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Media Update 31 Ιανουαρίου 2016 

 

Πρώτα αλλαγές και μετά νέος διευθυντής στον ΑΝΤ1  

«Προχωράμε και βλέπουμε για τον διευθυντή ειδήσεων», λένε στον ΑΝΤ1. Ο Θοδωρής 

Κυριακού έχει αποφασίσει πρώτα να μεταφέρει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 7 

μ.μ. και στη συνέχεια να ορίσει διευθυντή ειδήσεων, μετά και την παραίτηση του Βασίλη 

Πελέκη. Το πρόσωπο που θα αναλάβει δεν θα είναι κάποιο από τα γνωστά της 

τηλεόρασης. 

Στις 7 το απόγευμα μεταδίδονται ήδη το δελτίο ειδήσεων του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ 

και το μαγκαζίνο με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο «Ε» με την υποστήριξη του ομίλου των 

«Παραπολιτικών». 

Η αλλαγή της ώρας για τον ΑΝΤ1 είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Μαρτίου και το 

ερώτημα είναι τι θα γίνει με το κενό που θα αφήσει το κανάλι, με τον ΣΚΑΪ να ελκύεται από 

την ιδέα να.. ανταγωνιστεί το δελτίο ειδήσεων του Mega. 

 

 

Flash News 

Απεργία διαρκείας στο ΔΟΛ ετοίμαζαν οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι, γιατί είναι 

απλήρωτοι τρεις μήνες, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Κάπου όμως το έμαθε ο 

Σταύρος Ψυχάρης, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι αύριο, Δευτέρα, θα τους καταβληθεί το 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και υποσχέθηκε ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει 

«ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα»! Κατόπιν αυτού η απεργία μπήκε στο ράφι. 

Επιχορήγηση 4.286.702 ευρώ έλαβε από τον Δήμο Αθηναίων για το 2014 ο 

ραδιοφωνικός σταθμός «Αθήνα 9,84». Η Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας εξακολουθεί 

να διαθέτει το 2014 χαμηλό κύκλο εργασιών, ύψους 171.200 ευρώ, και υψηλό κόστος 

πωλήσεων, ύψους 4.271.205 ευρώ. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2013 ήταν 221.922 ευρώ 

και 4.121.640 ευρώ αντίστοιχα. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης του σταθμού, τη γενική 

ευθύνη του οποίου έχει ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης, ανήλθαν σε 370.791 

ευρώ έναντι κερδών 304.535 ευρώ το 2013. Οι συνολικές ζημιές ανήλθαν σε 4.940.625 

ευρώ το 2014 έναντι 4.569.834 ευρώ το 2013. 

Νέα καθημερινή εφημερίδα από τον Γιάννη Κουρτάκη από τις 22 Φεβρουαρίου. Θα 

ονομάζεται «Η Ελληνική» και θα κυκλοφορεί από Τρίτη ως και Σάββατο με 24 σελίδες 

μεγάλου σχήματος και φιλελεύθερη πολιτική ταυτότητα. Στην εκδοτική ομάδα 

συμμετέχουν ο Νίκος Σίμος, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, η Ζέζα Ζήκου, ο Λάμπρος  
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Καλαρύτης και σε επιτελικό ρόλο ο Σπύρος Αλεξίου. Η «Ελληνική» θα έχει καθημερινά 

τέσσερις σελίδες αρθρογραφία και θα συνεργάζεται με γαλλική εφημερίδα. 

Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για το ΑΠΕ το 2016, ύψους 8.135.000 ευρώ, υπέγραψε ο 

υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς. Ο αντίστοιχος προϋπολιγισμός του 2015 ήταν στα 

8.271.000 ευρώ και εκκρεμεί πλέον η δημοσίευση του ισολογισμού. Από τα χρήματα του 

2016, το ΑΠΕ έλαβε από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 4.413.500 

ευρώ, με προτεραιότητα την πληρωμή μισθών. Τέλος, σημειώνουμε πως σήμερα λήγει η 

προθεσμία για να επιλέξουν οι εργαζόμενοι στο ΑΠΕ αν θα παραμείνουν στο Πρακτορείο 

ή στα άλλα Μέσα όπου εργάζονται, ενώ η διοίκηση έχει το δικαίωμα να εκδώσει ειδικές 

άδειες παράλληλης απασχόλησης. 

Δεν θα διεκδικήσει άδεια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. 

Αντιθέτως, ενδιαφέρον δείχνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης αλλά και ο Σωκράτης Κόκκαλης, 

ενώ ο Κυριακού φιλοδοξεί να πάρει μία από τις άδειες εθνικής εμβέλειας γενικού 

περιεχομένου για τον ΑΝΤ1 και μία ψυχαγωγικού για το Μακεδονία TV. 

