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Περίληψη  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρεί  την ανάλυση και αξιολόγηση των Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζει και 

αποµειώνει  την δηµοτικότητα των παραδοσιακών Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης ενώ 

η οικονοµική κρίση, που έκανε την εµφάνιση της το 2008, έχει σηµαντικό αντίκτυπο 

στην αποτελεσµατική λειτουργία και κερδοφορία των επιχειρήσεων του κλάδου. Η 

έρευνα που διεξήχθη µε ερωτηµατολόγια σε δείγµα 294 ατόµων στο Νοµό Σερρών, 

ανέδειξε το Internet και  την Τηλεόραση ως επικρατέστερα µέσα για την καθηµερινή 

ενηµέρωση του κοινού. Οι χαράσσοντες την πολιτική και  τις  στρατηγικές του 

κλάδου θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην παραγωγή αξιόπιστων 

ειδήσεων και στην παρακίνηση των πολιτών για ενεργό συµµετοχή στα κοινά µέσω 

της τηλεόρασης, αν θέλουν να ανακτήσουν το έδαφος που φαίνεται να χάνεται για τα 

παραδοσιακά Μέσα Ενηµέρωσης  από την αυξανόµενη επικράτηση των νέων. Ο 

κλάδος των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης είναι κλάδος υψηλού ανταγωνισµού και 

απαιτεί προσεκτικές και καλά σχεδιασµένες στρατηγικές για την κερδοφορία και 

επιβίωση των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων.  

 

Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, SWOT ανάλυση, Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση, Στρατηγική 

Ανταγωνισµού, Σέρρες  
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Abstract  

This thesis analyzes and evaluates the media sector in Greece. The rapid development 

of technology minimizes the popularity of the traditional mass media. Moreover, the 

economic crisis has a significant effect on the efficiency and profitability of the 

industry. A survey with a questionnaire about the media in the city of Serres took 

place in order to remark the role of the media in the specific city. The sample of 294 

people highlighted Internet and  television as prevalent for the daily information of 

the population. Sector managers should focus on producing reliable news and 

motivating people for active citizenship through  TV. The media sector industry is a 

high competitive sector and requires careful and well- planned strategies for the 

profitability and the survival of the involved companies.  

 

Key words: Mass Media, SWOT Analysis, Financial Analysis, Competition Strategy, 

Serres   
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Εισαγωγή  

Στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ) µπορούµε να διακρίνουµε δύο 

τοµείς εργασιών. Ο πρώτος αναφέρεται στα Έντυπα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και  

περιλαµβάνει  τις εφηµερίδες και τον περιοδικό τύπο και ο δεύτερος στα 

Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που αφορούν στην τηλεόραση, στο 

ραδιόφωνο και στο Internet. Ακολούθως αυτά υποκατηγοριοποιούνται  σε περαιτέρω 

δραστηριότητες ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Τόσο παραδοσιακά, 

όσο και σήµερα, τα ΜΜΕ ενηµερώνουν και ψυχαγωγούν το  κοινό, καλύπτοντας και 

τα τρία επίπεδα αναγκών του: ενηµέρωση, επαφή µε το κοινωνικό γίγνεσθαι, 

ψυχαγωγία. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία τα ΜΜΕ προβάλλουν κοινωνικά πρότυπα, 

διαµορφώνουν νοοτροπίες και αξίες, επηρεάζουν την κοινή γνώµη και σε µεγάλο 

βαθµό αποτελούν το µέσο επικοινωνίας µεταξύ κράτους και πολίτη. 

Την τελευταία 20ετία ο αριθµός των ΜΜΕ στην Ελλάδα έχει πολλαπλασιαστεί µε 

αποτέλεσµα τον υπερκορεσµό της αγοράς αλλά και την αλλοίωση του ρόλου τους.  

Ενώ θεωρητικά η ύπαρξη πολλών ΜΜΕ συνεπάγεται πολυφωνία, ποικιλία, 

σφαιρικότητα, η αλόγιστη υπερπληθώρα προκαλεί αλυσιδωτά αρνητικά φαινόµενα.  

