
 

Media U
 

 

 

Μεγάλ

 Β

Νέος σ
επίσημα
Διεύθυν
πολιτικό
κεντρική
βραδιά
σχολιασ
ήταν πρ
έκπληξη
μήνα π

Οι μέτο
του Me
πρέπει 
δεύτερο
μπορού
αναφο
καναλιο
δεύτερο
βάζουν
Mega. 

 

 

 Σ

Η πρώτ
αντιπολ
από τον
της τηλ

Δήλωσ
την εκμ
απέφερ

Update 

λες ανησυχ

Βάζουν Ευ

σχεδιασμός 
α διευθυντή
νση του εν
ό ρεπορτά
ή παρουσ
. Το κανά
στή, με απο
ροσκεκλημ
η, καθώς ο
ερίπου. Επ

οχοι του τηλ
ega σε περ
να κρατήσ
ο θέμα είνα
ύν να λειτο
ρικά με τα
ού από το
ο μέρος τη
ν και εκείνο
 

 

 

ΣΥΡΙΖΑ: Πρ

τη παρέμβ
λίτευσης θ
ν καθηγητή
εόρασης, θ

σε, συγκεκρ
ίσθωση τη
ρε έσοδα ά

Med

χίες στο M

υαγγελάτο

 στο δελτίο
ής Ειδήσεω
νημερωτικο
ζ. Παράλλη

σίαση του 
άλι κάνει έ
οστολή τα 
μένος στην 
ο Ν. Ευαγγ
πίσης, ρόλο

λεοπτικού 
ρίπτωση εκ
σει το κανά
αι η οικονο
ουργούν ε
α ίδια κεφά
ους μετόχο
ης συζήτησ
ους που δε

ροτεραιότ

βαση του Α
έλησε να 
ή και βουλε
θα είναι η π

ριμένα, ότι 
ηλεοπτικών 
άνω των 10

dia Upda

Mega λόγω

ο στο δελτ

ο ειδήσεων 
ων και η Όλ
ού τομέα, π
ηλα, η δημ
δελτίου, εν
ένα άνοιγ
 κοινωνικά 
 «Ανατροπ
γελάτος έχε
ο αρχισυντά

σταθμού π
κλογής του
λι στην περ
ομική λειτο
εταιρείες Μ
άλαια και 
ους επιστρ
σης για όσ
εν έχουν, α

ητα η ιδιο

Αλέξη Τσίπ
το καταστ
ευτή Γ. Σταθ
πρώτη προ

μέχρι σήμε
 συχνοτήτω
00 εκατ. ευρ

te 11 Ιαν

ω Τσίπρα 

τίο  

 του Mega
λγα Τρέμη, 
παίρνει τη 
οσιογράφ
νώ θα έχε
μα, προτε
 θέματα, δί
πή». Η συγκ
ει εργαστεί 
άκτη είναι π

προβληματ
υ ΣΥΡΙΖΑ. Το
ρίπτωση πο
υργία, μετά

ΜΜΕ χωρίς
τις ζημιές
ρέφει, περ
ους από τ
αλλά θέλου

κτησία τω

ρα θα είνα
ήσει σαφέ
θάκη: «Η ιδ
οτεραιότητα

ερα δεν έχε
ων, ενώ υπ
ρώ για το 

νουαρίου

  

a. Ο Νίκος Σ
αν και επιθ
θέση του 
ος επιστρέ
ει και τον 
είνοντας σ
πλα στον Γ
κεκριμένη επ
στο «Βήμα
πιθανό να α

τίζονται σο
ο πρώτο ζή
ου ο ΣΥΡΙΖΑ
ά τις δηλώ
ς να τηρού
ς. Το ζήτημ
ισσότερο 
ους μετόχο
υν να διατ

ων ΜΜΕ 

αι στα ΜΜ
ές με δηλώ
ιοκτησία τω
α». 

