Media Update 17 Απριλίου 2016
Ρώσικη ρουλέτα στο Mega


Την Τετάρτη η απάντηση για τη σωτηρία ή το λουκέτο

Συνεχίζεται το σοκ στο Mega. Οι μέτοχοι αρνούνται να βάλουν χρήματα και οι τράπεζες
πιέζουν, καθιστώντας απαιτητό το δάνειο, ενώ ζητούν επίσημες δηλώσεις μέχρι την
Τετάρτη για το ποιοι θα λάβουν μέρος στην αύξηση κεφαλαίου. Αν η απάντηση δεν είναι
πειστική, οι τράπεζες θα ξεκινήσουν τη διαδικασία προκειμένου να βρουν οι ίδιες μέτοχο
για τον τηλεοπτικό σταθμό, όπως συνέβη με τη βιομηχανία αλλαντικών «Νίκας». Και όλα
αυτά ενώ ξεκίνησε η διαδικασία της αδειοδότησης.
Οι τράπεζες άλλαξαν στάση και εφαρμόζουν τη νομοθεσία χωρίς καθυστέρηση. Τα
χρήματα που ζήτησαν δεν ήρθαν και έτσι την περασμένη Πέμπτη ελήφθη η απόφαση να
απαιτηθεί το ομολογιακό δάνειο, το οποίο ανέρχεται σε 88 εκατ. ευρώ. Νωρίτερα είχαν
ζητήσει να μπουν σε κλειστό λογαριασμό 11,2 εκατ. ευρώ έναντι της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, με το επιχείρημα πως πλέον δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στους
μετόχους, και άλλο 1,5 εκατ. ευρώ που οφείλει το κανάλι ως μειωμένη δόση για το 2016
από το ομολογιακό δάνειο. Στα ταμεία του Mega υπάρχουν 4,5 εκατ. ευρώ, τα οποία
έχουν δεσμευτεί από τις τράπεζες από την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου που δεν ολοκληρώθηκε.
Οι μέτοχοι για μία ακόμη φορά δεν θέλησαν να βάλουν χρήματα. Ο ΔΟΛ έριξε το
μπαλάκι στον Πήγασο και στον Όμιλο Βαρδινογιάννη, με το επιχείρηματα πως έχουν
πολλά λεφτά, αρνούμενος να κάνει την παραμικρή κίνηση, ενώ μέχρι χθες είχε το
management του καναλιού. Οι τράπεζες ζητούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση μέχρι την
Παρασκευή και να υπάρξουν δεσμεύσεις για το ποιοι θα μπουν στην αύξηση. Την
Τετάρτη θα γίνει το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος θα
παρουσιάσει το σχέδιό του. Αλλά και ο ίδιος και οι μέτοχοι που εκπροσωπεί θα
αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους μόνο αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις
σωτηρίας και αν το κανάλι είναι σε θέση να διεκδικήσει την άδεια.