Κύρια αιτία η προβληµατική τους  επιβίωση, µιας και οι πηγές των εσόδων τους 

έχουν αλλάξει και αναγκάζονται να εξυπηρετούν εµπορικά και άλλα συµφέροντα που 

επηρεάζουν το περιεχόµενο και την αντικειµενικότητά τους. 

Παράλληλα στο «κυνήγι» της τηλεθέασης, της ακροαµατικότητας, και 

αναγνωσιµότητας, θυσιάζεται πολλές φορές  η ζητούµενη  σφαιρικότητα µε συνέπεια 

την  µονοδιάστατη και εξαντλητική ενασχόληση µε ελάχιστα θέµατα (µονοθεµατικά 

δελτία ειδήσεων). 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία δοµείται ως εξής: Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση γύρω από τα ΜΜΕ ξεκινώντας µε µία ιστορική αναδροµή 

των έντυπων, οπτικοακουστικών και νέων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Στη 

συνέχεια, αναλύονται οι δυσκολίες σχετικά µε την έλευση της ψηφιακής δορυφορικής 

τηλεόρασης στην Ελλάδα. Ακολούθως παρατίθενται οι πιο πρόσφατες έρευνες 

αναφορικά µε την αξιολόγηση των ΜΜΕ στην Ελλάδα καθώς επίσης και µια 

σύντοµη χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι στρατηγικές 

επιχειρήσεων µε έµφαση στις δυνάµεις του Porter και στην SWOT ανάλυση. 
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 Συγκεκριµένα θα παρουσιαστεί µια SWOT ανάλυση σχετική µε τον κλάδο των 

Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και στην συνέχεια η τρέχουσα κατάσταση του 

ανταγωνισµού στον κλάδο.  

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται πρωτότυπη έρευνα µε δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας 294 ατόµων στην πόλη των 

Σερρών µε σκοπό να ερευνηθεί η σχέση του κοινού µε τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης. Τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο 

της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 1ο 

1.1 Ιστορική Αναδροµή Μ.Μ.Ε 

Κάνοντας µια αναδροµή στην πρόσφατη ιστορία των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

στην Ελλάδα, παρατηρούµε περιόδους δραµατικών αλλαγών. 

Η πιο πρόσφατη αλλαγή πραγµατοποιήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1980 

 µε την άρση των ελέγχων και την ιδιωτικοποίηση του συστήµατος ραδιοφωνικής 

αναµετάδοσης. 

Αν κάνουµε µια ανασκόπηση στα τελευταία 25 έτη, µπορούµε να παρατηρήσουµε µια 

πρώτη µετατόπιση της προτίµησης στην αγορά των εφηµερίδων στα µέσα του 1980 

και στην συνέχεια κατά το τέλος του 1980 στον τοµέα της ραδιοφωνικής 

αναµετάδοσης. Επίσης στα µέσα του 1990 σηµειώθηκε µια δραµατική αύξηση στον  

περιοδικό τύπο. Κοµβικό σηµείο στη διαµόρφωση της υπάρχουσας ραδιοτηλεοπτικής 

πραγµατικότητας η  άρση του ελέγχου του κρατικού µονοπωλίου της ραδιοφωνικής 

αναµετάδοσης των συχνοτήτων που είχε σαν αποτέλεσµα την «έκρηξη» των   

ιδιωτικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών, εθνικών και τοπικών. 

Αυτή την στιγµή στην Ελλάδα λειτουργούν 160 ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια και 

περίπου 1.150 ιδιωτικοί ραδιοσταθµοί.  

Η Ελλάδα θα εισάγει την ψηφιακή εποχή κατά τον 21
ο
 αιώνα, η οποία θα οδηγήσει σε 

περαιτέρω αλλαγές στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και συγκεκριµένα 

στον κλάδο της τηλεόρασης. 

Επιπλέον, η πλήρης εµπορευµατοποίηση  της ραδιοτηλεοπτικής αναµετάδοσης  της 

χώρας είχε σαν αποτέλεσµα, πέραν της  πληθώρας των καναλιών, την απογείωση της 

διαφηµιστικής αγοράς, την αύξηση των εισαγωγών  προγραµµάτων καθώς επίσης και 

την αλµατώδη ζήτηση για νέες εγχώριες παραγωγές προκειµένου να ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες του µεγάλου αριθµού των τηλεοπτικών καναλιών. 