ει γίνει καμί
ποστήριξε π
Δημόσιο. Υ

υ 2015 

Στραβελάκ
θυμούσε να
συμβούλο
έφει από αύ
κεντρικό ρ
στον Νίκο 
Γιάννη Πρετ
πιλογή δεν 
α» του ΔΟΛ
αναλάβει ο

οβαρά για τ
ήτημα είνα
Α συγκροτ
ώσεις του Τ
ύν τις προ
μα της χρ
πιεστικά. Κ
ους έχουν 
τηρήσουν τ

ΜΕ. Το κόμμ
ώσεις στου
ων Μέσων 

α διαγωνισ
πως η συγκ
Υπάρχει πε

ης αναλαμ
α αναλάβει
υ, με αντικ
ύριο, Δευτέ
ρόλο στην 
Ευαγγελά
τεντέρη, το
 πρέπει να 
Λ για διάστ
ο Γ. Σαραντ

τα επόμενα
ι η γραμμή
τήσει κυβέρ
Τσίπρα πω
οβλέψεις το
ηματοδότη
Και εκεί ξε
χρήματα κ
τον ρόλο τ

μα της αξι
ς «Financi
 Ενημέρωσ

στική διαδικ
κεκριμένη κ
ερίπτωση, 

Page 1 

μβάνει και 
 τη Γενική 
κείμενο το 
έρα, στην 
 εκλογική 
άτο ρόλο 
ου οποίου 
προκαλεί 
ημα ενός 
τάκος.  

α βήματα 
ή που θα 
ρνηση. Το 
ως δεν θα 
ου νόμου 
ησης του 
εκινάει το 
και δεν τα 
τους στο 

ωματικής 
al Times» 
σης, ιδίως 

κασία για 
κίνηση θα 
βέβαια, ο  



 

Media U
 

 
βουλευ
την ΕΕΤ
ήξερε, α
της. 

 

 

Πάει γι

Νέες επ
ετοιμάζ
συγκρό
μέλος τ
δωρεάν
μετοχώ
35 εταιρ

Ο τηλε
κούρσα
ακολου
υπευθύ
ελληνικ
ολοκλη
λανσάρ
τηλεόρα
την πε
διευθυν

 
 

 

Flash 

Άδοξο 
Θεσσα
συμβού
στους λ
εφημερ
άρθρο 

Update 

τής να μη 
ΤΤ, με την ο
αλλά να θ

α τη «Spo

πενδυτικές κ
ζεται να π
ότημα του 
της εταιρεί
ν φύλλο τη
ν και την έ
ρείες. 

εοπτικός σ
α της τηλεθ
υθεί ο Δ. Κο
ύνους του 
ή διοίκηση
ηρωθούν ε
ρισμα της 
αση του A
ερασμένη 
ντής του Ομ

News 

τέλος για
λονίκη. Οι 
ύλου Βασίλ
λογαριασμ
ρίδα δεν κυκ
 99. 

 γνώριζε τ
ποία ανατέ
θέλησε να σ

rtDay» ο Κ

κινήσεις στ
παίξει σημα
ΣΚΑΪ για τ
ας, ο Δημ
ης «SportD
ένταξη της 

σταθμός το
θέασης στο
οντομηνάς

RTL, που 
η, που διό
επιτυχώς ο
«SportDay

Alpha. Τη νέ
Πέμπτη σ
μίλου Κοντ

α τον «Αγ
 εργαζόμεν
λη Μπακα
μούς τους 
κλοφορεί π

η διαδικασ
έθηκαν οι ψ
στείλει το μ

Κοντομηνά

α ΜΜΕ απ
αντικό ρόλ
την απόκτη
μήτρης Κον
Day», βρίσκ
εκδοτικής 

ου Alpha, 
ο πρώτο τ
ς με το νοικ
προχώρησ
όρθωσε τις
οι διαπραγ
y», ενώ καθ
έα αντίληψ
στους εργα
τομηνά. 

γγελιοφόρο
νοι δεν απο
ατσέλου να
για πέντε μ
πλέον. Η διο

σία που ακ
ψηφιακές σ
μήνυμα πω

άς 

ό τον Δημή
λο και στ
ηση της συ
ντομηνάς, 
κεται σε δια
εταιρείας σ

 έχοντας μ
ρίμηνο, είν
οκοίρεμα τ
σαν σε δο
ς υπερβολ
γματεύσεις
θοριστικό 
ψη που θα 
αζομένους

ο» των Μπ
οδέχθηκαν 
α εργαστο
μήνες απλή
οίκηση θα 

κολούθησε 
συχνότητες
ως δεν θα 

ήτρη Κοντο
τον Τύπο, 
υμμετοχής 
από την ε
απραγματε
στον όμιλό 

μηδενικό δ
ναι το παρά
των επιχειρή
μικές αλλα
λές των Γε
 με τον Ό
ρόλο θα π
ακολουθή
ς ο Δημήτ