Flash News
Αν υπάρξει συμφωνία, θα γίνει αγώνας δρόμου για να βρεθούν τα χρήματα που θέλουν
οι τράπεζες έως τον Μάιο. Αν δεν επέλθει συμφωνία μεταξύ των παλαιών μετόχών ή των
νέων επενδυτών, θα ξεκινήσει το «σχέδιο... ΝΙΚΑΣ». Οι τράπεζες θα αρχίσουν
διαβουλεύσεις απευθείας με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και ίσως με τον φόβο του
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οριστικού λουκέτου να βρεθεί μια συμφωνία για το κανάλι και το δάνειο. Αν δεν υπάρξει
ενδιαφέρον, το Mega θα κλείσει.
Ποινική δίωξη για απιστία, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών
του Δημοσίου, ασκήθηκε από τους Εισαγγελείς Διαφθοράς σε βάρος των μελών της
Διοίκησης και του διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ της περιόδου 2011 – 2013, σχετικά με ποσά
που δαπάνησε το Κέντρο σε διαφημιστικές εταιρείες για την προβολή μηνυμάτων σε
ΜΜΕ. Πρόκειται για την υπόθεση που είχε καταγγείλει ο Πάνος Καμμένος, για την οποία
είχε καταθέση και στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που διεξάγει έρευνα για τη
συμμετοχή δημοσιογράφων στην υπόθεση. Για την επίμαχη περίοδο από στοιχεία
προέκυψε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ δαπάνησε ποσά που υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ για τη
διαφημιστική προβολή θεμάτων αρμοδιότητας του, όπως η εποχική γρίπη κ.λπ., που θα
μπορούσαν να προβάλλονται δωρεάν ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου. Στην
έρευνα βρέθηκαν και άλλες παρατυπίες σε ότι αφορά τους διαγωνισμούς ανάθεσης.
Ένα ινστιτούτο και μία εταιρεία συμβούλων ανέλαβαν δράση για τον διαγωνισμό της
τηλεοπτικής αδειοδότησης. Αρχικά η κυβέρνηση ανέθεσε στο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας
την έρευνα για τον αριθμό των αδειών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως πρέπει να
χορηγηθούν τέσσερις άδειες πανελλαδικής εμβέλειας. Το Ινστιτούτο πήρε περίπου 20.000
ευρώ. Σε δεύτερο στάδιο, προσέλαβε την εταιρεία συμβούλων Deloitte Business Solutions,
ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό, για να εκτιμήσει το κόστος της κάθε άδειας (3 εκατ.
ευρώ) στη δημοπρασία. Το κόστος ανήλθε σε 19.450 ευρώ και πληρώθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης. Η τρίτη εταιρεία, που θα προσληφθεί το προσεχές διάστημα,
θα έχει και τον σημαντικότερο ρόλο. Ήδη η Γενική Γραμματεία έχει προκηρύξει πρόχειρο
διαγωνισμό, ο οποίος λήγει στις 19 Απριλίου, για την πρόσληψη συμβούλου που θα
παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες στον διαγωνισμό της τηλεοπτικής αδειοδότησης. Η
συνολική δαπάνη για την πρόσληψη συμβούλων ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.
Το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για τις άδειες προβλέπει τη διεξαγωγή της
δημοπρασίας τον Ιούλιο. Η δημοσίευση της οριστικής προκήρυξης θα γίνει στις
25/4/2016, ενώ η υποβολή των φακέλων με τις αιτήσεις συμμετοχής στις 9/6/2016 και με
τις συμπληρωματικές πληροφορίες στις 15/6/2016. Ακόμη προβλέπεται η ανακοίνωση
των προεπιλεγέντων στις 25/6/2016, η λήξη της προθεσμίας των προδικαστικών
προσφυγών στις 6/7/2016, η έκδοση των αποφάσεων επί των προδικαστικών
πρσφυγών στις 21/7/2016, η ανακοίνωση του οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και η
αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία στις 22/7/2016 και η προβλεπόμενη
διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών μεταξύ της 25ης και της 30ης
Ιουλίου 2016. Όλα αυτά αν δεν υπάρξουν ανατροπές στο ΣτΕ.
Την έντονη αντίθεσή της στην κατάργηση των κρατικών δημοσιεύσεων στον Τύπο
εξέφρασε η ΠΟΕΣΥ, η οποία δήλωσε πως θα είναι καίριο χτύπημα στον περιφερειακό
Τύπο, που ήδη βιώνει τις επιπτώσεις της κρίσης.
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Εφημερίδες
Το «Βήμα» πέρασε πρώτο! Χάρη στο «Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας» που προσφέρει
και τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του «Πρώτου Θέματος», το «Βήμα», ύστερα από χρόνια
και καιρούς, πέρασε πρώτο με 83.180 φύλλα έναντι 82.190 του «Πρώτου Θέματος», που
έχασε άλλα 2.030 φύλλα. Στο σύνολο, οι κυριακάτικες είχαν μείον 5.270 φύλλα, από
350.250 που είχαν την προηγούμενη Κυριακή έπεσαν στα 344.980 φύλλα.
Βουτιά 27.168 φύλλων. Κακό ποδαρικό έκανε ο Απρίλης για τις κυριακάτικες εφημερίδες.
Έχασαν 27.168 φύλλα στις 3/4, πουλώντας 417.432 από 444.600 που είχαν στις 27/3. Η
«Καθημερινή» τις αντίστοιχες Κυριακές πούλησε 67.422 έναντι 70.850, ήτοι μείον 3.428
φύλλα, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η εφημερίδα, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, ο αριθμός των οποίων ποτέ δεν έχει
γνωστοποιηθεί.
441.655 ο μέσος όρος τον Μάρτη. Στο μεταξύ, και ο Μάρτιος επιβεβαίωσε ότι ο πήχης του
μισού εκατομμυρίου φύλλων γίνεται και αυτός όνειρο μακρινό. Ο μέσος όρος της
συνολικής κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων τον Μάρτιο έπεσε στα 441.655
φύλλα, με το «Πρώτο Θέμα» επικεφαλής, αλλά κάτω από τα 100.000 φύλλα,
συγκεκριμένα στα 93.690. Ανά εφημερίδα ο μέσος όρος είναι: «Πρώτο Θέμα» 93.690,
«Βήμα» 77.298, «Έθνος» 68.693, «Καθημερινή» 73.173, «Real News» 58.075, «Δημοκρατία»
19.943, «Ριζοσπάστης» 13.008, «Τύπος» 16.103, «Κontra News» 7.120, «Ελεύθερη Ώρα»
5.383, «Αυγή» 3.745, «Παρόν» 2.438, «Χωνί» 1.250, «Άρθρο» 1.208, «Ακρόπολη» 455 και
«Λόγος» 73.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 10/4/2016
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)