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 έχουν γίνει πολλές κρατικές παρεµβάσεις όσον 

αφορά την ρύθµιση του τοµέα των Μ.Μ.Ε (ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές άδειες, 

χρόνος διαφήµισης, προστασία ανηλίκων, δικαιώµατα ιδιοκτησίας). 
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1.1.1 Έντυπα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

Εφηµερίδες 

 

Παραδοσιακά, ο Τύπος στην Ελλάδα παίζει σηµαντικό ρόλο στην πολιτική σκηνή και 

ακολουθεί όλες τις εξελίξεις που σηµειώνονται σε αυτήν. Από την αποκατάσταση της 

∆ηµοκρατίας το 1974, ο Τύπος έχει περάσει σε µια διαδικασία εκσυγχρονισµού. Η 

ανάπτυξη της διαφήµισης την δεκαετία του ’60, ως µια από τις κύριες εισοδηµατικές 

πηγές αναφέρεται ως καταλύτης για τις πολιτικές επιλογές των εφηµερίδων. 

Επιπλέον, η είσοδος νέων τεχνολογιών εκτύπωσης την δεκαετία του ’80, η είσοδος 

επιχειρηµατιών σχετικών του κλάδου, όπως και ο σκληρός ανταγωνισµός από την 

τηλεόραση, έχει επηρεάσει τον κλάδο σηµαντικά. 

Κατά συνέπεια το περιεχόµενο των εφηµερίδων έχει γίνει πιο αντικειµενικό, µε 

αποτέλεσµα η παραδοσιακή στενή συσχέτιση των διαχειριστών των εφηµερίδων µε 

συγκεκριµένα άτοµα ή συµβαλλόµενα µέρη που προσδιόριζε πολιτικά και 

«χρωµάτιζε» κοµµατικά τα έντυπα να τείνει να εκλείψει. Σ’ αυτό συνέβαλε 

αποφασιστικά και η  ανάγκη προσέλκυσης ευρύτερης γκάµας αναγνωστών 

προκειµένου να αυξηθεί η κυκλοφορία σε µια εποχή οικονοµικών δυσκολιών. Παρ’ 

όλα αυτά βέβαια, οι εφηµερίδες δίνουν πάντα  το πολιτικό τους στίγµα  ειδικά 

µάλιστα σε περιόδους  έντονου πολιτικού διαλόγου και επίκαιρης πολιτικής 

διαπάλης, όπως για παράδειγµα αυτή των  εκλογών. 

Αξιοσηµείωτο  είναι το γεγονός πως αν και το επίπεδο βασικής εκπαίδευσης του 

πληθυσµού είναι ιδιαίτερα αυξηµένο, το αναγνωστικό κοινό των εφηµερίδων είναι 

αριθµητικά χαµηλό. Η άφιξη της ιδιωτικής τηλεόρασης, το ραδιόφωνο και η πληθώρα 

περιοδικών έχουν συµπιέσει αριθµητικά  τους  αναγνώστες των εφηµερίδων. 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 280 τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 

ηµερήσιες εφηµερίδες ειδήσεων. Ο Περιφερειακός Τύπος έχει περιορισµένες 

πωλήσεις, µε εξαίρεση την Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Επίσης ο 

πληθυσµός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, έχει πρόσβαση σε δωρεάν ηµερήσιες 

και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες (free press), οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο Μετρό, 

στους σταθµούς λεωφορείων και σε κεντρικά σηµεία των µεγάλων αστικών κέντρων. 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ελληνικών εφηµερίδων είναι οι κυριακάτικες εκδόσεις 

τους, ο Τύπος της Κυριακής, στον οποίον επιδόθηκαν όλα σχεδόν τα καθηµερινά 

ειδησεογραφικά έντυπα. Χαρακτηριστικό δε των τελευταίων µηνών, λόγω της 

µεγάλης οικονοµικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τον κλάδο των ΜΜΕ, είναι η 