πακατσέλο
 την παρά
ούν έναντι 
ήρωτων μισ
καταθέσει 

 η κυβέρνη
ς στην Dige
αναγνωρισ

ομηνά. Ο ιδ
 διαπραγμ
του στη «S
εποχή που
εύσεις για 
 του, ο οπ

δανεισμό κ
άδειγμα της
ήσεων. Η α
αγές, και μ
ερμανών. 
Όμιλο ΣΚΑ
παίξουν ο
ση η «Spo
τρης Φου

ου, Ψυχάρ
κληση του 
500 ευρώ
σθών, προ
 εν νέου αίτ

ηση, από κ
ea. Ή μπορ
στεί το απ

διοκτήτης τ
ματευόμενο
SportDay».
υ κυκλοφορ
την απόκτ
οίος απαρ

και οδηγώ
ς νέας λογ
αρχή έγινε α
μετά ακολο
Σε περίπτω

ΑΪ, θα υπά
ι συνέργειε
rtDay» παρ
υρλεμάδης,

η, Μπόμπ
 νέου διευθ

ώ που κατα
οεκλογικά, 
τημα για έν

Page 2 

κοινού με 
ρεί και να 
οτέλεσμά 

ου Alpha 
ος με το 
. Ιδρυτικό 
ρούσε το 
τηση των 
ριθμεί ήδη 

ντας την 
γικής που 
από τους 
ούθησε η 
ωση που 
άρξει νέο 
ες με την 
ρουσίασε 
, γενικός 

πολα στη 
θύνοντος 
ατέθηκαν 
και έτσι η 
νταξη στο 



 

Media U
 

 
Για την
«Εφημε
κατέθεσ
παραβί
για τη 
δημοσι

Η Έλλη
με τον Α

Εγκαίρω
δημοσι
του ραδ

Με του
κομμάτ
Κάθε υ
πανελλ
των κο
τηλεοπτ
τηλεοπτ
πολιτικώ

Έξαλλο
του ειδι
φόρου 
Μεγάρο

 

 

 
Εφημε

 
Καλό π

...έκανε
φύλλων
Αθηνά 
13.290 
αποτέλ
Κυριακή

 

Update 

ν Τρίτη 13
ρίδας των 
σε εναντίον
ίαση «προ
φασιστική
ογράφων 

 Στάη επισ
Αντώνη Σρ

ως ανανεώ
ογράφος 
διοφωνικού

υς όρους 
των στα Μ
υποψήφιος
λαδικής εμβ
ομμάτων. Η
τικά, προφ
τικούς στα
ών αρχηγώ

οι είναι με τη
ικού φόρο
 είναι εκδι
ου Μαξίμο

ερίδες 

ποδαρικό.

ε η νέα χρο
ν. Σε συνδ
 είναι οι καλ
φύλλα, η «
εσμα ήταν
ή.  

3 Ιανουαρ
 Συντακτών
ν τους ο εκ
σωπικών δ
ή δράση τ
και της εφη

στρέφει στο
όιτερ. 

ώθηκε η συ
θα συνεχίσ
ύ σταθμού

της προε
ΜΜΕ και η κ
ς έχει το 
βέλειας και 
Η κεντρική
φανώς από
αθμούς. Τα
ών.  

ην κυβέρνη
ου τηλεόρα
ικητική πρά
υ ώστε να 

... 

ονιά στις κυ
δυασμό, βέ
λές προσφ
«Δημοκρατ
ν οι πωλήσ

ρίου έχει π
ν» Νικόλα Β
κπρόσωπο
δεδομένων
της ΧΑ. Η
ημερίδας. 

ον Alpha γ

υνεργασία 
σει τις εκπο
ύ. 

