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Media Update 17 Μαΐου 2015 

 

Μειώνονται σημαντικά τα πραγματικά έσοδα από τη διαφήμιση 

Η αύξηση στη διαφημιστική δαπάνη της τηλεόρασης συνεχίστηκε και τον Απρίλιο με 

μεγάλα ποσοστά, ωστόσο αποδίδεται στον υπολογισμό του ειδικού φόρου τηλεόρασης, 

με τα πραγματικά έσοδα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς να είναι καθηλωμένα ή 

μειωμένα. Σύμφωνα με τη Media Services, τον Απρίλιο η τηλεόραση είχε ονομαστική 

δαπάνη ύψους 71.872.975 ευρώ, με αύξηση από το 2014 κατά 49%. Όλα τα άλλα Μέσα 

τον Απρίλιο είχαν πτώση. Τα περιοδικά απορρόφησαν 26.431.848 ευρώ, μείον 10,1%, οι 

εφημερίδες 16.657.284 ευρώ, μείον 21,2%, και το ραδιόφωνο 6.669.707 ευρώ, μείον 10,1%. 

Το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στα 121.631.813 

ευρώ. 

Από τους τηλεοπτικούς σταθμούς την πρώτη θέση στη διαφημιστική απορρόφηση έχει ο 

ΑΝΤ1, με μεικτά έσοδα ύψους 27.924.085 ευρώ, παίρνοντας το 38,85% της συνολικής 

διαφημιστικής πίτας. Στη δεύτερη θέση παραμένει το Mega, με ονομαστικά έσοδα 

23.676.987 ευρώ και ποσοστό 32,94% της αγοράς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Alpha, με 

11.960.205 ευρώ και ποσοστό 16,64%, και ακολουθεί το Star με 7.772.471 ευρώ και 

ποσοστό 10,81%.  Ο ΣΚΑΪ καταγράφει πολύ μικρά διαφημιστικά έσοδα στη μέτρηση της 

Media Services, που ανέρχονται σε 297.358 ευρώ, ποσό μικρότερο και από αυτό της 

ΝΕΡΙΤ, η οποία έχει έσοδα 389.334 ευρώ. 

 

 

Κρατική ενίσχυση στον Τύπο της περιφέρειας μέσω ΑΠΕ 

Με νέα έρευνα αναγνωρισιμότητας στα χέρια τους, οι εκδότες περιφερειακών 

εφημερίδων ζητούν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη στήριξη των εκδόσεών τους. Η έρευνα 

αναγνωρισιμότητας, την οποία έχουν καταθέσει στη Γενική Γραμματεία, δείχνει πως οι 

μεγάλες περιφερειακές εφημερίδες έχουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα από τις 

κεντρικές στην περιοχή τους. Η στήριξη του περιφερειακού Τύπου ήταν και είναι πολιτικό 

ζήτημα, καθώς οι τοπικές εφημερίδες μεταφέρουν στην περιφέρεια τις κυβερνητικές 

κινήσεις και προβάλλουν την πολιτική δράση των τοπικών βουλευτών. Δεν γίνεται 

συζήτηση για την επαναφορά των ευεργετικών διατάξεων όπως η υποχρεωτική 

δημοσίευση των ισολογισμών. Η πρώτη ενίσχυση που θα δοθεί θα είναι μέσω του 

Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, το οποίο θα χορηγεί δωρεάν σε όλες τις 

περιφερειακές εφημερίδες την καθημερινή ειδησεογραφία του. Για να γίνει αυτό, έχει  
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εξασφαλίσει την κυβερνητική δέσμευση ότι θα λάβει χορηγία από τις μεγάλες τράπεζες 

της χώρας, ώστε να καλυφθεί η απώλεια εσόδων από τις συνδρομές. 