αναστολή της λειτουργίας των καθηµερινών φύλλων και η έκδοση µόνο του 

κυριακάτικου φύλλου. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα και των πιο παραδοσιακών 

και εδραιωµένων εκδοτικών συγκροτηµάτων, όπως «ΤΟ ΒΗΜΑ» του 

∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Λαµπράκη. Τα περισσότερα κυριακάτικα φύλλα, 

επιδίδονται σε πολυσέλιδες εκδόσεις, µε περιοδικά και ένθετα ποικίλης ύλης,   

προκειµένου να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντα ενός ευρύτερου αναγνωστικού 

κοινού αυξάνοντας την σκοπούµενη κυκλοφορία τους. Στην κατεύθυνση αυτή 

απολύτως συντονισµένη και η στρατηγική των προσφορών, που µετά από µια 

περίοδο αλόγιστης και υπερβολικής τοποθέτησης που επισκίαζε στην προτίµηση του 

καταναλωτή, το προσφερόµενο εκδοτικό προϊόν, αποτελεί πλέον αναγκαίο 

συµπλήρωµα κάθε κυριακάτικου εντύπου.   

Γενικά, δεδοµένου του ανταγωνισµού των ηλεκτρονικών µέσων, ο ελληνικός Τύπος 

προσπαθεί να αντιµετωπίσει τους νέους όρους, ξανασχεδιάζοντας ή δηµιουργώντας 

καινούργιους τίτλους. Το 1989 υπήρχαν 13 ηµερήσιοι τίτλοι µε µέση κυκλοφορία 

1.27 εκ. αντίτυπα, ενώ το 2006 υπήρχαν 23 ηµερήσιοι τίτλοι µε µέση κυκλοφορία 

417.000 αντίτυπα καθηµερινά. Παρ΄ όλα αυτά όµως το µερίδιο των διαφηµιστικών 

εσόδων έχει αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Το 1988 ήταν 18% ενώ το 2006 

σηµείωσε αύξηση 1,3% (Παπαθανασόπουλος, 2001). Επιπλέον, οι ελληνικές 

εφηµερίδες παρουσιάζουν δύο ακόµα παράδοξα. Κατ΄ αρχάς ενώ η µέση κυκλοφορία 

των εφηµερίδων στην Ελλάδα διολισθαίνει, οι καθηµερινοί τίτλοι δεν µειώνονται. 

Τουναντίον σηµειώνονται ανακατατάξεις και εφηµερίδες που ήταν καταξιωµένες στο 

χώρο για περισσότερα από 10 χρόνια, αναστέλλουν ή σταµατούν την κυκλοφορία 

τους, ενώ εφηµερίδες υπό νέα ιδιοκτησία αναφύονται στο χώρο. 

Εξετάζοντας τα ετήσια στοιχεία της ‘Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερήσιων Εφηµερίδων 

Αθήνας, παρατηρούµε πως το 1979 υπήρχαν 12 πρωινές και απογευµατινές 

εφηµερίδες δηµοσιευµένες στην Αθήνα µε µέση καθηµερινή συνδυαζόµενη 

κυκλοφορία από 745.000 αντίτυπα.  
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Το 1989, το καλύτερο έτος για τις ηµερήσιες κυκλοφορίες των τελευταίων 20 ετών, 

υπήρχαν 22 πρωινοί και απογευµατινοί τίτλοι µε µέσο όρο καθηµερινής κυκλοφορίας 

1.101.000 φύλλα (Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών). 

Εντούτοις, αν και η κυκλοφορία µειώθηκε από το 1999, ο αριθµός των εφηµερίδων 

αυξήθηκε σε 23. Το δεύτερο παράδοξο που σηµειώνεται, είναι πως παρ’ ότι η 

κυκλοφορία των εφηµερίδων µειώνεται σηµαντικά από το 1993, σχεδόν όλες οι 

εφηµερίδες προσφέρουν δωρεάν CDs, DVDs, βιβλία κ.α. Αυτές οι προσφορές 

σταµάτησαν την πτώση της κυκλοφορίας ώσπου το 2005 σηµειώνεται αύξηση στις 

πωλήσεις και ειδικά στις εκδόσεις της Κυριακής. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται 

διαχρονικά στο παρακάτω διάγραµµα όπου παρατηρείται η καθοδική πορεία 

απογευµατινών και κυριακάτικων εφηµερίδων µέχρι το έτος 2005 και η σηµαντική 

άνοδος των κυριακάτικων φύλλων µε την δωρεάν  παροχή εντύπων και CDs, όπως 

αναφέραµε νωρίτερα.    

