Media Update 24 Ιουλίου 2016
Τσίπρας προς Μητσοτάκη: Στηρίζετε τους «νταβατζήδες»
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο
Μητσοτάκη πως υπερασπίζεται ανοικτά τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών, στη
συζήτηση του νομοσχεδίου για την απλή αναλογική, που ψηφίστηκε την περασμένη
Πέμπτη στη Βουλή. «Το τελευταίο διάστημα έχετε σχεδόν πέσει, ηρωικά μαχόμενος, υπέρ
της προσπάθειας να μην προχωρήσει ο διαγωνισμός για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες»,
είπε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πλήρη στροφή που έχει κάνει ο Κ.
Μητσοτάκης σε σχέση με τη στάση του Κώστα Καραμανλή, που μιλούσε για
«νταβατζήδες». «Εξαντλήσατε όποια θεσμική δυνατότητα είχατε για να καθυστερήσει
αυτός ο διαγωνισμός. Με την προσχηματική άρνησή σας να συναινέσετε στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υπονομεύσατε τη συγκρότηση και λειτουργία του και έτσι
στερήσατε από την ανεξάρτητη αρχή τη δυνατότητα να διενεργήσει τον διαγωνισμό για
τις άδειες», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας αναφερόμενος στην τακτική της ΝΔ σε σχέση με τις
άδειες. «Κι όταν, ύστερα από τρεις μήνες άγονων δικών μας προσπαθειών για
συναίνεση, νομοθετήσαμε να γίνει ο διαγωνισμός από τη Γενική Γραμματεία
Ενημέρωσης, τότε υιοθετήσατε το αίτημα της διαπλοκής για νέες εκλογές. Να φύγουμε
εμείς, να γλιτώσουν εκείνοι», υπονοώντας την παρασκηνιακή σχέση του κόμματος της
ΝΔ με ιδιοκτήτες ΜΜΕ.

Στα δικαστήρια το Mega για να συνεχίσει να εκπέμπει
Αποφασισμένο να προσφύγει στα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά δικαστήρια είναι το Mega
για την απόρριψη της συμμετοχής του στον διαγωνισμό για τις άδειες. Έχει ξεκινήσει
διαφημιστική καμπάνια για τα χρήματα που έχει πληρώσει σε φόρους και εισφορές με
τον τίτλο: «Με την άδειά σας, συνεχίζουμε». Με τον τρόπο αυτό το Mega έμμεσα
καταγγέλει την κυβέρνηση ότι είναι εκτός πραγματικότητας οι ισχυρισμοί της εναντίον του.
Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι του Mega βρίσκονται σε δεινή θέση, εξαιτίας της
στάσης των μετόχων και της συμφωνίας με τις τράπεζες, το 2012, για το ομολογιακό
δάνειο των 98 εκατ. ευρώ, που δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας, ανεξαρτήτως του
διαγωνισμού για τις άδειες.
Η Τηλέτυπος διεκδικεί, όπως δηλώνει στις συζητήσεις με τις τράπεζες, την άρση του
καθεστώτος δέσμευσης των εταιρικών λογαριασμών, αλλα τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
Το επενδυτικό σχήμα, με την προσθήκη του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου και ορισμένους
από τους παλαιούς μετόχους, συναινούσε, με την προϋπόθεση πως θα διεκδικούσε την
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άδεια. Τώρα, η Τηλέτυπος στηρίζει τις ελπίδες της στα δικαστήρια για ακύρωση του
διαγωνισμού, στη μετατροπή του σε εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου και σε
πλήρη αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης, με ενδεχόμενη αποχώρηση όσων δεν βάλουν
χρήματα, ή ακόμη και τη συνεργασία με κάποιον επιχειρηματία που δεν έχει κανάλι και
θέλει να αποκτήσει ένα έτοιμο...

Flash News
«Παράθυρο» για θεματικές άδειες εθνικής εμβέλειας και για περιφερειακές αφήνει ο
γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος. Εκτιμάει πως η
τρέχουσα διαδικασία αδειοδότησης θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα και δηλώνει
πως, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του ΣτΕ, θα γίνει σεβαστή. Η κυβέρνηση
εμφανίζεται, ότι θέλει να καταργήσει το προβληματικό καθεστώς των «επιστροφών» στη
διαφήμιση, καθώς πρόκειται για μια αδιαφανή μέθοδο δημιουργίας δεσμεύσεων και
«ανταλλαγής δώρων». «Το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο προωθεί τη διαφάνεια στην
αγοραπωλησία του διαφημιστικού χρόνου», υποστηρίζει.
Στην Εξεταστική Επιτροπή για τα δάνεια στα ΜΜΕ καλούνται τις επόμενες ημέρες
ιδιοκτήτες συγκροτημάτων και τηλεοπτικών σταθμών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Σωκράτης Φάμελος, την Τετάρτη 27 Ιουλίου
θα κληθεί ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ Γιάννης Αλαφούζος, θα ακολουθήσει την Τρίτη 2
Αυγούστου ο Φώτης Μπόμπολας, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πήγασος
Εκδοτική, και στις 4 Αυγούστου ο Δημήτρης Κοντομηνάς, ιδιοκτήτης του Alpha.
