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20 εκατ. ευρώ αναζητεί το Mega
Κυλάει αντίστροφα και επικίνδυνα ο χρόνος για το Mega, με την πλειοψηφία των μετόχων
να μη λαμβάνει απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Από τον Σεπτέμβριο
ως το τέλος του χρόνου το Mega πρέπει να καταβάλει στις τράπεζες 20 εκατ. ευρώ που
αφορούν δόσεις του δανείου που οφείλει για να εξασφαλίσει την τραπεζική ενημερώτητα
και να καταθέσει αίτηση για άδεια. Οι μέτοχοι του σταθμού, που συγκροτούν την
πλειοψηφία, από τη μια ήθελαν να διαπιστώσουν τις προθέσεις της κυβέρνησης για τις
άδειες, ενώ ο Σταύρος Ψυχάρης από την άλλη αναζητεί κεφάλαια για να υλοποιήσει το
σχέδιο για τη συγχώνευση με τον Πήγασο και την απόκτηση του ελέγχου του Mega.
Ο Σταύρος Ψυχάρης εμφανίζεται βέβαιος πως θα καλύψει το δικό του μερίδιο στην
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των 15 εκατ. ευρώ και μάλλον και εκείνο του Πήγασου.
Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα ακολουθήσει στην αύξηση του κεφαλαίου και η πλευρά
Βαρδινογιάννη. Ο χρόνος πιέζει καθώς οι δόσεις είναι υψηλές. Στις 30 Σεπτεμβρίου
υπήρχε η υποχρέωση της καταβολής μιας αναβληθείσας δόσης προς τις τράπεζες
ύψους 5.880.000 ευρώ και άλλης μιας κανονικής, επίσης 5.880.000 ευρώ, ενώ στο τέλος
της χρονιάς υπάρχει και μια τρίτη ύψους 8.820.000 ευρώ. Αν αυτές συνυπολογιστούν, το
ποσό που έχει υποχρέωση να καταβάλει το Mega στις τράπεζες ανέρχεται σε 20.580.000
ευρώ. Εκτιμάται πως καθώς ο Τύπος συνολικά καταρρέει, ο Σταύρος Ψυχάρης θα κάνει
τα απαραίτητα βήματα για να συνεχίσει να υπάρχει το Mega. Βέβαια, δεν θα είναι ο ίδιος
σταθμός και δεν θα έχει τις ίδιες παροχές, ούτε το σημερινό προσωπικό.

Flash News
Την πρώτη προειδοποιητική βολή προς την Κατερίνα Σαββαϊδου είχε ρίξει στις 8
Αυγούστου, με συνέντευξη του στην «Αυγή», ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.
«Θα ήθελα να διευκρινίσω πρώτα απ’ όλα ότι ο Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης είναι
αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, προβλέφθηκε από μνημονιακή
διάταξη του 2010 και δεν εισπράχθηκε ποτέ, με τροπολογίες οι οποίες ανέβαλλαν κάθε
χρόνο την είσπραξή του», είχε πει. Μέχρι τότε δεν είχε ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου και
μετά τη συνέντευξη εκδόθηκε η σχετική απόφαση για την είσπραξη της πρώτης δόσης ως
τις 30 Σεπτεμβρίου. «Δεν υφίσταται καμία παράλειψη, πολλώ δε μάλλον πρόθεση. Απλώς
αναμένουμε από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών την έκδοση σχετικής εγκυκλίου για
την άμεση απόδοση του Ειδικού Φόρου Τηλεόρασης», είχε προσθέσει.
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Νέα διάσταση λαμβάνει η ανακοίνωση του Βασίλη Μπακατσέλου πως θα οδηγήσει σε
πτώχευση τον «Αγγελιοφόρο», καθώς δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να τον
συντηρήσει, έχοντας επί οκτώ μήνες απλήρωτους τους 108 εργαζομένους του. Ο νέος
νόμος προβλέπει πως οι αιτούντες άδειες δεν θα πρέπει να έχουν εταιρεία σε καθεστώς
πτώχευσης και οι διατάξεις αυτές ίσως πλήξουν τον Πήγασο και τον ΔΟΛ που μετέχουν
στην εκδοτική εταιρεία του «Αγγελιοφόρου».
Εκτός από τις άδειες, υπάρχει και η έρευνα για τα δάνεια των μέσων ενημέρωσης, τα
οποία υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος
διαβιβάστηκε στους οικονομικούς εισαγγελείς για να ελέγξούν αν υπήρχαν εμπράγματες
εγγυήσεις κατά τη χορήγηση τους στις εταιρείες και τους ομίλους των ΜΜΕ.
Ραγδαίες εξελίξεις στο αγγελιόσημο. Το «κουαρτέτο» εξετάζει το ενδεχόμενο άμεσης
κατάργησης του πόρου και της ένταξης του συνόλου των εργαζομένων στο ΙΚΑ. Σε
αντικατάσταση προτείνεται να διοχετεύεται ένα μέρος του φόρου επί των διαφημίσεων
στην τηλεόραση, ο οποίος ζητείται να μειωθεί και να επεκταθεί και στις εταιρείες
συνδρομητικής τηλεόρασης, σε οποιαδήποτε μορφή (internet, δορυφόρος), ανάλογα με
τον αριθμό των πελατών που διαθέτουν.
Ο Κώστας Χαρδαβέλας θα αναλάβει προσωρινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του E-TV
μέχρι την έλευση του Νίκου Ευαγγελάτου.
Η ελληνική ηλεκτρονική έκδοση του CNN είναι πλέον πραγματικότητα με επικεφαλής τον
Ανδρέα Παναγόπουλο, ο οποίος υλοποίησε το εγχείρημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Με τον γνωστό blogger Πιτσιρίκο συζητάει για συνεργασία ο διευθυντής του
Παραπολιτικά FM Σεραφείμ Κοτρώτσος.
Έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας φέρνει στους πελάτες του ο
Όμιλος ΟΤΕ, καθιερώνοντας ενιαία εμπορική μάρκα Cosmote για όλα τα προϊόντα
σταθερής, κινητής και internet. ΟΤΕ και Cosmote ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε όλοι οι
πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, να απολαμβάνουν έναν κόσμο με ολοκληρωμένες
λύσεις επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και πληροφορικής. Εκτός του ενιαίου brand της
Cosmote παραμένει η συνδρομητική τηλεόραση OTE TV. Η αλλαγή της εμπορικής
ονομασίας θα ολοκληρωθεί μέσα στον Νοέμβριο.
Γύρω από το προσωπικό των τηλεοπτικών σταθμών θα υπάρξει κινητικότητα, καθώς
αυτό συνιστά κριτήριο αδειοδότησης. Το όριο του ελαχίστου αριθμού των 400
εργαζομένων το περνάνε όλοι οι μεγάλοι πλην του ΣΚΑΪ, ο οποίος όμως για να θελήσει
να χτυπήσει τη μεγάλη άδεια μάλλον έχει τρόπο να καλύψει τη διαφορά. Ο ΑΝΤ1 προ του
μεγάλου κύματος απολύσεων στο τέλος του 2014 είχε δηλώσει 628 εργαζόμενους, ο
Alpha 575 και το Mega, παρά τις δυσκολίες, 475. Η εταιρεία του ΣΚΑΪ (Ειδήσεις Ντοτ Κομ)
έχει 297, αλλά πρόκειται να απορροφήσει την εταιρεία του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100,3
(Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις), η οποία δήλωνε το 2014 πως διέθετε
115 άτομα. Συνολικά ο όμιλος ΣΚΑΪ μαζί με τις άλλες τους εταιρείες έχει 489 εργαζομένους.
Media Update

