Media Update 29 Νοεμβρίου 2015
Mega πίεση, και ο χρόνος πιέζει!
Σίριαλ χωρίς τέλος η σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Mega. Οι
μέτοχοι διαφώνησαν και την περασμένη Δευτέρα για το σχέδιο και δεν κατέληξαν στη
διαδικασία καταβολής των χρημάτων, αν και έχει ήδη ανακοινωθεί. Το Mega είναι
κυριολεκτικά στον αέρα και τη στιγμή αυτή είναι σε θέση να φροντίζει μόνο για τη
μισθοδοσία του προσωπικού, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν εκκρεμότητες σε
προμηθευτές, που είναι κατά κύριο λόγο εταιρείες των μετόχων του Mega, αλλά και προς
τις τράπεζες, από τις οποίες στο παρελθόν είχε ζητήσει χρονική μετακίνηση της
πληρωμής των δόσεων του ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ. Στην
περίπτωση που ο Σταύρος Ψυχάρης δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στη συμφωνία και να
πληρώσει το μερίδιο του ΔΟΛ και του Πήγασου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
θα ενεργοποιηθεί, όπως όλα δείχνουν, το σενάριο της εισόδου του Θεοχάρη
Φιλιππόπουλου στην εταιρεία, με ταυτόχρονη ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας της, και
ενδεχομένως του Δημήτρη Μάρη.

Flash News
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο ΔΟΛ, καθώς ασκούνται πιέσεις από τις τράπεζες για
τον υψηλό δανεισμό της εταιρείας, την ίδια ώρα που οι διαφημιστικές εταιρείες
περιορίζουν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το budget προς τον Οργανισμό και οι
εργαζόμενοι ζητούν την έγκαιρη πληρωμή των μισθών τους. Είναι μια κατάσταση μάλλον
οριακή για τον ΔΟΛ, που κυριαρχεί επί δεκαετίες στην ελληνική πολιτική σκηνή, και αυτός
ο Δεκέμβριος θα είναι καθοριστικός. Ο Σταύρος Ψυχάρης στις 14 Δεκεμβρίου θα
καταθέσει στους Οικονομικούς Εισαγγελείς για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στον ΔΟΛ,
ενώ στο διάστημα αυτό θα πρέπει να καλύψει και τις τρέχουσες ανάγκες του ομίλου.
Επιπλέον, υπάρχουν νεότερα για το σχέδιο της δημιουργίας ενός fund , με τη συμμετοχή
επιχειρηματιών, που θα έδινε λύση στην εταιρεία και θα εξαγόραζε τον Πήγασο.
Άλυτα παραμένουν τα οικονομικά αδιέξοδα στον ΔΟΛ. Στο «Βήμα» την περασμένη
Τετάρτη επρόκειται να καταβληθεί στους δημοσιογράφους και στους άλλους
εργαζομένους το ένα δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και έχουν λαμβάνειν άλλους 2,5
μήνες (με τον Νοέμβριο).
Φραγμό στα σχέδια της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος να εκκενώσει το κτίριο του
«Αγγελιοφόρου» έβαλε προσωρινή διαταγή του μονομελούς Πρωτοδικείου
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Θεσσαλονίκης. Την προσφυγή έκαναν 54 εργαζόμενοι του «Αγγελιοφόρου» όταν
διαπιστώθηκε πως η εκδοτική προσπαθούσε να μεταφέρει τον εξοπλισμό της
εφημερίδας, ενώ την ίδια ώρα απαγόρευσε στους εργαζομένους να μπουν στο κτίριο για
να πάρουν τα πράγματά τους. Η απόφαση του δικαστηρίου απαγορεύει ρητά τη
μεταβολή της νομικής και της περιουσιακής κατάστασης της εκδοτικής εταιρείας.
