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Media Update 28 Αυγούστου 2016 

 

Ξανά από την αρχή η TV και με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας  

Κομβικής σημασίας η δημοπρασία των τεσσάρων αδειών εθνικής εμβέλειας γενικής 

στόχευσης. Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις και τις προσδοκίες για παρέμβαση της 

ΕΕ, η διαδικασία χορήγησης των αδειών μπαίνει στο πλέον κρίσιμο σημείο. Κάποιοι από 

τους επιχειρηματίες στην αγορά της ελεύθερης επίγειας τηλεόρασης θα μπουν και 

κάποιοι θα βγουν, προσδοκώντας δικαίωση από τα δικαστήρια ή από τη ΝΔ, που 

αμφισβητεί ανοικτά τον διαγωνισμό και δήλωσε ότι... αν έρθει στην κυβέρνηση, θα 

καταργήσει τον νόμο. 

Η κυβέρνηση πορεύεται προς τη δημοπρασία της Τρίτης έχοντας κερδίσει στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας και την προσωρινή διαταγή της περασμένης Παρασκευής, που επιτρέπει 

τη διεξαγωγή του. Είχε ήδη κερδίσει την κεντρική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 

από τους τηλεοπτικούς σταθμούς στο ΣτΕ, όπου η Επιτροπή Αναστολών έκρινε πως ο 

διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει διότι προέχει το δημόσιο συμφέρον, και επίσης κέρδισε 

και τις επιμέρους προσφυγές. 

Εκτός Ελλάδας, το πεδίο, ως τώρα, δείχνει να είναι καθαρό. Δεν υπήρξε καμία 

παρέμβαση στον νόμο Παππά για την προκήρυξη και τη δημοπρασία. Αντίθετα, οι 

δανειστές έχουν πειστεί πως η κατάσταση στα media και ειδικά στην τηλεόραση πρέπει 

να αλλάξει. Δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να δούμε και ευρωπαϊκά κεφάλαια στους 

τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά και σημαντικές συνεργασίες με απίθανες συμμαχίες. 

 

 

Flash News 

Με σημαντικά «κενά», που τον ναρκοθετούν εκ των προτέρων, θα εκκινήσει την Τρίτη ο 

διαγωνισμός που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση για τις τηλεοπτικές άδειες. Όπως έχει 

προκύψει, το λογισμικό της δημοπρασίας δεν είναι πιστοποιημένο, ενώ το ίδιο ισχύει και 

για το δίκτυο υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν 

να αποκλειστούν «διαρροές». Παράλληλα, ασαφές παραμένει ποιος θα είναι ο νομικά 

υπεύθυνος για τη δημοπρασία. Τέλος, με βάση τους όρους που έχει επιβάλει η 

κυβέρνηση, τα πέντε άτομα από κάθε φορέα που διεκδικεί άδεια θα βρίσκονται έγκλειστα 

σε ένα δωμάτιο, με τη διάρκεια παραμονής τους να κυμαίνεται από 12 έως 50 ώρες. 

Παράγοντες πολύ κοντά στον διαγωνισμό παραδέχονται ότι, ενώ η κυβέρνηση 

υποσχέθηκε στους ενδιαφερόμενους μια προσομοίωση του συστήματος, στην πράξη η 

ίδια πραγματοποίησε παρουσίασή του. «Κατά βάση μας παρουσίασαν τη διεπαφή  
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(interface) της εφαρμογής», αναφέρει αξιόπιστη πηγή. Ο στόχος θα ήταν να διεξαχθεί 

μια εικονική δημοπρασία που θα έδειχνε τα κενά και τις αδυναμίες του συστήματος. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πριν η ΕΕΤΤ δημοπρατήσει το «Ψηφιακό Μέρισμα», 

πραγματοποιούνταν στις εγκαταστάσεις της επί 2,5 εβδομάδες εικονικές δημοπρασίες 

συχνοτήτων. Τέλος, αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αν ήθελε μια 

αξιόπιστη διαδικασία νοικοκυρέματος του τηλεοπτικού τοπίου, θα μπορούσε να 

αξιοποιήσει ακόμη και το σύστημα δημοπρασιών ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων). Ωστόσο, όπως και με το σύστημα της ΕΕΤΤ και το ΕΣΗΔΗΣ 

απαιτούσε χρόνο προσαρμογής, κάτι που επικοινωνιακά πάλι δεν συνέφερε την 

κυβέρνηση. 