 

 

Επέλεξαν Τσακνή και όχι Κωστόπουλο 

Το όνομα του νομικού συμβούλου της πρώην ΕΡΤ Βασίλη Κωστόπουλου ήταν το πρώτο 

στη λίστα για τη θέση του προέδρου της ΕΡΤ. Ο Β. Κωστόπουλος ήταν από τα λίγα 

ιστορικά στελέχη της ΕΡΤ που αρνήθηκαν να πάνε στη ΔΤ και στη ΝΕΡΙΤ, απορρίπτοντας 

τις σχετικές προτάσεις να συνεργαστεί με τα μορφώματα. Παρέμεινε ενεργός 

υποστηρικτής της ΕΡΤ και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων 

επιχείρησε να αλλάξει τη στάση της EBU απέναντι στον φορέα.  

Στη συνέχεια κατέθεσε ολοκληρωμένη, δισέλιδη πρόταση για την άμεση επαναλειτουργία 

της ΕΡΤ, την οποία υπερασπίστηκε στην υπόθεση του Champions League μαζί με τη 

Διοίκησή της, υπό τον Λάμπη Ταγματάρχη, ο οποίος είχε συνήγορο τον Σπύρο Σαγιά, 

σημερινό γενικό γραμματέα της κυβέρνησης. Το όνομά του επανήλθε για τη θέση του 

προέδρου καθώς ο φορέας ΕΡΤ ΑΕ έχει ανοικτά νομικά ζητήματα, αλλά τελικά οι 

άνθρωποι του Μεγάρου Μαξίμου κατέληξαν στον Διονύση Τσακνή.  

 

 

 

 

Flash News 

Απολύσεις και νέος γύρος ατομικών συμβάσεων στον ΔΟΛ αναβλήθηκαν για το 

καλοκαίρι. Μετά την αναταραχή που ξέσπασε λόγω της περιορισμένης στάσης 

πληρωμών του Οργανισμού, η Διοίκηση ενημέρωσε πως θα πληρώσει το 50% των 

μισθών του Απριλίου και στις 29 Μαϊου θα γίνει η εξόφληση. Στη γενική συνέλευση που 

έγινε, παρουσία συνδικαλιστικών στελεχών και του διευθυντή Αντώνη Καρακούση, 

δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην άσχημη οικονομική κατάσταση του εκδοτικού οργανισμού, 

ενώ διαφάνηκε πως θα γίνουν απολύσεις και περικοπές κατά τη διάρκεια των 

καλοκαιρινών μηνών. Οι νέες ατομικές συμβάσεις θα γίνουν αντικείμενο ξεχωριστών, 

προσωπικών συμφωνιών των εργαζομένων με τη Διοίκηση. 

Την εφημερίδα «Δημοκρατία» καταγγέλουν η ΕΣΗΕΑ και το ΠΑΜΕ Τύπου για τις 

συνεχιζόμενες απολύσεις το τελευταίο διάστημα. 
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Με μια νέα τηλεοπτική πρόταση επιστρέφει στο Mega ο δημοσιογράφος Μιχάλης 

Κεφαλογιάννης. Η νέα εκπομπή του με τίτλο «My Life» μοιάζει με διαδικτυακό περιοδικό και 

αγγίζει καθημερινά ζητήματα που απασχολούν όλους μας, ενώ επιχειρεί να αναδείξει την 

αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Η υγεία μου, το σώμα μου, η ζωή μου είναι το μότο της νέας 

εκπομπής, που φιλοδοξεί να μας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας. Η 

θεματολογία δεν θα είναι αμιγώς ιατρική, καθώς θα υπάρχουν και κοινωνικά θέματα. Η 

εκπομπή είναι πολυθεματική κα στηρίζεται σε ανθρώπινες ιστορίες. Η πρεμιέρα της 

αναμένεται το Σάββατο 6 Ιουνίου. 

Λουκέτο στην Τυποεκδοτική και επίσημα. Η στρατηγική απομάκρυνσης του ΚΚΕ από τα 

ΜΜΕ συνεχίζεται. Πρώτα, το καλοκαίρι του 2013, πουλήθηκαν η τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο του 902, τα οποία κατέληξαν το πρώτο στον κύκλο συμφερόντων του 

Φίλιππου Βρυώνη και το δεύτερο στον Γιάννη Κουρτάκη. Οι προσπάθειες για να 

πουληθεί το ιστορικό τυπογραφείο του ΚΚΕ, που έγιναν τους τελευταίους εννιά μήνες, δεν 

είχαν αποτέλεσμα ενώ η εταιρεία δεν κατάφερε να ενταχθεί στο άρθρο 99 περί 

πτωχευτικής διαδικασίας. 

