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Media Update 3 Μαΐου 2015 

 

Μνημόνιο ΔΟΛ, με περικοπές μισθών 30% 

Μνημόνιο περικοπών 30% στις συνολικές δαπάνες του ΔΟΛ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αφορά 

κυρίως νέες οριζόντιες μειώσεις μισθών του συντακτικού αλλά και του διοικητικού 

προσωπικού. Η περσινή δέσμευση προς τους συντάκτες για πάγωμα απολύσεων και 

διατήρηση των ήδη μειωμένων μισθών, που υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν για μια 

πενταετία, πάει περίπατο. 

Διευθυντικά στελέχη στο «Βήμα», «Τα Νέα» και το in.gr ήδη έχουν αρχίσει και καλούν τους 

εργαζόμενους, στους οποίους θέτουν το δίλημμα: «Ή υπογράφεις καινούργιους όρους 

με τις νέες μειώσεις ή απολύεσαι με αποζημίωση σε δόσεις». Σε κάποιες περιπτώσεις 

επιχειρούνται αλλαγές στους όρους της απασχόλησης, ώστε να υπάρξουν και 

παραιτήσεις και να μην καταβληθούν αποζημιώσεις. Στην ουσία πρόκειται για 

αναδιάρθρωση προσωπικού, η οποία ωστόσο προϋποθέτει διαβούλευση με τα 

σωματεία και τριμερή με τον υπουργό Εργασίας. 

 

 

Προκήρυξη για τη νέα Διοίκηση της ΕΡΤ 

Ως το τέλος της εβδομάδας θα οριστεί το νέο ΔΣ της ΕΡΤ από τον υπουργό Επικρατείας 

Νίκο Παππά. Για τη θέση του προέδρου φαίνεται πως ο Γιώργος Πλειός διατηρεί το 

προβάδισμα, ενώ το ζήτημα του διευθύνοντος συμβούλου παραμένει ανοικτό. 

Συζητήσεις έγιναν με τον Λάμπη Ταγματάρχη, τον Γιώργο Αυγερόπουλο και τον Γιώργο 

Γαμπρίτσιο, ο οποίος είχε συνταχθεί με τα ιδιωτικά κανάλια στην υπόθεση του 

Champions League. Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η απόφαση να δοθεί μόλις μία 

εργάσιμη ημέρα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για τη θέση του 

διευθύνοντος συμβούλου, του προέδρου και των υπολοίπων μελών του ΔΣ, δίνοντας 

αφορμή στο Ποτάμι, για τους δικούς του λόγους, να μιλήσει για «θέατρο». Η προκήρυξη 

δημοσιεύθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης και αφού πρώτα ο νόμος για την ΕΡΤ ήταν ήδη 

στο ΦΕΚ. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δίνει προθεσμία ως το μεσημέρι της Δευτέρας 

προκειμένου να καταθέσουν οι υποψήφιοι τα δικαιολογητικά τους. 
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Flash News 

Στη δημιουργία και δεύτερου σταθμού με αθλητικό περιεχόμενο προσανατολίζεται ο 

Γιάννης Κουρτάκης. Η αναγγελία έγινε στα γενέθλια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του 

Παραπολιτικά FM, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε εξέλιξη είναι και η προετοιμασία 

για την έκδοση καθημερινού φύλλου. 

Το πρώτο ραντεβού του Νίκου Παππά με ιδιοκτήτη media ήταν με τον Δημήτρη Μάρη, 

πρόεδρο της ΕΝΕΔ και ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου ψηφιακού ομίλου, 24 Media. Το θέμα 

της συνάντησης ήταν τα θεσμικά ζητήματα του κλάδου, αλλά στη συνέχεια... έσκασε η 

κεραμίδα του φόρου στο internet. 

Από την Δευτέρα, 04.05.15, ξεκινά η τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η 

ενημέρωση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 12:30 στην Γενική 

Γραμματεία Ενημέρωσης [Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα]. Η 

ενημέρωση των ξένων ανταποκριτών θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 13:30, πάλι 

στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης [Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα]. 

Κάθε ενημερωτικό μέσο δικαιούται μία διαπίστευση. 

Ο δημοσιογράφος  Σταύρος Καπάκος προορίζεται για τη θέση του γενικού διευθυντή 

Περιεχομένου στη νέα ΕΡΤ. Την ανάλογη θέση στη ΝΕΡΙΤ έχει σήμερα ο Βασίλης 

Θωμόπουλος. Ο Στ. Καπάκος εργάζεται στην «Αυγή» ως διευθυντής σύνταξης, με 

πολυετή εμπειρία στον ενημερωτικό τομέα του Mega. 

Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ) συνέδριο με 

θέμα «Μέσα, Επικοινωνιακό Σύστημα και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Στο συνέδριο θα 

παρουσιαστούν 29 εισηγήσεις από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της ενημέρωσης και επικοινωνίας, 7 ψηφιακές 

εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από φοιτητές, ενώ θα λάβουν χώρα 5 συμπόσια με 

συμμετοχή 23 ομιλητών. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 

https://mediadevel.wordpress.com  
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Εφημερίδες 

 
 
Στα 409.570 φύλλα έφτασε η κυκλοφορία των εφημερίδων την προηγούμενη Κυριακή 

έναντι 397.060 της προηγούμενης. Μια ανάσα 12.510 φύλλων, που οφείλεται στα συν 

5.960 του «Βήματος», στα 4.440 του «Τύπο» και στα 3.250 του «Πρώτου Θέματος». 

Μετά την πασχαλιάτικη υποχώρηση, η «Καθημερινή» επανήλθε... δριμύτερη, με συν 

15.789 φύλλα. Από 72.650 που είχε στις 11/4 ανέβηκε στις 19/4 στα 88.439, κρατώντας 

σταθερά τη δεύτερη θέση. Ο μέσος όρος των πωλήσεων της τον Μάρτιο ήταν 80.171 

φύλλα, μαζί με τις συνδρομές. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων 

(μαζί με της «Καθημερινής») στις 19/4 ήταν 483.539 φύλλα από 416.530 το Πάσχα, ήτοι 

συν 67.009 φύλλα. Ο μέσος όρος κυκλοφορίας τον Μάρτιο ήταν 508.879 φύλλα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 26/4/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 115.360 

«Έθνος»: 74.870 

«Το Βήμα»: 74.120 

«Real news»: 61.260 

«Τύπος»: 20.930 

«Ριζοσπάστης»: 17.550 

«Δημοκρατία»: 17.220 

«Kontra News»: 9.040 

 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 

Ανεβασμένα είναι τα ποσοστά θεαματικότητας για το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών 

της λίστας της Nielsen. Στην πρώτη θέση πάντα, και με αύξηση των ποσοστών του, 

βρίσκεται ο ΑΝΤ1, ο οποίος κερδίζει με τα τηλεοπτικά σόου και τις πρωινές εκπομπές του. 

Το Mega παραμένει καθηλωμένο στην τρίτη θέση και παρά την αύξηση που σημείωσε 

δεν κατάφερε να φθάσει το 15%. Ανεβασμένα είναι και τα ποσοστά της κρατικής ΝΕΡΙΤ 

αλλά και τοου Alpha.   

 

 



 

Media Update Page 4 

 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 20 – 26/4 13 – 19/4 

ANT1 18% 17,1% 

ALPHA 16,4% 15,8% 

MEGA 14,7% 14,1% 

STAR 9,5% 9,2% 

ΣΚΑΪ 7,8% 7,4% 

N / Ν Plus 7,8% 7,4% 

E-TV 4,6% 5,1% 

MAKEΔΟΝΙΑ  1% 1,1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος ο Real FM με 14% και στην τελευταία μέτρηση της Focus για το διάστημα 

16/03/2015 – 26/04/2015. Δεύτερος είναι ο Μελωδία με 9,4% και τρίτος ο Athens DJ με 

8,9%. Ο ΣΚΑΪ σταθερά τέταρτος με 8,8% και ακολουθεί με 7,3% ο Δίεση. Την πρώτη δεκάδα 

συμπληρώνουν ο Ρυθμός με 6,8%, ο KISS και ο RED με 6,7% και ο Sfera και ο Derti με 

ποσοστό 6,6% ο καθένας.  

Τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας «Θεσσαλία» Βασίλη Δανό καταγγέλουν οι απλήρωτοι 

εργαζόμενοι των Θεσσαλικών Εκδόσεων. Υποστηρίζουν πως ο εκδότης ακολουθεί 

«μεθοδευμένη τακτική ώστε να αλλάξει το σήμα της εφημερίδας και την εκδότρια εταιρεία 

για να αποφύγει την πληρωμή των οφειλών προς τους εργαζόμενους. Επί του σήματος 

της εφημερίδας υπάρχει κατάσχεση για χρέη άνω των 600.000 ευρώ. Σύμφωνα με την 

καταγγελία, η παρένθετη εταιρεία ΘΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ.ΕΠΕ κατοχύρωσε το σήμα «Μία 

Θεσσαλία» με έγγραφη δήλωση συναίνεσης με την εταιρεία Θεσσαλικές Εκδόσεις. 