Η Νικόλ Λειβαδάρη αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της νέας εκπομπής του ΣΚΑΪ, που θα
την παρουσιάζουν από τη νέα χρονιά ο Αλέξης Παπαχελάς, η Σία Κοσιώνη και ο Παύλος
Τσίμας. Η εκπομπή θα εστιάζει σε έρευνες και θα στηρίζεται στη μετάδοση ρεπορτάζ που
θα κάνουν οι ίδιοι οι παρουσιαστές.
Ο Νίκος Ανδρίτσος είναι ο νέος διευθυντής του ΣΚΑΪ 100,3. Γενικός διευθυντής παραμένει
ο Άρης Πορτοσάλτε.
Σε αλλαγή του καταστατικού της προχώρησε η «Ειδήσεις Ντοτ Κομ», ιδιοκτήτρια του
τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, εν όψει της συγχώνευσης με την εταιρεία του ραδιοφώνου
του ΣΚΑΪ. Στο νέο καταστατικό προβλέπεται πως σκοπός της εταιρείας είναι «η ίδρυση, η
λειτουργία και η εκμετάλευση ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και εγκαταστάσεων κάθε
είδους, όπως ενδεικτικά ψηφιακών, συνδρομητικών, μικροκυματικών, σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους».
Αύριο, Δευτέρα, κυκλοφορεί η εφημερίδα «Ανεξαρτησία», με διευθυντή τον Σπύρο Νάννο.
Αρθρογράφοι είναι οι Γιώργος Τράγκας, Θάνος Οικονομόπουλος, Δημήτρης
Κωνσταντάρας, Παντελής Ζήλος, Μαρία Κανελλοπούλου κ.α.
Με συνεχόμενες τετράωρες στάσεις εργασίας, που έχουν αποτέλεσμα να μη μεταδίδεται
το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, συνεχίζουν οι τεχνικοί να αντιδρούν στην πρόθεση
της διοίκησης να μειώσει μονομερώς τους μισθούς και να επιβάλει μονομελή τηλεοπτικά
συνεργεία. Η συμβιβαστική πρόταση της ΕΤΙΤΑ να συμφωνηθεί ποσόστωση για τα
μονομελή συνεργεία απορρίφθηκε από τον Πάνο Κυριακόπουλο. Λάδι στη φωτιά της
αντιπαράθεσης έριξε η επίσημη υποστήριξη των αιτημάτων της ΕΤΙΤΑ από το υπουργείο
Εργασίας, που κάλεσε τη διοίκηση του Star να εφαρμόσει τον νόμο.
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και ο υπουργός
Επικρατείας Νίκος Παππάς, το ύψος του θα ανέλθει σε 8.217.000 ευρώ, από τα οποία τα
6.500.000 ευρώ είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 1.770.000 ευρώ από τις
πωλήσεις.
Την κατάργηση του νόμου 4279/2014 για την απευθείας τιμολόγηση των διαφημίσεων
συνεχίζουν να ζητούν οι διαφημιστικές από την κυβέρνηση. Ο νόμος Παππά – Σπίρτζη
αναφέρει ρητά την εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2016, αλλά πληροφορίες
αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να δοθεί νέα παράταση για άλλο ένα εξάμηνο, ώστε ο
νόμος να ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2016. Σε αυτό το διάστημα οι διαφημιστικές θεωρούν
πως μπορούν να πείσουν την κυβέρνηση να τον καταργήσει.
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Εφημερίδες
Το «Βήμα» με την προσφορά των απομνημονευμάτων του Βασιλιά Κωνσταντίνου κέρδισε
34.200 φύλλα, επιστρέφοντας ύστερα από χρόνια και καιρούς στην πρώτη θέση! Έτσι, η
συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων ανέβηκε κατά 36.520 φύλλα. Από
373.920 που ήταν την προηγούμενη Κυριακή πήγε στα 410.440 (εκτός της «Καθημερινής»,
επειδή η εφημερίδα δίνει την κυκλοφορία της μία εβδομάδα αργότερα). Σύν 5.400 φύλλα
είχε η «Real News», ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες -6.470 – τις είχε το «Έθνος».
