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Media Update 21 Αυγούστου 2016 

 

«Ανοίξτε τα πορτοφόλια» αν θέλετε να εκπέμπετε...  

 Λέει η κυβέρνηση στους 9 που διεκδικούν μια από τις 4 άδειες 

Η 30 Αυγούστου 2016 είναι μια σημαντική μέρα για την τηλεόραση, 27 χρόνια μετά την 

έναρξη των προγραμμάτων των ιδιωτικών σταθμών, η κυβέρνηση, και συγκεκριμένα η 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, θα επιχειρήσει να χορηγήσει τις άδειες 

με τη μορφή της δημοπρασίας. Όποιος δώσει τα περισσότερα χρήματα μπορεί να 

αποκτήσει μία από τις τέσσερις άδειες πανελλαδικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου για 

μετάδοση υψηλής ευκρίνειας. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσό 

(περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ), με μέτρο σύγκρισης τα 18,3 εκατ. ευρώ που θα 

εισπράξει το Δημόσιο από την άδεια στην Digea (δόθηκε το 2014) για 15 έτη (1,22 εκατ. 

ευρώ ανά έτος).  

Αν συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα απ’ όσα εξασφάλισε η κυβέρνηση Σαμαρά – 

Βενιζέλου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να κάνει τη συγκριση και να δηλώσει πως είναι η πρώτη 

φορά που χορηγούνται άδειες επ’ ωφελεία του ελληνικού Δημοσίου. Βέβαια, σε κάθε 

περίπτωση, η σύγκριση που θα μπορεί να γίνει θα είναι με την κυβέρνηση Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη, που έδωσε μέσω του ελεγχόμενου ΕΣΡ της εποχής άδειες χωρίς κανένα 

οικονομικό αντάλλαγμα. 

Η πρώτη προσομοίωση, με τη συμμετοχή των υποψήφιων τηλεοπτικών σταθμών Alpha, 

Star, E-TV, ANT1, ΣΚΑΪ, και των εταιρειών Άλτερ Έγκο (συμφερόντων Μαρινάκη), Χρ. 

Καλογρίτσας, Ανεξάρτητος Πάροχος (συμφερόντων Βαρδινογιάννη) και Dimera media 

ltd του Ιβ. Σαββίδη, θα γίνει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, την Πέμπτη ή την 

Παρασκευή. 

 

 

Οι συμμαχίες της (μεθ)επόμενης μέρας 

Παραμένει ερωτηματικό για το πως θα μετάσχει στη δημοπρασία ο ΣΚΑΪ. Ο σταθμός, 

που από την πρώτη στιγμή με πολύ σκληρές ανακοινώσεις έχει αμφισβητήσει τη 

διαδικασία αλλά και το νόημα της χορήγησης των αδειών (σε αντιδιαστολή με τις περί 

του αντιθέτου αποφάσεις του ΣτΕ), βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τη δέσμευση της 

περιουσίας του Γιάννη Αλαφούζου. Ο ίδιος είναι από τους ανθρώπους που δεν 

σταματούν να διεκδικούν. Η ενασχόληση του με τα ΜΜΕ είναι το μεγάλο του πάθος, μαζί 

με τον Παναθηναϊκό. Παθιασμένος είναι με τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που 

προσδοκά να απαντήσει στις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει σε βάρος του ο Γιάννης 

Αλαφούζος, και από τηλεοράσεως. Ο Ιβάν Σαββίδης εδώ και καιρό βρίσκεται σε  
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επικοινωνία με τον Δημήτρη Κοντομηνά, ενώ η οικογένεια Κυριακού κινείται μοναχικά, 

προασπίζοντας τα συμφέροντα του ΑΝΤ1. 

Έτοιμος για την επόμενη μέρα είναι ο Χρήστος Καλογρίτσας, που έχει σχέδια και για την 

έκδοση κυριακάτικής εφημερίδας, υπό τον πρώην πρόεδρο της ΕΡΤ Πάνο Παναγιώτου. 

Το Star θεωρείται ένας από τους σοβαρούς διεκδικητές των αδειών, έχοντας αναπτύξει σε 

επίπεδο ανώτατων στελεχών καλές σχέσεις με τον ΣΚΑΪ. Ο Φ. Βρυώνης, ο οποίος ελέγχει 

το κανάλι Ε, έχει ανοικτή επικοινωνία με όλους, ενώ η υπάρξη της Ανεξάρτητος Πάροχος, 

συμφερόντων Βαρδινογιάννη, μπορεί να είναι η έκπληξη στη διαδικασία. 

Σημασία πάντως έχει και η μεθεπόμενη μέρα, καθώς όσοι από τους νέους παίκτες δεν 

έχουν τηλεοπτική υποδομή θα πρέπει να αποκτήσουν, άρα να εξαγοράσουν 

μηχανήματα ή και ολόκληρες εταιρείες από εκείνες που και σήμερα εκπέμπουν. 