Νέα ήθη στις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Στη «Μακεδονία» και στον «Αγγελιοφόρο» οι 

εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Εν όψει νέου γύρου περικοπών και νέων ατομικών 

συμβάσεων, οι εκδοτικές εταιρείες προτείνουν να δημιουργηθούν ειδικοί λογαριασμοί 

στις τράπεζες στους οποίους θα κατατίθενται τα έσοδα από τα πρακτορεία, ώστε να 

πληρώνονται με τα χρήματα αυτά τα δεδουλευμένα! Στον «Αγγελιοφόρο» προτάθηκε νέα 

μείωση αποδοχών κατά 28%, για τη δε «Μακεδονία» εκδικάζεται αύριο, Δευτέρα, η έφεση 

της εταιρείας για την ένταξή της στο άρθρο 99. Πρωτόδικα το δικαστήριο είχε απορρίψει 

το αίτημα της εταιρείας, μη αποδεχόμενο το σχέδιο εξυγίανσης που είχε κατατεθεί. 

Εσωτερική διαδοχή στον ΣΚΑΪ. Ο Σταμάτης Μαλέλης υπέγραψε την ανανέωση της 

συνεργασίας του με τον Όμιλο του Νέου Φαλήρου ως Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και 

Ενημέρωσης. Η Λία Παρασκευά αναλαμβάνει και επίσημα διευθύντρια σύνταξης 

ειδήσεων, με κύρια ευθύνη το δελτίο ειδήσεων, και διευθυντής Ενημερωτικών Εκπομπών 

γίνεται ο Γιάννης Κολοκυθάς. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα υπάρξουν κι άλλες 

αλλαγές στη δομή του σταθμού. Οι ανακατατάξεις ξεκίνησαν με την αποχώρηση της 

Εύης Κουτσαυτάκη και την αντικατάστασή της από τον Κώστα Κιμπουρόπουλο, στη 

θέση του διευθύνοντος συμβούλου. 

Ραδιοφωνική συνεργασία ΑΠΕ – Helexpo ΔΕΘ. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 

συμφώνησε να αναλάβει τη διοργάνωση κοινών δράσεων προβολής στο εξωτερικό και 

τη διεκδίκηση, από κοινού, έργων προβολής και δημοσιότητας (π.χ., από δήμους και 

περιφέρειες). 
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Εφημερίδες 

 
 
Κοντά στον πήχη των 400.000 φύλλων έχουν κατέβει οι κυριακάτικες εφημερίδες, από κει 

που τα χρόνια της... ευδαιμονίας και της σπατάλης η κυκλοφορία τους ξεπερνούσε το 

1.000.000. Τώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι πολίτες έχουν κόψει τις εφημερίδες – 

παρά τις προσφορές. Επιπλέον, οι εφημερίδες έχουν γίνει... χθεσινές, δεν έχουν τίποτε το 

νέο σε σύγκριση με αυτά που έχουν μεταδώσει το προηγούμενο βράδυ τα κανάλια. Τα 

ρεπορτάζ και οι αποκλειστικότητες έχουν εξαφανισθεί. Και αυτή η μη αμφισβητήσιμη 

πραγματικότητα θα έπρεπε να έχει προβληματίσει και να είχε ανησυχήσει τους εκδότες. 

Την προηγούμενη Κυριακή οι κυκλοφορίες ήταν αντίγραφο της προπροηγούμενης. 