«Το Βήμα»: 83.180
«Πρώτο Θέμα»: 82.190
«Έθνος»: 67.150
«Real News»: 55.350
«Δημοκρατία»: 14.120
«Τύπος»: 12.200
«Ριζοσπάστης»: 11.130
«Kontra News»: 6.720
«Ελεύθερη Ώρα»: 3.600
«Αυγή»: 3.450
«Freddo»: 3.360
«Το Παρόν»: 2.180
«Βραδυνή»: 1.320
«Το Άρθρο»: 1.200
«Το Χωνί»: 1.130
«Ο Λόγος»: 60
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Ραδιοτηλεοπτικά
Σταθερά πρώτος ο ΑΝΤ1. Διατηρεί την πρώτη θέση ο ΑΝΤ1 με 18,5% και την εβδομάδα 4 –
10/4/2016, σύμφωνα με τη Nielsen. Δεύτερος ο Alpha με 14,6% και σταθέρα τρίτο το
Mega με 11,7%. Το Star έπεσε στο 11,2%, ενώ ο ΣΚΑΪ ανέβηκε στο 9%. Με 7,5% το E-TV, με
4,8% η ΕΡΤ1, στο ίδιο επίπεδο, ενώ στο 1,9% υποχώρησε η ΕΡΤ2. Άνοδος για το Μακεδονία
TV στο 1,2%.
Εβδομαδιαία θεαματικότητα
ANT1
ALPHA
MEGA
STAR
ΣΚΑΪ
Ε-TV
ΕΡΤ1
ΕΡΤ2
MAK TV

4 – 10/4
18,5%
14,6%
11,7%
11,2%
9%
7,5%
4,8%
1,9%
1,2%

28/3 – 3/4
19,2%
14,2%
11,7%
11,7%
8,9%
7,6%
4,9%
2,3%
1%

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT

Πρώτος ο Real FM με 138 αστάθμιστες απαντήσεις την εβδομάδα 5 – 11/4/2016,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Focus. Ο Μελωδία και ο ΣΚΑΪ είναι στη δεύτερη θέση με 118
και ακολουθεί ο DeeJay με 110 και ο Rock FM με 101. Ο Ρυθμός έχει 97, ο Sfera 94, ο
Δίεση 92, ο Λάμψη 83 και ο Red 81.
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