Συν 5.177... φύλλα είχε η «Καθημερινή» την Κυριακή 15/11. Πούλησε 70.146 από 64.969
που είχε μια Κυριακή πριν (8/11). Αυτό το πάνω-κάτω εξαρτάται από το πόσο ελκυστική
είναι για τον αγοραστή η προσφορά της εφημερίδας. Στην κυκλοφορία, που δίνει η ίδια η
«Καθημερινή» και όχι το πρακτορείο διανομής, όπως συμβαίνει με τις άλλες εφημερίδες,
συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, τον αριθμό των οποίων δεν ανακοινώνει.
Η
κυκλοφορία
των
κυριακάτικων
εφημερίδων,
συμπεριλαμβανομένης
της
«Καθημερινής», στις 15/11 ήταν 435.676 φύλλα από 427.909 στις 8/11, ήτοι 7.767 φύλλα
παραπάνω.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 22/11/2015
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)

«Το Βήμα»: 104.410
«Πρώτο Θέμα»: 102.380
«Real News»: 67.670
«Έθνος»: 67.420
«Δημοκρατία»: 15.130
«Ριζοσπάστης»: 14.770
«Τύπος»: 13.120
«Freddo»: 6.170
Μία σημαντική επιτυχία του ΟΤΕ στις διεθνείς αγορές. Ο Οργανισμός άντλησε 350 εκατ.
ευρώ με την έκδοση ομολόγου τετραετούς διάρκειας, με σταθερό επιτόκιο, «ανοίγοντας»
ξανά τις διεθνείς κεφαλαιαγορές για ελληνικές εταιρείες.
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Ραδιοτηλεοπτικά
Πρώτος με177 αστάθμιστες απαντήσεις ο Real FM και την εβδομάδα 17 – 23/11/2015, με
δεύτερο τον ανεβασμένο Μελωδία με 140 απαντήσεις και τρίτο τον ΣΚΑΪ με 129. Ο Athens
DJ έχει 104, ο Ρυθμός 101, ο Δίεση 97, ο Red 95, ο Easy 90, ο Rock FM 87 και ο Λάμψη 82.
Επιδότηση 3,7 εκατ. ευρώ για τον «9,84»! Με επιδότηση 3.750.000 ευρώ από τον
προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργήσει το 2016 ο ραδιοφωνικός
σταθμός «Αθήνα 9,84», ενώ για το τρέχον έτος ήταν 4,2 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός
της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας που εγκρίθηκε προβλέπει συνολικά έσοδα
4.761.722 ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία θα έλθουν από τον δήμο με τη μορφή της
επιχορήγησης, από τα χρήματα που καταβάλλουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως τέλη
στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το ποσό των 4.761.722 ευρώ θεωρείται τεράστιο για τα
δεδομένα της λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ο προϋπολογισμός, με τα
δεδομένα αυτά, εμφανίζεται ισοσκελισμένος.
Αλλαγή θέματος για την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Αυτή τη Δευτέρα «στον
ενικό» στις 23.20 στο Star θα συζητηθούν ο προσφυγικό κύμα και η μεταναστευτική
πολιτική, οι ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία και οι επιπτώσεις, οι χώροι φιλοξενίας και η
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει άραγε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης
του προβλήματος; Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν; Και όλο το παρασκήνιο από τη
σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών.
Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η συνεργασία των «Παραπολιτικών»
και του Newsit στο ETV, με το καθημερινό ειδησεογραφικό μαγκαζίνο, με το Νίκο
Ευαγγελάτο. Όπως αναφέρουν τα «Παραπολιτικά» η εκπομπή «Live News» θα ξεκινάει
στις 18:45 και θα τελειώνει στις 21.00 και θα φιλοξενεί εκτός από το δυναμικό της
εφημερίδας και του site και …κοινό.
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