εκλογικής ν
κάλυψη της
δικαίωμα 

 μέχρι δύο 
ή προεκλογ
ό τη ΝΕΡΙΤ,
 κανάλια θ

ηση οι ιδιοκ
ασης. Θεωρ
άξη και α
 εξασφαλισ

υκλοφορίες
έβαια, με ε
φορές. Την 
τία» 7.570, ο
σεις να φθ

προσδιορισ
Βουλέλη κα
ος Τύπου τη
ν» λόγω τω
 ΕΣΗΕΑ μ

ια την συμ

 του Real 
ομπές του γ

νομοθεσία
ς προεκλο
μίας μόν

 σε περιφερ
γική συγκέ
, και θα δο
θα πρέπει ν

κτήτες των 
ρούν πως 
απόπειρα π
στεί η πλήρ

ς των κυρια
εκείνο το «
 περασμέν
ο «Ριζοσπά
θάσουν στ

στεί η δίκ
αι Δημήτρη
ης ΧΑ Ηλ. Κ
ων συνεχώ
ε ανακοίν

μπαρουσία

FM με τον 
για άλλα δ

ς του 201
γικής δρασ
νο εμφάνι
ρειακό, με 
έντρωση κ
οθεί προς 
να μεταδώ

τηλεοπτικώ
 η απόφασ
παγίδευσής
ης υποστή

ακάτικών εφ
συν Αθηνά
η Κυριακή 
άστης» 7.31
τα 458.420

η των δη
η Ψαρρά, μ
Κασιδιάρης
ν ρεπορτά
ωσή της 

ση της βρ

 Γιώργο Τρ
δύο χρόνια

12 θα γίνε
στηριότητα
σης σε τ
εξαίρεση τ
κάθε κόμμ
 μετάδοση
ώσουν και μ

ών σταθμώ
ση για την
ς τους απ
ήριξη των κ

φημερίδων
ά και χείρα
το «Πρώτο

10 και η «Re
 που ήταν

ημοσιογράφ
μετά τη μήν
ς. Η κατηγο
άζ και των 
τάχθηκε υ

αδιάς των 

ράγκα. Ο ε
α από τη σ

ει η προβ
ας των υπο
τηλεοπτικό 
τους εκπρο
ατος θα 
η και στους
μία συνέντ

ών με την επ
ν ενεργοπο
πό την ομ
καναλιών σ

ν, με ένα συ
α κίνει...», ό
ο Θέμα» είχ
eal News» 
ν την προη

Page 3 

φων της 
νυση που 
ορία είναι 
 ερευνών 
υπέρ των 

 εκλογών 

εκδότης – 
συχνότητα 

βολή των 
οψηφίων. 
 σταθμό 
οσώπους 
καλυφθεί 
ς άλλους 
τευξη των 

πιστροφή 
οίηση του 
μάδα του 
στη ΝΔ. 

 

υν 28.070 
όπου η... 
ε αύξηση 
 4.510. Το 
ηγούμενη 



 

Media U
 

 

 Η
φ
ή

 
ΚΥΡΙΑΚ

(κυκλοφ
 
«Πρώτο
«Έθνος
«Real n
«Το Βήμ
«Δημοκ
«Ριζοσπ
«Τύπος»
«Kontra
 

 

 
Ραδιοτ

Ισοψηφ

H πρώτ
τηλεθέα
ξεφύγει
τηλεθέα
μέρες τ
σταθμο
και το 2
 
Εβδομα

 

ANT1 
ALPHA 
MEGA 
STAR 
ΣΚΑΪ 

Update 

Η «Καθημε
φύλλα, ήτο
ήταν 66.53

ΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗ

φορίες πανε

ο Θέμα»: 12
ς»: 90.280 
news»: 74.63
μα»: 70.090 
κρατία»: 22
πάστης»: 18
»: 17.030 

a News»: 14

τηλεοπτικ

φία για ΑΝ

τη εβδομάδ
αση στην π
 από το π
αση για όλ
του 2015. 
ούς οι οπο
2015 θα είνα

αδιαία θεαμ

 

ερινή» την
οι 2.308 φύ
6. 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ 0

ελλαδικά)  

28.550 

30 
  
.080 
8.730 

4.250 

κά 

ΝΤ1 – Alph

δα του νεό
πρώτη θέσ
ποσοστό το
λα τα μετρο
Φαίνεται σ
ίοι ανακοιν
αι, όπως ό

ματικότητα 

29/

1
1

ν Κυριακή 
ύλλα περισ

04/01/2015

ha! 

όυ χρόνου 
ση με 17%.
ου 15%. Η 
ούμενα κα
σαν να έχε
νώνονται σ
όλα δείχνου

 

/12 – 4/1 

17% 
17% 

15,4% 
10,3% 
7,4% 

28/12 πού
σσότερα απ

5 

βρίσκει τον
. Το Mega
 παρατήρη
νάλια παρ
ει μειωθεί ο
στις εβδομα
υν, τα μικρά

22 –

1
1

9

ύλησε (μα
πό την κυκ

ν ΑΝΤ1 και
, σταθερά
ηση, ωστό
ραμένει χαμ
ο πληθυσμ
αδιαίες μετρ
ά περιφερει

– 28/12 

7,3% 
6,7% 
15% 
9,5% 
8% 

αζί με τις σ
κλοφορία τ

ι τον Alpha
 στην τρίτ
σο, πως η
μηλή ισχύει
μός που π
ρήσεις της 
ακά κανάλ

συνδρομές
της στις 21

a να ισοψη
η θέση, πα
η μέση εβδ
ι και για τις
παρακολου
Nielsen. Κε
λια.  

