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αση. Η ήττα
το σύνολο
λι στην π
πίσω του 
Κυριακής. 

δομάδα π

 – 18/1 

8,3% 
7,8% 
6,1% 
9,6% 
7,6% 
5,8% 
4,3% 
0,9% 

αι στην τελ
στό 13,5%,
8,8%, τέταρ
erti με 7,4%

ικός σταθ
ην ακρόαση
με φωνές- 
θετική οικον
υση του κο

μέρα των
α του Mega
ο των ποσ
πρώτη θέσ
 τον ΑΝΤ1
 Το Mega 

πριν από τ

ευταία μέτρ
, με δεύτερ
ρτος ο ΣΚΑ
%, ο Sfera μ

μός του ο
η των ενημ
υποστήριξ
νομική πορ
οινού, με θ

ν εκλογών
a και του Α
σοστών τ
ση της σ
1, ενώ κα
και ο ΑΝΤ

τις εκλογές

ρηση στο δ
ρο το Μελ
ΑΪ με 8,6% 
με 7,2%, ο K

οργανισμο
μερωτικών σ
ξης του Μν
ρεία, η οπο
θέσεις που 
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ν) έφερε 
ΑΝΤ1 στην 
ους. Την 
συνολικής 
ι το Star 
1 έχασαν  

ς. Πτώση 

διάστημα 
λωδία με 
και στην 

Kiss FM με 

ού (ΔΟΛ) 
σταθμών 
νημονίου. 
οία δείχνει 
 δεν είναι 



 

Media U
 

 
Μετά το
Ρωσία 
κανάλια
δραστη
Την ίδια
διαφήμ

Προάγγ
παραίτ
το μεση
των βο
προσω
σημαντ
σταθμώ
τοποθε
βρεθεί σ
διευθύν
διαγων
Φεβρου
των ψ
υποστή
ΕΕΤΤ έχε
νέων ψ
εποπτεί
πρώην 

Update 

ο CNN κα
λόγω του
α. Η Univ
ηριότητές τ
α ώρα, στη
ιση στα συ

γελο της α
ηση του πρ
ημέρι της π
ουλευτικών
ωπικούς λό
τικό ρόλο σ
ών πανελλα
ετήθηκε ως
στο στόχασ
νων σύμβο
νισμού που
υάριο του 
ηφιακών 
ήριξε την τα
ει σημαντικ
ψηφιακών 
ίας της αν
 Υποδομών

ι το αμεριμ
υ νέου νό
versal Net
ης στη ρω
η Ρωσική Β
υνδρομητικ

αλλαγής κυ
ροέδρου τη
περασμένη
ν εκλογών
όγους, η 
στη χορήγη
αδικής εμβ
ς επιλογή τη
στρο του Σ
ουλος πριν
υ συμφων
2014 υπέγ
συχνοτήτω
ακτική της 
κό ρόλο στ
επενδύσεω
νήκει στο 
ν. 

μανικό δίκτ
όμου που 
tworks Inte
ωσική αγορ
Βουλή συζ
κά δίκτυα μέ

υβέρνησης
ης Εθνικής
ς Παρασκε
ν. Ο Κ. Λ
αποχώρησ
ηση των ψη
έλειας χαρ
ης κυβέρνη
ΣΥΡΙΖΑ λόγω
ν πουληθεί
νηθεί μετα
γραψε με τ
ων. Πρόσφ
ΕΕΤΤ και το
τη διαχείρισ
ων σε τηλ
υπερυπου

τυο NBC U
 απαγορεύ
ernational 
ρά, όπως α
ζητείται η α
έχρι κάποιο

ς αποτέλεσ
 Επιτροπής
ευής, δύο 
Λουρόπου
σή του ωσ
ηφιακών σ
ακτηρίστηκ
ησης ΝΔ – 
ω της στάσ
ί στους Τσ
αξύ υπουρ
τα στελέχη 
φατα στη
ο χαμηλό τ
ση των κοι
επικοινωνίε
ργείο Οικο

niversal απ
ύει τις δια
 έχει απο
ανακοινώθη
αλλαγή του
ο ποσοστό

σε στον χώ
ς Τηλεπικοιν
ημέρες δηλ
λος υποσ
στόσο απ
υχνοτήτων
κε «πολιτική
 ΠΑΣΟΚ το
σης του στ
σέχους. Στη
ργείου Μετ
της Digea
ν Επιτροπ
ίμημα της 
νοτικών κο
ες και τηλ
ονομίας, σ

πειλεί να α
αφημίσεις 
οφασίσει ν
ηκε την περ
υ νόμου, ώ
ό. 

ώρο των Μ
νωνιών Κώ
λαδή πριν 
στήριξε πω
πό την ΕΕΤ
ν στην Dige
ή».  Ο πρόε
ον Νοέμβριο
τον ΟΠΑΠ, 
ην ΕΕΤΤ απ
αφορών κ

a τη σύμβα
πή Θεσμώ
πώλησης 
ονδυλιών κ
λεόραση. Η
στο οποίο 

αποχωρήσε
στα συνδ
να σταμα
ρασμένη εβ
ώστε να επ

ΜΜΕ η αιφν
ώστα Λουρ
ανοίξουν ο
ως παραιτ
ΤΤ, η οπο
ea, των τηλ
εδρος της 
ο του 2013
 όπου είχε δ
οδέχθηκε τ
και Digea 
αση παραχ
ών και Δια
των συχνο
και στον έλ
Η αρμοδιό
 ενσωματώ
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ει από τη 
δρομητικά 
τήσει τις 
βδομάδα. 
πικρατεί η 

νιδιαστική 
ρόπουλου 
οι κάλπες 
τείται για 
ία έπαιξε 
λεοπτικών 
ΕΕΤΤ, που 

3, είχε ήδη 
διατελέσει 
το σχέδιο 
 και τον 
χώρησης 
αφάνειας 
οτήτων. Η 
λεγχο των 
ότητα της 
ώθηκε το 


