ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ “SPORTIME” –
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και των
Τραπεζών που με την πολιτική τους και τα δάνειά τους εξέθρεψαν
το πολιτικό – οικονομικό σκάνδαλο των εφημερίδων « SPORTIME »
και «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ», επισήμανε το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΗΕΑ στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε το
μεσημέρι στην αίθουσα συνεδρίων της Ενώσεως.
Μεταξύ άλλων τονίστηκαν, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους
εκπροσώπους των εργαζομένων στις εφημερίδες, το ραδιόφωνο και
το portal αυτών των μέσων, οι άθλιες πρακτικές και η
αυθαιρεσία των εκπροσώπων της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, που
σε διάστημα έξι (6) ετών και μέσα από την αλληλοδιαδοχή
διαφόρων εταιριών και την πτώχευση ορισμένων εξ αυτών,
οδήγησαν στο κλείσιμο τις δύο αυτές εφημερίδες, το ραδιόφωνο
και το portal , αφήνοντας επί μήνες απλήρωτους τους
συναδέλφους μας που εργάζονταν σε αυτά τα μέσα.
Ιδιαιτέρως επισημάνθηκε ο ρόλος κυρίως της Τράπεζας Πειραιώς
που αποτέλεσε το βασικό χρηματοδότη, αλλά και το γεγονός ότι
οι τίτλοι των εφημερίδων -που θεωρούνται τα μόνα περιουσιακά
στοιχεία αυτών- έχουν μεταβιβαστεί σε εξωχώριες εταιρίες.
Χαρακτηριστικό της αντεργατικής και αντισυμβατικής
συμπεριφοράς των φερομένων ως εκδοτών – ιδιοκτητών των
εφημερίδων, του ραδιοφώνου και του portal είναι και το γεγονός
ότι μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο έχουν υποβληθεί από την
Επιθεώρηση Εργασίας 11 μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές, από
δε την ΕΣΗΕΑ έχουν γίνει 6 μηνύσεις, 15 επισχέσεις, 6 αγωγές,
6 απεργιακές κινητοποιήσεις και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων.
Παράλληλα το Δ.Σ. της Ενώσεως έχει κάνει σχετικό διάβημα στον
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έχει αποφασίσει σειρά νομικών

και συνδικαλιστικών ενεργειών με σκοπό τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων.
ΜΙΑ ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
A) SPORTIME
1. Στις 11/2/1994 η ΚΛΕΒΕΡ ΕΛΛΑΣ καταθέτει στο Υπουργείο
Εμπορίου το σήμα της SPORTIME
2. Στις 16.12.2002 η MAXLINE μεταβιβάζει το σήμα στην εταιρεία
SUNSEEKER μεθ όλων των επ αυτού βαρών, η οποία εδρεύει
στον Παναμά αντί 200.000 ευρώ
3. Στις 18.12.2002, δύο ημέρες μετά, συνιστάται η POINT
ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με κεφάλαιο 60.000 ευρώ μόνο από τους Θεοδόσιο
Χριστόπουλο και Στυλιανό Χατζηδάκη (αριθμ. συμβολ. 39628
Συμβολαιογράφος Β. Χρόνης) και ΔΣ Θεοδ. Χριστόπουλο, Αθαν.
Κυριακόπουλο και Σουσάνα Νικία.
4. Την ίδια μέρα 18.12.2002, λόγω αδυναμίας εξοφλήσεως υπό του
Μ. Ανδρουλιδάκη του δανείου των 6.500.000.000 δρχ., η Τράπεζα
Πειραιώς βγάζει σε δημόσιο πλειστηριασμό τις μετοχές της
MAXLINE. Οι μετοχές κατακυρώνονται στον μοναδικό
υπερθεματιστή, την POINT ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. αντί 6.240.005 ευρώ, το
οποίο φέρεται να κατέβαλε ολόκληρο δι ισοπόσου τραπεζικής
επιταγής της Τράπεζας Πειραιώς σε διαταγή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η καταβολή αυτή γίνεται 2 μήνες (18.2.2003) μετά τον
πλειστηριασμό και την κατακύρωσή του στην POINT.
5. Μετά την μεταβίβαση του σήματος στη SUNSEEKER, αυτή στις
24.12.2002 παραχωρεί την αποκλειστική χρήση του σήματος στην
POINT για δέκα χρόνια έναντι μισθώματος 100.000 ευρώ κατ
έτος.
6. Την 1.2.2006 η POINT πτωχεύει.
7. Την 4.3.2005 συνιστάται η SPORTIME Εκδοτική, Τουριστική,
Διαφημιστική, Συμμετόχων
8. Η SPORTIME Εκδοτική κτλ ΑΕ. Συνεχίζει την έκδοση της
εφημερίδας SPORTIME από 1.7.2005 έως την 27.11.2006.
9. Με την υπ αριθμ. 217/27.2.2007 απόφαση του Πολ. Πρ. Αθηνών
κηρύσσεται σε πτώχευση με χρόνο παύσεως πληρωμών την