Το ζητούμενο είναι η πρώτη δόση για την απόκτηση της άδειας. Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί 

σταθμοί αλλάζουν προσέγγιση εν όψει της δημοπρασίας και θα προσπαθήσουν να 

διεκδικήσουν τις άδειες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η εγγυητική των 3 εκατ. ευρώ 

πρέπει να κατατεθεί έως αύριο, Δευτέρα, για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να 

συμμετάσχουν στη δημοπρασία της Τρίτης. Για να μη χάσουν την άδεια, έχουν αποδεχθεί 

πως το τίμημα μπορεί να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα και η αγωνία τους επικεντρώνεται 

στην εξεύρεση της πρώτης από τις τρείς δόσεις. Ουσιαστικά, πρέπει να είναι καλυμμένοι 

για την πρώτη δόση, που καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την απόκτηση της 10ετούς 

άδειας. Η επόμενη υποχρέωση είναι αρκετά μακριά, στους 12 μήνες η δεύτερη δόση και 

στους 24 μήνες η τρίτη δόση, δηλαδή τον Αύγουστο του 2018. Αυτό που πιστεύουν είναι 

πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρίσκεται στην κυβέρνηση για να πληρώσουν τις άλλες δόσεις ή 

πως με κάποιο άλλο κυβερνητικό σχήμα θα υπάρξουν χρηματικές ευκολίες. Σε κάθε 

περίπτωση, έχουν αποφασίσει όσοι πάρουν άδεια και κατοχυρωθούν για τα επόμενα 

χρόνια να κάνουν δύσκολη τη ζωή της κυβέρνησης, μέχρι την ανατροπή της. Για τη δόση 

της άδειας στις περιπτώσεις των επιχειρηματιών που δεν έχουν ρευστότητα θα 

αναζητηθούν λύσεις από funds του εξωτερικού, που θα διαθέσουν τα κεφάλαια έναντι 

μεριδίου. 

Αύριο το απόγευμα η πρώτη γεύση από τη μάχη των αδειών. Ο υπουργός Επικρατείας 

Νίκος Παππάς θα κληθεί να απαντήσει σε ερώτηση βουλευτών επί της καταγγελίας της 

ΕΡΤ για την κλοπή του σήματός της από τον ΣΚΑΪ, ενώ ο υπουργός Υποδομών Χρήστος 

Σπίρτζης σε ερώτηση για την Digea. Η κυβέρνηση εκεί θα δείξει ορισμένα από τα χαρτιά 

της για την επόμενη ημέρα, επαναφέροντας την υπόθεσή της Digea στο τραπέζι και τον 

διαγωνισμό που διοργάνωσε η ΕΕΤΤ χορηγώντας της την άδεια για την εκμετάλλευση των 

ψηφιακών τηλεοπτικών συχνοτήτων για 15 χρόνια, με εμπλοκή και στελεχών της ΝΔ. 

Στον διαγωνισμό για τις άδειες το Star Channel θα εκπροσωπήσει το στέλεχος του 

Κάρολος Αλκαλάι και τον «Ανεξάρτητο Πάροχο», συμφερόντων Βαρδινογιάννη, ο Πάνος 

Κυριακόπουλος. 

Υψηλά ιστάμενος κυβερνητικός παράγοντας ρώτησε τον βουλευτή κ. Σωκράτη Φάμελλο, 

πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής που «ανακρίνει» τους ιδιοκτήτες ΜΜΕ (καναλιών και  
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εφημερίδων), γιατί μεταξύ αυτών που έχουν κληθεί για την εβδομάδα που αρχίζει δεν είναι 

και ο Φίλιππος Βρυώνης, ο οποίος εμφανίζεται ως υπεύθυνος για το κανάλι Ε. Η 

απάντηση ήταν ότι πουθενά στο Δημόσιο δεν αναφέρεται ο Βρυώνης ως εκπρόσωπος 

του εν λόγω καναλιού ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση. 

Σε 17 νέα σημεία της ορεινής Ξάνθης και της Ροδόπης εκπέμπει σήμα η ΕΡΤ, στην 

προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τη μη κάλυψη της περιοχής από την Digea. Για το θέμα 

των «λευκών σημείων» στις παραμεθόριες περιοχές, και ειδικότερα στα σύνορα με την 

Τουρκία, οι βουλευτές της Ξάνθης είχαν καταθέσει ερώτηση προς τους υπουργούς 

Χρήστο Σπίρτζη και Νίκο Παππά. Η ΕΡΤ, με αναλυτικό της σημείωμα προς τη Βουλή και 

τους υπουργούς, καταγράφει την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα με την Τουρκία. 

