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Media Update 25 Οκτωβρίου 2015 

 

Ένα θολό «success story» το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ 

Έπειτα από έναν πολύμηνο βομβαρδισμό «αντι-καναλαρχικής» ρητορείας και 

μεγαλόστομων υποσχέσεων περί «ρύθμισης του άναρχου τηλεοπτικού τοπίου» η 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τελικα προς ψήφιση στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τις 

αδειοδοτήσεις των τηλεοπτικών σταθμών που, όπως πολλοί επισημαίνουν, αγνοεί τις 

σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των τηλεοπτικών μέσων, εγκλωβίζει την ιδιωτική 

τηλεόραση στον σφικτό εναγκαλισμό της πολιτικής εξουσίας – δίνοντας τον ρόλο του 

«κλειδοκράτορα» στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό – και θα φέρει ακόμη περισσότερες 

στρεβλώσεις στην αγορά την οποία υποτίθεται ότι αποπειράται να ρυθμίσει.  

Το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε επί της αρχής από τους ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Ποτάμι, ενώ οι 

αρμόδιοι υπουργοί Επικρατείας και Υποδομών προέβησαν σε νομοτεχνικές βελτιώσεις. 

Αποφασίστηκε: Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης τηλεοπτικής άδειας από το ΕΣΡ 

είναι απαραίτητη η κατάθεση της αιτιολογημένης γνώμης. Ο ελάχιστος αριθμός 

προσωπικού των περιφερειακών θα ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των 

υπουργών Εργασίας και Επικρατείας. Παρέχεται η δυνατότητα σε δημοσιογράφους που 

απασχολούνται στη ΓΓ Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο 

Ειδήσεων να απασχολούνται και στον ιδιωτικό τομέα. Με απόφαση του ΕΣΡ ανακαλείται η 

άδεια σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που 

ανέλαβαν με υπεύθυνη δήλωση. Η ανακαλούμενη άδεια χορηγείται στους αμέσως 

επόμενους υπερθεματιστές. 

 

 

Flash News 

Σχέδιο για την απόκτηση και δεύτερου τηλεοπτικού σταθμού έχει ο Γιάννης Αλαφούζος. 

Εδώ και αρκετό καιρό επεξεργάζεται ένα μοντέλο δημιουργίας ειδησεογραφικού 

σταθμού, που θα μεταδίδει ειδήσεις όλο το εικοσιτετράωρο και θα μεταφέρεται μέσω 

Nova και OTE TV και, αν πάρει άδεια, και επίγεια. Ο σημερινός ΣΚΑΪ θα είναι γενικής 

στόχευσης, με ειδήσεις, εκπομπές, ντοκιμαντέρ και ταινίες, και ο δεύτερος αμιγώς 

ενημερωτικός. 

Option στο CNN και για την τηλεόραση έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχοντας 

δημιουργήσει την DPG Media και εκδίδοντας παράλληλα την αθλητική εφημερίδα 

«Πράσινη», έχει εξασφαλίσει στη σχετική συμφωνία με το CNN τη δυνατότητα να το 

επεκτείνει εκτός από το internet και στην ελληνική τηλεόραση. 
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Αργά το βράδυ της Παρασκευής έγινε γνωστό ότι υπήρξε νέα εμπλοκή στις 

διαπραγματεύσεις κυβέρνησης – δανειστών, καθώς η «τρόικα» απαίτησε από τον 

υπουργό Εργασίας να καταργηθεί εδώ και τώρα το αγγελιόσημο. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, ο υπουργός Εργασίας απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι δεν είναι η 

ώρα να συζητηθεί το θέμα του αγγελιοσήμου και γενικώς των κοινωνικών πόρων.  

Την επέκταση της συνεργασίας της παγκόσμιας πλατφόρμας του Vice με τον Όμιλο 

ΑΝΤΕΝΝΑ και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αποφάσισαν ο συνιδρυτής και 

διευθύνων σύμβουλος του Vice Shane Smith και ο αντιπρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ 

Θοδωρής Κυριακού. Κλειδί για τη σχετική απόφαση ήταν οι εντυπωσιακές επιδόσεις στην 

Ελλάδα (+70%), στη Σερβία (τηλεθέαση 25%) και στη Ρουμανία (+135%). 

Με το E-TV «φλερτάρει» ο Νίκος Ευαγγελάτος μετά το «διαζύγιο» του με το Mega, ενώ 

υπάρχει και ένα «διακριτικό» ενδιαφέρον από τον ΣΚΑΪ. 

Μέση κυκλοφορία 15.953 φύλλα κατέγραψε η «Freddo» από τη μέρα της έκδοσής της και 

10.747 τον Σεπτέμβριο. Επίσης, στην κατηγορία των εφημερίδων που ξεκίνησαν την 

περασμένη χρονιά, η «Αγορά» κατέγραψε μέση κυκλοφορία 16.030 φύλλα και η 

«Επένδυση» 9.344 τον προηγούμενο μήνα. 

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η «Εφημερίδα των Συντακτών», με μέση κυκλοφορία 

11.617 φύλλα (2.587) τον Σεπτέμβριο και 11.466 στο εννιάμηνο (2.416). 

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. 

Τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η ΕΕΤΤ στο λουκέτο της ΕΡΤ και στην παράλληλη 

εδραίωση της DIGEA παρουσίασε αναλυτικά με στοιχεία στη Βουλή, ο υπουργός 

Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος έχει καταθέσει και μήνυση στον εισαγγελέα σε 

βάρος της συγκεκριμένης «ανεξάρτητης» Αρχής για τη σύμβαση που υπέγραψε με την 

εταιρεία που ανήκει στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας για την παραχώρηση των 

ψηφιακών συχνοτήτων.  Κατονομάζεται ο κομβικός ρόλος του Νίκου Παπαουλάκη στην 

υπόθεση ΕΡΤ-DIGEA, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ήταν ο άνθρωπος που ανέβηκε στον 

Υμμηττό και κατέβασε τον πομπο της ΕΡΤ.  Ο  Χρήστος Σπίρτζης  αναφέρεται ακόμη σε 

πρώην σύμβουλο υπουργολύ- ισχυρό πρόσωπο της τηλεόρασης στο παρελθόν- που  

παραμένει ως σήμερα  στην ΕΕΤΤ, προφανώς  για να ενισχύσει την …«ανεξαρτησία» της.  
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Εφημερίδες 

 
 

Μεγάλη βουτιά... των κυριακάτικων εφημερίδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πτώση 

του «Πρώτου Θέματος» κατά 5.010 φύλλα και της «Real News» κατά 7.980 και 

ακολουθούν κι άλλες εφημερίδες, με συνολική απώλεια 14.580 φύλλων από τη μια 

Κυριακή στην άλλη. Αυτό το πάνω – κάτω έχει σχέση με την ελκυστικότητα των 

προσφορών της κάθε εφημερίδας και όχι με την πληροφόρηση που προσφέρουν... Η 

μόνη εφημερίδα που είχε άνοδο ήταν ο «Ριζοσπάστης», με 2.570 φύλλα, άνοδος που  

παρατηρείται όποτε έχει εξόρμηση το ΚΚΕ. Η συνολική κυκλοφορία την Κυριακή 18/10 

ήταν 376.620 φύλλα από 391.200 που είχαν την προηγούμενη. 

 

Πάνω – κάτω... Η «Καθημερινή» κέρδισε 6.025 φύλλα την Κυριακή 11/10, πουλώντας 

75.131 (μαζί με τις συνδρομές) από 69.106 που είχε την προηγούμενη εβδομάδα. Να 

σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος κυκλοφορίας της τον Σεπτέμβριο ήταν 80.766 φύλλα.  

Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων στις 11/10, μαζί με της 

«Καθημερινής», ήταν 456.211 φύλλα από 450.316 που είχαν στις 4/10, ήτοι ανέβηκαν 

5.895 φύλλα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 18/10/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 100.160 

«Το Βήμα»: 74.350 

«Έθνος»: 72.350 

«Real News»: 62.220 

«Δημοκρατία»: 13.130 

«Ριζοσπάστης»: 13.030 

«Τύπος»: 11.920 

«Freddo»: 8.120 

 

 

Δίχως τέλος η πτώση στην κυκλοφορία των εφημερίδων 

Κι άλλες απώλειες στην κυκλοφορία των εφημερίδων. Η πτώση έφτασε στο -16% τον 

Σεπτέμβριο και στο -12% στο εννιάμηνο του 2015, με τον μέσο όρο κυκλοφορίας να 

ανέρχεται τον Σεπτέμβριο στα 800.671 φύλλα (-131.672) και από την αρχή του έτους στα 

845.412. 
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Οι κυριακάτικες εφημερίδες έχασαν 120.628 αναγνώστες τον Σεπτέμβριο, πουλώντας 

κατά μέσο όρο 472.572 φύλλα, ενώ στο εννεάμηνο πούλησαν 492.685 (-126.363), 

σημειώνοντας πτώση 20%! Το «Θέμα» διατήρησε και την περασμένη εβδομάδα την 

πρώτη θέση με 102.486 φύλλα (-19.522), ενώ στη δεύτερη θέση ανέβηκε η «Καθημερινή» 

με 81.445, παρά την απώλεια κατά μέσο όρο 13.920 αναγνωστών. Το «Βήμα» ανέβηκε 

στην τρίτη θέση με 76.281 φύλλα (-7.522), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το 

«Έθνος της Κυριακής», με μέσες απώλειες 26.522 φύλλων και μέση κυκλοφορία 71.828. 

Στην πέμπτη θέση η «Real News» με 64.038 φύλλα (-18.654). Στο εννιάμηνο το «Θέμα» 

ήταν πρώτο με 110.628 φύλλα (-17.199), δεύτερη η «Καθημερινή» με 81.564 (-7.166) και 

τρίτο το «Βήμα» με 72.565 (-34.238) έναντι 72.331 του «Έθνους». Στην πέμπτη θέση η «Real 

News» με 63.383 φύλλα (-17.915). 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM με 167 αστάθμιστες απαντήσεις με τη μέτρηση της Focus για 

λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ το διάστημα 13-19/10/2015. Δεύτερος ο Μελωδία με 145 και 

τρίτος ο ΣΚΑΪ με 115. Ο DeeJay ακολουθεί με 104 απαντήσεις, ο Σπορ FM με 86, ο Δίεση 

με 85, ο Ρυθμός με 80, ο Music με 77 και ο Red με 71. 

Μπροστά ο ΑΝΤ1. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 

έχει αρχίσει να δείχνει τους νικητές του, τον Alpha και τον ΑΝΤ1, που εναλλάσσονται στην 

κορυφή. Το E-TV είναι σταθερά στο 7%. 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 12 – 18/10 5 – 11/10 

ANT1 15,3% 14,7% 

ALPHA 15% 15,3% 

MEGA 12,2% 12,2% 

STAR 10% 9,8% 

ΣΚΑΪ 8,7% 8,5% 

E-TV 7% 7,4% 

ΕΡΤ1 5% 6,8% 

ΕΡΤ2 1,9% 1,6% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,8% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 