Μόλις συν 650 φύλλα ήταν η διαφορά. Πούλησαν 411.940 από 411.290 που είχαν στις 

3/5. Το «Πρώτο Θέμα» έμεινε στα ίδια φύλλα (+110) και μόνο το «Έθνος» πήρε μια ανάσα, 

με 3.990 φύλλα. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων, μαζί με της 

«Καθημερινής», στις 3/5 ήταν 486.454 φύλλα έναντι 487.765 στις 26/4 ήτοι 1.311 φύλλα 

μείον, ενώ ο μέσος όρος του Απριλίου ήταν 470.099 φύλλα. 

Συνεχίστηκε η πτώση της «Καθημερινής» και την Κυριακή 3/5. Από 80.135 που είχε στις 

26/4 έπεσε στα 76.954, χάνοντας 3.181 φύλλα, και περιορίστηκε στην τρίτη θέση, 

σύμφωνα πάντα με τις πωλήσεις που δίνει η ίδια η εφημερίδα, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, ο αριθμός των οποίων κρατείται μυστικός.  

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 10/5/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 110.370 

«Το Βήμα»: 83.520 

«Έθνος»: 80.210 

«Real news»: 60.150 

«Δημοκρατία»: 18.290 

«Τύπος»: 18.060 

«Ριζοσπάστης»: 14.900 

«Kontra News»: 8.120 

 

 

Ξεσκονίζονται τα δάνεια των media. Με την κατάθεση του νομοσχεδίου για την 

τηλεοπτική αδειοδότηση θα συμπεσει, όπως όλα δείχνουν, το πόρισμα του Οικονομικού 

Εισαγγελέα για τον δανεισμό των επιχειρήσεων media. Ο Εισαγγελέας Γαληνός Μπρης 

έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί από τις τράπεζες και από την 

Τράπεζα της Ελλάδος για δάνεια που χορηγήθηκαν σε εταιρείες ΜΜΕ, σε θυγατρικές τους 

αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν ή εκπροσωπούν τις εταιρείες αυτές. Τα  
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στοιχεία που έχουν δοθεί στον Εισαγγελέα αφορούν δάνεια άνω των 500.000 ευρώ, τους 

όρους με τους οποίους χορηγήθηκαν αλλά και τις εγγυήσεις που δόθηκαν για αυτά. Το 

πόρισμα του Εισαγγελέα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και, όπως εκτιμάται, η 

παρουσίαση του θα συμπέσει με την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ΜΜΕ από τον 

Νίκο Παππά. 

 

 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 

Αύξηση για Mega, ΝΕΡΙΤ, και ΣΚΑΙ, μείωση για ΑΝΤ1, Star και Alpha έδειξε η προηγούμενη 

εβδομάδα στις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen. Οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές 

ανάμεσα στους τηλεοπτικούς σταθμούς χωρίς να αλλάζει η συνολική εικόνα του 

ανταγωνισμού. Το Mega παρά την αύξηση των ποσοστών του δεν κατάφερε να 

ξεπεράσει το 15% ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστών καταγράφει η ΝΕΡΙΤ. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 4/5 – 10/5 27/4 – 3/5 

ANT1 18% 19,2% 

ALPHA 16,4% 17% 

MEGA 14,7% 13,9% 

STAR 9,9% 10,4% 

ΣΚΑΪ 8,1% 7,6% 

N / Ν Plus 7,1% 6,2% 

E-TV 4,8% 4,6% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος με τεράστια διαφορά ο Real FM και την περασμένη βδομάδα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Focus για το διάστημα 5-11/5/2015, ο σταθμός συγκέντρωσε 188 

αστάθμιστες απαντήσεις, ο Μελωδία 131, ο Athens DJ 128, ο ΣΚΑΪ 111, ο Sfera 108, ο 

Ρυθμός 92 ο Δρόμος με 90 , ο Red με 83 , ο Rock FM με 81 και ο Δίεση με 80 στην δέκατη 

θέση.  

Ζωντανά από το Κανάλι της Βουλής θα μεταδίδεται η Εξεταστική Επιτροπή για το πως 

οδηγήθηκε η χώρα στο Μνημόνιο. Στην απόφαση μειοψήφησαν η ΝΔ και το Ποτάμι.  