20.11.2006.
10. Στις 27.11.2006 συνιστάται η SPORTS MAN Εκδοτική ΑΕ.
11. Στις 3.7.2007 συνιστάται και φέρεται έκτοτε ως εκδότης του
SPORTIME η Ανώνυμη Εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
με κεφάλαιο 60.000 ευρώ από την MAGENTA A.E.
12. Εν τω μεταξύ στις 6.7.2007 συνιστάται η KFFO Εκδοτική ΑΕ.
13. Τέλος, την 14.1.2008 συνιστάται η IMPATATUR Εκδοτική ΑΕ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
1. Τα σήματα ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ & ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ κατατέθηκαν στις
20/3/1991 από την Α. ΣΕΜΠΟΣ  Γ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ με αριθμό κατάθεσης 111369 και εγκρίθηκαν με την
9759/94 απόφαση Δικαστηρίου Σημάτων.
2. Με τις 2361/6-2-04 και 7722/19-5-04 πράξεις τα σήματα
μεταβιβάστηκαν στην CURMEL LIMITED που εδρεύει στις Βρετανικές
Παρθένους Νήσους (The Lake Bylding Suite 120 WICKHAS CAY1 ROED
TOWN, TORTOLA)
3.

Την

26/5/04

καταχωρείται

στο

μητρώο

ΑΕ

με

ΑρΜΑΕ

56805/01/Β/04/237 η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 4913/1-6-2004.
4.

Στις

30/11/06

καταχωρείται

στο

μητρώο

ΑΕ

με

ΑρΜΑΕ

6197/01/ΝΤ/Β/06/225 η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ELMAN
SPORT ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
5. Η ELMAN SPORT ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ στις 25/10/07 αντικαθιστά τους
τίτλους ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ και ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ με τους τίτλους
ΑΘΛΗΤΙΚΗ και ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
6. Την 14.1.2008 συνιστάται η IMPATATUR Εκδοτική ΑΕ με
κεφάλαιο 60.000 ευρώ από την MAGENTA AE.
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ CHAMPION ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συστήνεται με το ΦΕΚ 800/7-2-2000 και καταχωρείται
την 2η/2/2000 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑρΜΑΕ
45199/02/Β/00/18 και διακριτικό τίτλο ALPHA SPORT 107,4
2. Με το ΦΕΚ 2149/14-3-2003 τροποποιήθηκε το καταστατικό καθώς
αλλάζει ο διακριτικός τίτλος που πλέον γίνεται METROPOLIS
89,2 FM
3. Με το ΦΕΚ 4358/3-6-2003 τροποποιείται ο διακριτικός τίτλος
και γίνεται CHAMPIONS 89,2
4. Με το ΦΕΚ 12125/30-9-2004 τροποποιείται η επωνυμία και
γίνεται «CHAMPION ΜΕΖΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας
5. Με το ΦΕΚ 5524/23-6-2005 τροποποιείται το καταστατικό καθώς
αλλάζει η επωνυμία και ξαναγίνεται «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο διακριτικός τίτλος γίνεται «SPORTIME RADIO 89,2»