Page 2

Εφημερίδες
Άνοδο 12.280 φύλλα έφερε η περασμένη Κυριακή. Τη μεγαλύτερη αύξηση, 5.840 φύλλα,
είχε η «Real News». Η συνολική κυκλοφορία ήταν 388.900 φύλλα από 376.620 που είχαν
την προηγούμενη Κυριακή. Γεγονός πλέον είναι ότι ο πήχης βρίσκεται στα 100.000 φύλλα,
τον οποίο καταφέρνει να περνάει μόνο το «Πρώτο Θέμα», όταν πριν από τρία χρόνια
περνούσε τα 200.000 φύλλα, με ανάλογη κυκλοφορία και των άλλων εφημερίδων. Πολύ
πικρή η αλήθεια, δεν υπάρχει εφημερίδα που να μην αντιμετωπίζει οικονομική πρόβλημα.
Απώλειες είχε η «Καθημερινή» την Κυριακή 18/10. Έχασε 7.265 φύλλα, πούλησε 67.866
από 75.131 που είχε στις 11/10, συμπεριλαμβανομένων πάντα των συνδρομών, ο
αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος.
Συνολικά, στις 18/10 οι κυριακάτικες εφημερίδες, μαζί με την «Καθημερινή», πούλησαν
20.935 φύλλα λιγότερα, από 456.211 που είχαν στις 11/10 έπεσαν στα 435.276. Ο μέσος
όρος των κυριακάτικων τον Σεπτέμβριο ήταν 461.522 φύλλα.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 25/10/2015
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)

«Πρώτο Θέμα»: 102.400
«Το Βήμα»: 74.620
«Έθνος»: 72.480
«Real News»: 68.060
«Δημοκρατία»: 15.130
«Τύπος»: 15.090
«Ριζοσπάστης»: 11.560
«Freddo»: 7.450

Ραδιοτηλεοπτικά
Τεράστια πτώση του ΣΚΑΪ τη βδομάδα 20-26/10/2015. Ο σταθμός υποχώρησε στην 9η
θέση με 88 αστάθμιστες απαντήσεις. Στην πρώτη θέση είναι ο Real FM με 157
απαντήσεις, δεύτερος ο Μελωδία με 105 και τρίτος ο Rock FM με 102. Ακολουθούν ο
Δίεση με 98, ο Athens DeeJay με 94 και ο Red με 92.
Στις 23 Νοεμβρίου συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση της Σελένα Εκδοτική ΑΕ, με τα
εξής θέματα: Την άσκηση ένδικων μέσων κατά της απορριπτικής απόφασης του
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Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με τους
πιστωτές της, τη ρευστοποίηση των συμμετοχών της και τις οικονομικές καταστάσεις για
τη χρήση του 2014. Η Σελένα είχε εσχάτως αναλάβει την έκδοση του περιοδικού «National
Geographic».
Σταθερά πρώτος ο ΑΝΤ1 και τη βδομάδα 19-25/10/2015, με ποσοστό 15,8%, δείχνει πως
έχει βάλει πλώρη για την κατάκτηση και του φετινού τηλεοπτικού πρωταθλήματος.
Δεύτερος με 14,2% ο Alpha και τρίτο το Mega με 13,3%. Το Star με 9,4%, ο ΣΚΑΪ με 8,5% και
το E-TV με 6,7% κινούνται στα ίδια επίπεδα.
Εβδομαδιαία θεαματικότητα

ANT1
ALPHA
MEGA
STAR
ΣΚΑΪ
E-TV
ΕΡΤ1
ΕΡΤ2
MAKEΔΟΝΙΑ

19 – 25/10

12 – 18/10

15,8%
14,2%
13,3%
9,4%
8,5%
6,7%
5,8%
1,9%
0,8%

15,3%
15%
12,2%
10%
8,7%
7%
5%
1,9%
0,8%
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