 

∆ιάγραµµα 1. Ένταση Συνολικών Πωλήσεων Αθηναϊκών Εφηµερίδων 
Πηγή: Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθήνας  

 

Περιοδικά (Press) 

Η ελληνική αγορά έχει έναν πλούτο από τίτλους περιοδικών µε περισσότερα από 900 

περιοδικά ειδικού ενδιαφέροντος. Επίσης υπάρχουν 50 περιοδικά σηµαντικής 

σπουδαιότητας, συνήθως µηνιαίας κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία περιοδικών γενικού 

ενδιαφέροντος φαίνεται να µειώνεται σηµαντικά, ενώ αυξάνεται σηµαντικά η 

κυκλοφορία µηνιαίων περιοδικών ειδικού ενδιαφέροντος. Η µεγαλύτερη κυκλοφορία 

περιοδικών αναφερόταν σε TV games, τα οποία προσέφεραν και χρηµατικά δώρα.  

Κατά την διάρκεια του 1995-1996, υπήρξε µια τεράστια είσοδος νέων περιοδικών µε 

σκοπό να συναγωνιστούν για το αναγνωστικό κοινό.  
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Εντούτοις, ο τοµέας των ελληνικών περιοδικών πρέπει να είναι πάντα σε 

επαγρύπνηση µε σκοπό να επιβιώσει σε ένα κλάδο υψηλής ανταγωνιστικότητας όπως 

είναι αυτός των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Σε γενικές γραµµές, οι κύριες 

εξελίξεις στον τοµέα των ελληνικών περιοδικών κατά τα τελευταία 7 χρόνια είναι οι 

εξής: Πρώτον, τα παλιότερα περιοδικά προσανατολισµένα σε εβδοµαδιαίες 

κυκλοφορίες, έχουν εκλείψει. Μερικά χρόνια πριν, αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε 

τον µεγαλύτερο όγκο πωλήσεων των περιοδικών. Η εξάλειψη αυτής της κατηγορίας 

περιοδικών συσχετίζεται επίσης και µε την είσοδο των δωρεάν περιοδικών στις 

κυριακάτικες εφηµερίδες. ∆εύτερον, από το 1992 υπήρχε µια αύξηση στην ένταση 

κυκλοφορίας περιοδικών ειδικού ενδιαφέροντος, µε σκοπό να προσελκύσει το 

ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού µικρότερης ηλικίας. Κατά συνέπεια νέα 

περιοδικά κυκλοφόρησαν τα οποία αναφέρονταν ειδικά στις γυναίκες, τους άνδρες, 

την µουσική, την τεχνολογία και τα computers, περιοδικά αθλητικού ενδιαφέροντος 

αλλά και επιχειρηµατικά, οικονοµικά, περιοδικά ειδικά για τα αυτοκίνητα και τις 

µοτοσικλέτες, την ιστορία, την διακόσµηση του σπιτιού κ.α.  

Μεγάλο µερίδιο αγοράς καταλαµβάνουν, ειδικά σήµερα, τα περιοδικά τα σχετικά µε 

τον οδηγό τηλεοπτικών προγραµµάτων, υπάρχει όµως προβληµατισµός για το κατά 

πόσο η αγορά µπορεί να υποστηρίξει καινούργια περιοδικά της ίδιας κατηγορίας. 

Τέταρτον,  αύξηση παρουσιάζει η κυκλοφορία των εβδοµαδιαίων κατά βάση, 

ψυχαγωγικών περιοδικών µε έµφαση στις τηλεοπτικές προσωπικότητες και τις ζωές 

τους, που αποτελούν τους ελληνικούς τίτλους ανάλογων ξένων κυκλοφοριών.  