Page 4 

ς) 68.844 
1/12, που 

 

ηφούν σε 
αλεύει να 
δομαδιαία 
ς πρώτες 
υθεί τους 
ρδισμένα 



 

Media U
 

N / Ν Sp
E-TV 
MAKEΔ

ΠΗΓΗ: NIE

 
Η Ισπα
τηλεόρα
προκηρ
κλείσιμο
απόφα
ψηφιακ
ανοιχτό
σταθμο
επιπλέο
ενοίκιο 
εμβέλεια

Με πο
πρωτοχ
όλα τα 
δηλώσε
πόλη ό
εφημερ
Παπανδ
25ης Ιαν
Θεσσα

Update 

ports 

ΔΟΝΙΑ  

ELSEN AUDIEN

νία δίνει μα
αση. Μέχρ
ρύξει τη χο
ο εννέα ψ
ση που έ
κή συχνότη
ό διαγωνισ
ούς. Ακριβ
ον κινδυνεύ
 στην Dige
ας που αγό

ολλές  επίσ
χρονιάτικη 
 κόμματα π
εις για την
όπου έχει κ
ρίδες έχουν
δρέου και λ
νουαρίου. Τ
λονίκη, το 

NCE MEASUR

αθήματα ψ
ρι τον Μά
ορήγηση ν
ψηφιακών 
έκρινε μη ν
ητα αλλάζο
σμό, ζητώ
βώς το αντ
ύουν με λου
ea, τη μο
όρασε όλες

σημες παρ
 πίτα της Ε
παραβρέθ
ν αναγκαιό
κλεισει το σ
ν βάλει λο
λοιποί πολ
Το φλουρί,
κρατικό Αθ

6,7% 
4% 

1,1% 

EMENT 

ψηφιακής π
άρτιο του 
έων ψηφια
καναλιών 
νόμιμο το 
ουν τα δεδο
ώντας πρ
τίθετο, δηλ
υκέτο τηλεο
νοπωλιακή
ς τις ψηφια

ρουσίες κ
ΣΗΕΜ-Θ στ
ηκαν στην 
ότητα να επ
σύνολο των
ουκέτο, οι 
λιτευτές δια
, πάντως, έ
θηναϊκό – Μ

6
4
1

πολιτικής, α
2015 η κυ
ακών αδειώ
την προη

 στοίβαγμ
ομένα. Η κ
ροσφορές 
λαδή, απ’ 
οπτικά κανά
ή εταιρεία 
ακές συχνό

και έντονο
τη θεσσαλ
 εκδήλωση
πιστρέψει η
ν ανταποκ
υποψήφιο
φήμισαν τ
έπεσε σε έν
Μακεδονικό

6,6% 
4,2% 
1,1% 

αλλά δείχνε
υβέρνηση 
ών για του
γούμενη χ
α όκτω τη
κυβέρνηση 
από του
όσα έχουν
άλια επειδή
των ιδιωτι

ότητες. 

ο προεκλο
λονίκη. Πολ
η, ψάχνοντ
η ενημέρω
κριτικών γρ
οι της ΝΔ,
ην υποψηφ
να Μέσο π
ό Πρακτορε

ει και τις τά
της Ισπαν
ς τηλεοπτικ
χρονιά αλλ
ηλεοπτικών
 της Ισπαν
υς ψηφιακ
ν συμβεί σ
ή δεν έχουν
ικών κανα

ογικό χαρ
λλοί υποψή
ας τις κάμ

ωση στη Θ
ραφείων τω
, του ΠΑΣ
φιότητά το
που συνεχίζ
είο Ειδήσεω

άσεις στην 
νίας αναμέ
κούς σταθ
λά και η 
ν καναλιών
νίας θα πρ
κούς τηλε
στην Ελλάδ
ν να πληρώ
αλιών πανε

ακτήρα κ
ήφιοι βουλε
ερες για να

Θεσσαλονίκ
ων ΜΜΕ κα
ΟΚ, του κ
υς στις εκλ
ζει να λειτου
ων. 

Page 5 

 ψηφιακή 
ένεται να 
θμούς. Το 
δικαστική 
ν σε μία 
ροκηρύξει 
εοπτικούς 
δα, όπου 
ώσουν το 
ελλαδικής 

κόπηκε η 
ευτές από 
α κάνουν 
κη. Σε μια 
αι πολλές 
κόμματος 
λογές της 
υργεί στη 