Η κρατική τηλεόραση ενεργοποίησε επιπλέον αναμεταδότες σε επτά κέντρα εκπομπής 

στα οποία δεν εκπέμπει η Digea, ενώ παράλληλα λειτουργεί με αναλογικό σήμα άλλους 

δέκα αναμεταδότες. Έτσι, το πρόγραμμα της ΕΡΤ λαμβάνεται σε ορισμένες περιοχές 

ψηφιακό και σε άλλες, ορεινές, αναλογικό. «Είναι γνωστό ότι ο υφιστάμενος χάρτης 

συχνοτήτων δεν επαρκεί για την πλήρη φηφιακή τηλεοπτική κάλυψη του ελλαδικού 

χώρου, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται «λευκές περιοχές», δηλαδή περιοχές με 

μηδενική ή ανεπαρκή ψηφιακή τηλεοπτική κάλυψη», σημειώνει στην απάντηση προς τους 

βουλευτές η ΕΡΤ. Για τον λόγο αυτό διατηρούνται ανοιχτοί οι δέκα αναμεταδότες με 

αναλογικό σήμα, παρότι με υπουργική απόφαση του 2015 έχει διακοπεί οριστικά η 

αναλογική εκπομπή. 

Στα 51 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα του υπουργείου Οικονομικών από τον ειδικό 

φόρο τηλεόρασης (20% επί των διαφημίσεων) και από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων της 

περιόδου 2011 – 2014, τα οποία απαιτήθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, 

τα έσοδα από τον ειδικό φόρο τηλεόρασης το α’ εξάμηνο του έτους ανήλθαν σε 41,4 

εκατ. ευρώ και άλλα 9,6 εκατ. ευρώ περιήλθαν στα ταμεία του κράτους από τα τέλη 

χρήσης συχνοτήτων των σταθμών εθνικής εμβέλειας και από βεβαιωμένα πρόστιμα του 

ΕΣΡ που έχουν τελεσιδικήσει. Πληροφορίες αναφέρουν πως στις ΔΟΥ υπάρχουν επιπλέον 

βεβαιωμένες οφειλές των τηλεοπτικών σταθμών ύψους 48,6 εκατ. ευρώ. Αξίζει, πάντως, 

να σημειωθεί πως η εφαρμογή του ειδικού φόρου τηλεόρασης έγινε ετεροχρονισμένα. 

Ενώ ψηφίστηκε ως μνημονιακή υποχρέωση το 2010, εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και ενώ η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου δεν είχε χορηγήσει νέα 

παράταση. Στη σημερινή πραγματικότητα, όμως, περιορίζονται σημαντικά τα έσοδα των 

τηλεοπτικών σταθμών από τη διαφήμιση, που επιβαρύνεται και με το «γκρίζο» καθεστώς 

των επιστροφών, με τις οποίες μέρος των χρημάτων επανέρχεται σε διαφημιζομένους και 

διαφημιστές. 
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Εφημερίδες - Τηλεόραση 

 
Όλες οι κυριακάτικες έχασαν φύλλα, με το «Πρώτο Θέμα» να έχει την πρωτιά με μείον 

7.970. Ακολούθησε η «Δημοκρατία» με μείον 7.290 και ο «Τύπος» με μείον 4.050. Συνολικά 

οι απώλειες ήταν 28.240 φύλλα. Οι 13 κυριακάτικες εφημερίδες από 316.410 φύλλα που 

είχαν πουλήσει στις 14/8 κατέβηκαν στα 288.170. 

Άλμα επί κοντώ... 20.567 φύλλων έκανε η «Καθημερινή» με το φύλλο της του 

Δεκαπενταύγουστου. Με βάση τα στοιχεία που δίνει η ίδια η εφημερίδα με μια εβδομάδα 

καθυστέρηση, στα οποία συμπεριλαμβάνει και τις συνδρομές, τον αριθμό των οποίων 

δεν έχει ανακοινώσει ποτέ, πούλησε 92.870 φύλλα έναντι 72.303 που είχε στις 7/8 και έτσι 

κέρδισε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω το «Πρώτο Θέμα» με 78.320 φύλλα.  

Αυτή η εκτίναξη είχε αποτέλεσμα η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων 

να περάσει, ύστερα από πολλές εβδομάδες, τον πήχη των 400.000 φύλλων. 

Συγκεκριμένα, πούλησαν 409.350 από 366.873 που είχαν στις 7/8, ήτοι συν 42.477 φύλλα. 

Ξεπέρασαν μάλιστα και τον μέσο όρο του Ιουλίου που ήταν 377.689, κατά 31.661 φύλλα. 

Η τελευταία εβδομάδα πριν από την επιστροφή της ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς 

σταθμούς βρίσκει τα δύο κρατικά κανάλια, λόγω των μεταδόσεων των Ολυμπιακών 

Αγώνων, με ποσοστό 19,1% και με την ΕΡΤ2 να ξεπερνά σε θεαματικότητα την ΕΡΤ1 της 

ενημέρωσης. Στην κορυφή παρέμειναν ο ΣΚΑΪ και ο Alpha, ενώ ιδιαίτερα χαμηλή ήταν η 

τηλεθέαση του Ε-TV, από το οποίο έλειπαν οι «αστέρες» του.  