Πέµπτον,  κατά την περίοδο 1995-1999, υπήρχε µια σηµαντική αύξηση των µηνιαίων 

περιοδικών γενικού και ειδικού περιεχοµένου, τα οποία απευθύνονταν κυρίως στην 

ηλικιακή οµάδα των νέων λανσάροντας  ένα συνδυασµό άποψης και προτύπων ζωής 

για την πολιτική και κοινωνική ζωή.  

Αν αναφερθούµε στις πωλήσεις η κατάταξη έχει ως εξής: πρώτα σε σειρά πωλήσεων 

είναι τα περιοδικά τηλεοπτικών προγραµµάτων, ακολουθούν τα µηνιαία περιοδικά 

γυναικείου ενδιαφέροντος και τα µηνιαία ψυχαγωγικά life- style περιοδικά. 

Συµπερασµατικά, ο συνολικός όγκος πωλήσεων των περιοδικών, έχει αυξηθεί 

σηµαντικά τα τελευταία χρόνια.  
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1.1.2 Οπτικοακουστικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

Ιδιωτική Τηλεόραση  

Η άρση των ελέγχων της ελληνικής ραδιοφωνικής αναµετάδοσης, όπως και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζεται περισσότερο ως υποχώρηση κάποιων κανονισµών. 

Όπως και στις περισσότερες χώρες, ήταν µάλλον το αποτέλεσµα της διεθνοποίησης 

της µετάδοσης των καναλιών πέραν της ασκούµενης  πίεσης από τις εγχώριες 

οικονοµικές δυνάµεις. Παροµοίως µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η άρση 

των ελέγχων στις ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές ξεκίνησε από τις συχνότητες του 

ραδιοφώνου το 1987 και στην συνέχεια εφαρµόστηκε  και στην τηλεόραση το 1989. 

Στην πραγµατικότητα, ποµποί ξεπήδησαν σε όλη την Ελλάδα, και εκτός από τα 

εθνικά τηλεοπτικά κανάλια, άνθισαν και πολλά περιφερειακά και τοπικά  σε όλη την 

επικράτεια µε αποτέλεσµα να αριθµούν σήµερα περίπου τα 145. Στο διάγραµµα 2 

παρουσιάζεται η εξέλιξη της τηλεθέασης από το 1993 µέχρι το 2005 σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της AGB Nielsen Media Research. Παρατηρείται µια σταθερά ανοδική 

πορεία τηλεθέασης  για τα 12 υπό εξέταση έτη µε ποσοστό αύξησης της τάξης του  

34,5%. 

 

 

∆ιάγραµµα 2. Ένταση Τηλεθέασης 1993- 2005 
Πηγή: AGB Nielsen Media Research 

 

Γι΄ αυτό τόσο τα εισαγόµενα όσο και τα τηλεοπτικά προγράµµατα εγχώριας 

παραγωγής έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, εξαιτίας της µαζικής αύξησης των 

διαφηµιστικών εσόδων της τηλεόρασης.  
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Αν και η επίγεια αγορά είναι πλήρης, µε µια πληθώρα από εθνικά και τοπικά 

κανάλια, καθώς το νοµοθετικό πλαίσιο της ελληνικής τηλεόρασης παραµένει θολό 

και διαρκώς µεταβαλλόµενο περισσότερη προσοχή επικεντρώνεται σε πέντε ιδιωτικά 

κανάλια εθνικής εµβέλειας, Mega Channel, Ant1, Alpha, Star και Alter. Αν και η 

κυριαρχία των καναλιών Mega  και Ant1 διεφάνη από πολύ νωρίς, τα υπόλοιπα τρία 

κανάλια έχουν και αυτά επηρεάσει σηµαντικά το τηλεοπτικό κοινό. Την τηλεοπτική 

περίοδο 2005/2006, για πρώτη φορά µετά από την άρση των ελέγχων, το µερίδιο των 

δύο µεγαλύτερων καναλιών δεν υπερέβαινε το 37%.  