 

 

Flash News 

Οι παλιοί σταθμοί έχουν συμφέρον να μην ολοκληρωθεί η δημοπρασία. Ετοιμάζουν 

τακτική ενστάσεων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων εφόσον 

βγουν οι υπερθεματιστές και δοθούν οι άδειες. Τους τόνους ανέβασε ο ΣΚΑΪ με εξώδικα 

προς τη Singular, η οποία ανέλαβε το πληροφοριακό σύστημα του διαγωνισμού και τη 

Eurobank Business Exchanges, η οποία «τρέχει» το λογισμικό. Αν υπάρξουν προβλήματα 

στη διαδικασία, οι σταθμοί που εκπέμπουν ως και σήμερα θα αποχωρήσουν, αφού 

προηγηθεί σειρά ενστάσεων. Στην περίπτωση πάντως που η Επιτροπή της Δημοπρασίας 

διαπιστώσει παρελκυστική συμπεριφορά έχει τη δυνατότητα να αποβάλει εκείνον που τη 

δημιουργεί. Είναι προφανές πως η κυβέρνηση θα ασκήσει το σύνολο των δυνατοτήτων 

που της δίνει η νομοθεσία για την ολοκληρωση του διαγωνισμού, αλλά και οι «παλιοί» θα 

προσπαθήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο να αναβάλουν τη δημοπρασία, σε μια 

προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο και να χαλάσουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό. 

Παιχνίδι με τους περιφερειακούς σταθμούς από τα τηλεοπτικά κανάλια που φοβούνται 

πως θα χάσουν στη δημοπρασία των αδειών. Οι τιμές πώλησης βρίσκονται στα 4 εκατ. 

ευρώ για την απόκτηση μιας εταιρείας περιφερειακού καναλιού, που θα επιτρέψει σε 

όσους αποκλειστούν από τη διαδικασία να συνεχίσουν να εκπέμπουν. Ένα δεύτερο μέτρο 

που θα εφαρμόσουν είναι η αλλαγή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, από 

γενικής στόχευσης σε θεματικό ενημερωτικό ή μη. Τον δρόμο άνοιξε το Μακεδονία TV, 

που κατέθεσε σχετική αίτηση στο ΕΣΡ, έχοντας ήδη αφαιρέσει τις ενημερωτικές εκπομπές 

από το πρόγραμμα, και, όπως φαίνεται, θα ακολουθήσει το Mega, ως ψυχαγωγικός 

σταθμός, προσπαθώντας να παραμείνει στον αέρα. Είναι όμως πολύ πιθανό να 

κατατεθούν και αιτήσεις για αμιγώς ενημερωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας. Μέχρι την  
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προκήρυξη των θεματικών αδειών εθνικής κάλυψης, οι σταθμοί θα μπορούν να 

εκπέμπουν με μεταβατικό καθεστώς λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Το 

πρόβλημα, φυσικά, είναι πως δεν υπάρχει ΕΣΡ, ώστε να αποφανθεί επί των αιτήσεων. 

Η απουσία του Mega είναι τεράστιας σημασίας και καθοριστική για τις εξελίξεις στα 

ΜΜΕ, καθώς συνδέεται με 3 μεγάλους ομίλους, τον ΔΟΛ, τον Πήγασο και τον 

Βαρδινογιάννη. Ούτε στα καλύτερα όνειρά της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν θα 

μπορούσε να φανταστεί τον αποκλεισμό του καναλιού από τον διαγωνισμό και τα 

απίστευτα λάθη στην οικονομική λειτουργία της Τηλέτυπος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και το 2010 

που ήταν ένα μικρό κόμμα, χτυπήθηκε αλύπητα από το Mega. Οι οπαδοί του έχουν 

εκφραστει με τα χειρότερα λόγια για το κανάλι. Μπορεί η κυβέρνηση, ακόμη και σιωπηλά, 

να ήθελε το κλείσιμο του Mega, δεν παύει να ισχύει όμως ότι, αν οι μέτοχοι του καναλιού 

ήθελαν να σώσουν την εταιρεία, αρκούσε από το 2012 η επεξεργασία ενός νέου business 

plan, όταν και πιστοποιήθηκε με κάθε τρόπο το οικονομικό πρόβλημα του καναλιού διά 

της έκδοσης του ομολογιακού δανείου των 98 εκατ. ευρώ. Τα πρώτα μηνύματα 

εστάλησαν το 2009, όταν η Τηλέτυπος κατάφερε να λάβει ομολογιακό δάνειο χωρίς 

εγγυήσεις. 