Ανοιχτά υπέρ του μετώπου ΕΙΤΗΣΕΕ – ΣΔΕ – ΕΔΕΕ τάχθηκε ο ΣΕΒ, μέσω του εβδομαδιαίου
δελτίου. Σε αυτό, όπως συνέβη και με τις τηλεοπτικές άδειες, επικρίνει την πρόθεση της
κυβέρνησης να καθιερώσει σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών το οποίο θα είναι
διαυγές, χωρίς επιστροφές, με επιβάρυνση 10% υπέρ του ΕΚΟΜΕ. Ο ΣΕΒ υιοθετεί ως
εύλογα τα επιχειρήματα της ελληνικής αγοράς πως «καταργείται το δικαίωμα των
τηλεοπτικών σταθμών να έχουν τη δική τους εμπορική πολιτική» και «το δικαίωμα
διαπραγμάτευσης των διαφημιζόμενων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για YEB
(year-end bonus) ή/και εκπτώσεις επί τιμολογίου», όπως και «η δυνατότητα καταβολής
των αμοιβών από τους τηλεοπτικούς σταθμούς στις διαφημιστικές εταιρείες και τα media
shops».
Από το πρακτορείο διανομής Τύπου «Ευρώπη» θα διανέμονται από σήμερα η «Αυγή» και
το «Χωνί».
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Εφημερίδες - Ραδιοτηλεόραση
Τονωτική ένεση προσέφερε η περασμένη Κυριακή, με τρεις εφημερίδες να έχουν
σημαντική άυξηση. Το «Βήμα» είχε τη μεγαλύτερη, 6.090 φύλλα (+11%), και ακολουθούν η
«Δημοκρατία», που πήρε 5.340 (+39%), και ο «Ριζοσπάστης» με 3.530 (+40%). Συνολικά οι
κυριακάτικες πούλησαν 309.520 φύλλα από 287.620 που είχαν την προηγούμενη
εβδομάδα, ήτοι συν 21.900 (+7,6%). Την έκπληξη έκανε η «Καθημερινή» την Κυριακή 10/7.
Κέρδισε 10.293 φύλλα και πέρασε με 82.327 στην πρώτη θέση, την οποία σχεδόν μόνιμα
κατέχει το «Πρώτο Θεμα», που υποχώρησε στα 75.220 φύλλα. Συνολικά οι κυριακάτικες
στις 10/7 πούλησαν 369.947 φύλλα από 363.034 που είχαν στις 3/7, ήτοι 6.913
περισσότερα. Να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος της κυκλοφορίας των κυριακάτικων
τον Ιούνιο ήταν 387.990, κάτι που δείχνει ότι τον Ιούλιο, τουλάχιστον έως τώρα, υπάρχει
πτώση πάνω από 15.000 φύλλα.
Ξανά στην κορυφή ο ΣΚΑΪ! Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα (11-17/7) παραμένει στην
πρώτη θέση ο ΣΚΑΪ με ποσοστό 13,7%. Δεύτερος είναι ο Alpha με 13,5% και τρίτο το Star
με 11,5%. Ο ΑΝΤ1 παραμένει τέταρτος με 11,1% και πέμπτο το Mega με 10,3%. Η ΕΡΤ1
έπεσε στο 7,6% από το 10,5% μετά το τέλος του Euro 2016 και τώρα περιμένει τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο 6,5%, με σημαντική μείωση, το E-TV, στο 2,5% η ΕΡΤ2 και στο
1,1% το Μακεδονία ΤV.
Πρώτος με 163 αστάθμιστες απαντήσεις ο Real FM την εβδομάδα 12-18 Ιουλίου, εν μέσω
των γεγονότων στην Τουρκία. Δεύτερος ο ΣΚΑΪ με 115 και τρίτος ο Μελωδία με 101. Ο
Athens DJ συγκέντρωσε 93, ο Rock FM 92, o Red 90, o Ρυθμός 88, ο Λάμψη 79, ο Easy 78
και ο Sfera 77.
Ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο τη συνεργασία τους στα FM το αυτοδιαχειριζόμενο
ραδιόφωνο του Flash 96 με το ιντερνετικό ραδιόφωνο toradiofono.gr
Αναδρομικά από την 1η Ιουνίου 2016 θα ισχύσει η πληρωμή φόρου 10% επί της
συνδρομητικής τηλεόρασης, όπως ορίζει η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών, που
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και περιλαμβάνει και το σχετικό
υπόδειγμα της δήλωσης που κατατίθεται κάθε μήνα. Το τέλος 10%, σύμφωνα με το
άρθρο 54 του ν. 4389/2016, επιβάλλεται σε κάθε μηνιαίο λογαριασμό σύνδεσης και
υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου
και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ ΦΠΑ.
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