Το 2006, κατείχε το 36,8% του µεριδίου αγοράς, ενώ ο Alpha, το Alter και το Star 

κατείχαν το 35,6% (AGB Nielsen Media Research). Οι πέντε  κύριοι ιδιωτικοί 

τηλεοπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας  έχουν να αντιµετωπίσουν ένα τεράστιο 

ακροατήριο. Το πρόγραµµά τους καλύπτει δύο κύριους άξονες, την ενηµέρωση και 

την ψυχαγωγία, σε αναλογίες που προσιδιάζουν στην προγραµµατική τους φιλοσοφία 

και κατάταξη. ∆ελτία ειδήσεων, ενηµερωτικές εκποµπές, εκποµπές πολιτικού λόγου, 

ψυχαγωγικές εκποµπές, εκποµπές ποικίλης ύλης (µαγκαζίνο), κωµικές σειρές, σάτιρα, 

τηλεοπτικά παιχνίδια, σαπουνόπερες, ταινίες είναι τα κύρια προϊόντα δικής τους ή 

αγορασµένης  παραγωγής. Εκείνο που λείπει από την ελληνική τηλεόραση, ειδικά την 

ιδιωτική, είναι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και ντοκιµαντέρ. Στον παρακάτω 

πίνακα βλέπουµε τα ποσοστά τηλεθέασης των ιδιωτικών και κρατικών καναλιών για 

το διάστηµα από το Σεπτέµβριο του 2005 µέχρι τον Αύγουστο του 2006. Στα ιδιωτικά 

κανάλια το µεγαλύτερο µερίδιο τηλεθέασης ανήκει στο Mega Channel και τον 

Antenna µε ποσοστά περίπου 18%, ενώ ακολουθούν ο Alpha, το Star Channel και το 

Alter µε ποσοστό 16%, 10% και 8,8% αντιστοίχως. Όσον αφορά στη δηµόσια 

τηλεόραση βλέπουµε πως η ΝΕΤ κατέχει το 10% της τηλεθέασης και ακολουθούν η 

ΕΤ1 µε 4,2% και η ΕΤ3 µε 2,4%. 
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Πίνακας 1. Τηλεθέαση Τηλεοπτικών Προγραµµάτων (Prime- Time slots) 

(1
η
 Σεπτεµβρίου 2005- 31

 
Αυγούστου 2006) 

Ιδιωτικά Κανάλια Τηλεθέαση (%) 

Mega Channel 18.6 

Antenna TV 18.2 

Alpha TV 16.0 

Star Channel 10.0 

Alter 8.8 

 

  

Δημόσια Κανάλια   

ΕΤ1 4.2 

ΝΕΤ 10.0 

ΕΤ3 2.4 

Πηγή: AGB Nielsen Media Research 

 

∆ηµόσια Τηλεόραση 

Ένα σηµαντικό στοιχείο της ελληνικής τηλεοπτικής πραγµατικότητας  είναι η 

αισθητή  µείωση της τηλεθέασης των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων. Και 

άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην Ευρώπη έχουν πληγεί από την είσοδο της 

ιδιωτικής τηλεόρασης. Στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), παρατηρήθηκε 

απότοµη µείωση τόσο  της τηλεθέασης όσο φυσικά και  των διαφηµιστικών εσόδων, 

µε την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης. Σηµαντικά προβλήµατα της ΕΡΤ 

προέρχονται από τον ρόλο που παίζει ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ως 

εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό έπληξε την αξιοπιστία του ελληνικού 

κοινού προς την δηµόσια τηλεόραση, και ως εκ τούτου συνδυαζόµενο µε  το θετικό 

κλίµα υποδοχής της ιδιωτικής τηλεόρασης συνέβαλε αποφασιστικά στην απορύθµιση 

του δηµόσιου τηλεοπτικού τοµέα. Στην πραγµατικότητα η ΕΡΤ έπρεπε να 

«πληρώσει» για τον εκδηµοκρατισµό και τον αυξηµένο αριθµό τηλεοπτικών 

σταθµών, δεδοµένου ότι ήταν απροετοίµαστη να ανταποκριθεί στις συνθήκες 

ανταγωνισµού από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθµούς.  
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Ωστόσο, αν και τα τελευταία χρόνια, ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει 