Εκτός από τις προκηρύξεις για τις περιφερειακές άδειες και τις θεματικές άδειες εθνικής 

εμβέλειας, η κυβέρνηση προτίθεται να ενεργοποιήσει και το σκέλος των ραδιοφωνικών 

αδειών. Η προκήρυξη θα γίνει τον Οκτώβριο για την Αττική, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο 

χορήγησης και αδειών εθνικής εμβέλειας. Και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρξει το 

μοντέλο καταβολής τμήματος για την απόκτηση των αδειών. Παραμένει φυσικά το 

αγκάθι του ΕΣΡ που δυσκολεύει την πολιτική υπόθεση της διαχείρισης των αδειών. Η 

κυβέρνηση θα θελήσει, με οδηγό την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, να 

συνεχίσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τις προκηρύξεις στην 

περίπτωση που η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίσει να λέει όχι στη συγκρότηση του 

ΕΣΡ. Στο πλευρό της κυβέρνησης βρίσκεται πλέον ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος δήλωσε 

πως η ΝΔ εξαπάτησε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όμως, καθώς ο χρόνος 

κυλάει, αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, 

τον Σεπτέμβριο θα συμπληρωθεί ένας χρόνος χωρίς να λειτουργεί το ΕΣΡ.  

Οι δημοσιογράφοι του ΔΟΛ περίμεναν ότι θα έπαιρναν στις 10 Αυγούστου το 50% του 

μισθού του Ιουνίου, όπως τους είχαν υποσχεθεί, όμως η καταβολή αναβλήθηκε για τις 23 

Αυγούστου. Στο μεταξύ, συνεχίζεται το φυλλορρόημα επώνυμων συντακτών, που πάνε 

σε άλλα μαγαζιά που αντέχουν ακόμη. 

Ο περιφερειακός Τύπος βγαίνει από το... Μνημόνιο και αρχίζει πάλι να επιχορηγείται για 

τη διακίνηση των φύλλων του στην περιφέρεια. Έπειτα από πέντε χρόνια επανέρχεται από 

τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας η ενίσχυση της διακίνησης των 

περιφερειακών εφημερίδων μέσω ταχυδρομείου με μειωμένο τιμολόγιο. Σύμφωνα με 

απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, ήδη έχουν εγκριθεί τα απαιτούμενα κονδύλια για το 2016, 

καθώς και για τα έτη 2017 και 2018, στο συνολικό ποσό των 7.687.352 ευρώ! 
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Εφημερίδες - Τηλεόραση 

 
Από 294.570 φύλλα που έκαναν οι κυριακάτικές –χωρίς την «Καθημερινή»- στις 7/8, το 

Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου πουλήθηκαν 316.480 φύλλα. Τα περισσότερα 

φύλλα (8.040) πήρε το «Πρώτο Θέμα», που επανήλθε στην πρώτη θέση, και μετά η 

«Δημοκρατία» με συν 3.970.  

Πρώτη η «Καθημερινή»! Για πρώτη φορά η «Καθημερινή» κατέκτησε την πρώτη θέση στον 

πίνακα της κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων την Κυριακή 7/8 με 72.303 φύλλα 

(στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι συνδρομές, τον αριθμό των οποίων ποτέ δεν έχει 

γνωστοποιήσει η εφημερίδα), αν και έχασε 3.057 φύλλα σε σχέση με τα 75.360 που είχε 

την προηγούμενη Κυριακή 31/7. Κι αυτό γιατί η πρωτιά οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

υποχώρηση κατά 6.890 φύλλα του «Πρώτου Θέματος» στις 7/8, όπου έπεσε στα 70.280 

φύλλα από τα 77.170 της Κυριακής 31/7. 

Η συνολική κυκλοφορία την Κυριακή 7/8 μαζί με την «Καθημερινή» ήταν 366.873 φύλλα, 

έναντι 377.820 στις 31/7, ήτοι 10.947 φύλλα λιγότερα. Μειωμένη κατά 10.301 φύλλα ήταν 

επίσης και σε σχέση με τον μέσο όρο της κυκλοφορίας των κυριακάτικών τον Ιούνιο, που 

ήταν 387.990. 

Όσον αφορά τον Ιούλιο, αναλυτικά ο μέσος όρος ανά εφημερίδα ήταν: «Καθημερινή» 

74.938, «Πρώτο Θέμα» 76.888, «Βήμα» 59.086, «Real News» 50.766, «Έθνος» 51.262, 

«Δημοκρατία» 15.540, «Τύπος» 13.142, «Ριζοσπάστης» 9.760, «Freddo» 6.643, «Kontra 

News» 6.338, «Ελεύθερη Ώρα» 4.054, «Αυγή» 3.604, «Παρόν» 2.258, «Χωνί» 1.462, «Άρθρο» 

1.180, «Βραδυνή» 698 και «Λόγος» 70. 

Πρώτος ο ΣΚΑΪ και Ολυμπιακοί Αγώνες. Ήταν αναμενόμενο. Χάρη στη μετάδοση των 

Ολυμπιακών Αγώνων ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 συγκεντρώνουν αθροιστικά ποσοστό άνω του 17%! 

Αξιοσημείωτη την περασμένη εβδομάδα είναι η πτώση του ΑΝΤ1 κάτω από τα ποσοστά 

του Mega, το οποίο διατηρεί σταθερά ποσοστό γύρω στο 10%. Ο ΣΚΑΪ αυτή την 

εβδομάδα πέρασε μπροστά από τον Alpha στην καλοκαιρινή κούρσα τηλεθέασης. 