Η Globecast France θα εκπέμπει την ERT World. Επικυρώθηκε από τη διοίκηση της ΕΡΤ η 

ανάθεση στην εταιρεία Globecast France SAS της μεταφοράς, της εκπομπής, της 

διανομής και της εκμετάλευσης των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων της στην Ευρώπη, έναντι 

1.540.188 ευρώ. Η σύμβαση είναι τετραετούς διάρκειας, για τα έτη 2016 έως και 2019, και 

το τίμημα θα δίνεται τμηματικά. Η σύμβαση θα πρέπει να εγκριθεί από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, ενώ εκκρεμεί η ανάθεση της μεταφοράς και της διανομής των τηλεοπτικών 

σημάτων σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. 

EΣΗΕΑ: Απεργία την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016. Η ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ευθύνες, 

καταγγέλλει συμπεριφορές και απαιτεί την άμεση απόσυρση του Ασφαλιστικού 

εκτρώματος. Οι δημοσιογράφοι απεργούν την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016. 

Συμμετέχουν, όμως, και στις αγωνιστικές πορείες-συγκεντρώσεις της Πέμπτης, 4 

Φεβρουαρίου 2016, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τους 

συνταξιούχους. 

 

 

Εφημερίδες 

 
Κυριακή των απωλειών... Συνολικά 11.440 φύλλα έχασαν την περασμένη Κυριακή οι 

εφημερίδες. Από 380.600 που είχαν στις 17/1 –εκτός της «Καθημερινής», επειδή δίνει η ίδια 

την κυκλοφορία της με μία βδομάδα καθυστέρηση...-πούλησαν 369.160 φύλλα. Τις 

περισσότερες απώλειες τις είχαν το «Βήμα» με -6.050 φύλλα, η «Δημοκρατία» με -5.010 και 

ο «Τύπος» με -2.200. 
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Κάτω 7.182! Τα φύλλα που είχε πάρει η «Καθημερινή» την Κυριακή 10/1 τα έχασε την 

επόμενη (17/1). Από τα 67.247 έπεσε στα 60.065 (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι 

συνδρομές, ο αριθμός των οποίων παραμένει άγνωστος), ήτοι 7.182 φύλλα λιγότερα. Η 

συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων, μαζί με της «Καθημερινής», στις 

17/1 ήταν 439.905 φύλλα από 432.577 στις 10/1, συν δηλαδή 7.328 φύλλα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 24/1/2016 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 102.220 

«Έθνος»: 74.280 

«Το Βήμα»: 70.250 

«Real News»: 59.340 

«Δημοκρατία»: 15.060 

«Τύπος»: 14.590 

«Ριζοσπάστης»: 12.470 

«Kontra News»: 8.310 

«Freddo»: 4.570 

«Αυγή»: 3.680 

«Ελεύθερη Ώρα»: 8.380 

«Το Παρόν»: 2.150 

«Το Άρθρο»: 1.180 

«Το Χωνί»: 1.130 

«Βραδυνή»: 680 

«Ακρόπολη»: 380 

«Ο Λόγος»: 60 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 24/1/2016 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Αγορά»: 18.200 

«Κεφάλαιο»: 4.220 

«Επένδυση»: 4.050 

«Αξία»: 2.010 

«Ναυτεμπορική»: 610 

«Ημερησία»: 380 

«Χρηματιστήριο»: 220 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο ΑΝΤ1. Ο ΑΝΤ1 διατηρεί την πρώτη θέση με 16,9%, έχοντας και καθαρή 

διαφορά από τον δεύτερο Alpha, ο οποίος βρίσκεται στο 15,8%. Άνοδος για το Mega 

στο 13%, σε αντίθεση με το Star που υποχώρησε, ελάχιστα, στο 10,2%. Ο ΣΚΑΪ ανέβηκε 

στο 9,2% και το E-TV στο 8%. Σταθερή με 4,8% η ΕΡΤ1, στο 2% η ΕΡΤ2 και στο 1,1% το 

Μακεδονία TV. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 18 – 24/1/16 11 – 17/1/16 

ANT1 16,9% 16,5% 

ALPHA 15,8% 14,8% 

MEGA 13% 12,2% 

STAR 10,2% 10,3% 

ΣΚΑΪ 9,2% 8,9% 

Ε-TV 8% 7,9% 

ΕΡΤ1 4,8% 4,7% 

ΕΡΤ2 2% 2% 

MAK TV  1,1% 1,1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος ο Real FM με 165 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 19-25/1/2016 σύμφωνα 

με έρευνα της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Δεύτερος ο Μελωδία με 117, τρίτος ο 

Athens DJ με 100, ακολουθούν ο ΣΚΑΪ και ο Rock με 94, ο Δίεση, ο RED και ο Ρυθμός με 

88, ο Easy με 84 και τη δεκάδα κλείνει ο Sfera με 83. 


