο έπακρον τις εκπομπές και τις μεταδόσεις για το EURO 2016. Το Star ανέβηκε στο 10,1% 

και ο ΣΚΑΪ στο 9,7%. Το E-TV έχει 7,8%, η ΕΡΤ2 ποσοστό 2,2% και το Μακεδονία 0,9%. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 20 – 26/6 13 – 19/6 

ANT1 17,8% 16,2% 

ALPHA 12% 13,8% 

ΕΡΤ1 11,3% 13,2% 

STAR 10,1% 9,6% 

ΣΚΑΪ 9,7% 9,2% 

MEGA 8,8% 9% 

Ε-TV 7,8% 7,4% 

ΕΡΤ2 2,2% 2% 

MAK TV  0,9% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 