αρχίσει να αναδιοργανώνεται και να φαίνονται θετικά αποτελέσµατα, υπάρχει πολύς 

δρόµος να διανυθεί. Προµετωπίδα και εκφραστής της στρατηγικής ανανέωσης η 

ΝΕΤ, η πρώην ΕΤ2, που κάνει την εµφάνιση της υπό νέο όνοµα και  λογότυπο το 

1997. Πρόκειται κυρίως για εικοσιτετράωρο κανάλι ενηµέρωσης µε δελτία ειδήσεων, 

ενηµερωτικές εκποµπές και ντοκιµαντέρ και αξίζει να σηµειωθεί το ενδιαφέρον 

µερίδιο τηλεθέασης, που συγκεντρώνει την τελευταία χρόνια το κεντρικό δελτίο 

ειδήσεων του σταθµού. 

Από την άλλη µεριά όµως, η ΕΡΤ αναγκάστηκε να µειώσει το κόστος εργασίας µε το 

σύστηµα εθελοντικής συνταξιοδότησης για ένα µέρος του προσωπικού της. Όσον 

αφορά στην χρηµατοδότηση της ΕΡΤ τα στοιχεία µέχρι το 2007 δηλώνουν πως είναι 

σε καλή κατάσταση. Η διαχείριση της ΕΡΤ είχε σηµαντικά έσοδα από τα τέλη αδείας 

που συλλέγονται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ για κάθε νοικοκυριό, καθώς 

επίσης και τα διαφηµιστικά έσοδα. Για το έτος 2006 οι διαφηµίσεις συνιστούσαν 

περίπου το 10% των εσόδων του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Επίσης, η ΕΡΤ 

δίνοντας έµφαση σε µια σειρά υψηλού προφίλ αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων 

στόχευε  να προσελκύσει κοινό και χορηγίες για αύξηση των διαφηµιστικών της 

εσόδων. Κατά το έτος 2005- 2006, σύµφωνα µε την εταιρία AGΒ Nielsen Media 

Research, η τηλεθέαση αυξήθηκε συνολικά σε 16,8% (ΕΤ1 4,2%, ΝΕΤ 10% και ΕΤ3 

2,4%). Για την προηγούµενη περίοδο 2004- 2005 το συνολικό µερίδιο αγοράς της 

δηµόσιας τηλεόρασης ήταν 14,9%.  

Μέχρι και το 2006 ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας αποτελούνταν από: 

• ∆ύο κανάλια εθνικής εµβέλειας, την Ελληνική Τηλεόραση (ΕΤ1) και την Νέα 

Ελληνική Τηλεόραση (ΝΕΤ) , τα οποία έχουν έδρα στην Αθήνα.  

• Το κανάλι ΕΤ3, το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και έχει µια ισχυρότερη κάλυψη 

στην Βόρεια Ελλάδα. Στην πραγµατικότητα, είναι το περιφερειακό κανάλι της ΕΡΤ, 

µε έµφαση στην Βόρεια Ελλάδα, την τέχνη και τον πολιτισµό.  

• Η Ελληνική Ραδιοφωνία (ΕΡΑ) η οποία µεταδίδει τέσσερις εθνικούς ραδιοφωνικούς 

σταθµούς (ΕΡΑ 1, ΕΡΑ 2, ΕΡΑ 3 και ΕΡΑ 4) που εκπέµπουν από την Αθήνα. 

Υπάρχει επίσης και ένας πέµπτος ραδιοφωνικός σταθµός, η «Φωνή της Ελλάδας», ο 

οποίος στοχεύει τους έλληνες του εξωτερικού και περιλαµβάνει περιφερειακά 

προγράµµατα.  
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• Η ΕΡΤ World, η οποία είναι παγκόσµια δορυφορική υπηρεσία του δηµόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα, µε ελεύθερη µετάδοση σε όλο τον κόσµο. 

• Τέλος, ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας εκδίδει το εβδοµαδιαίο περιοδικό 

«Ραδιοτηλεόρασις». 

Τέλος από τον Ιανουάριο του 2004, ένα νέο δηµόσιο κανάλι έχει καθιερωθεί στις 

συχνότητες UHF. Γνωστό “ως Βουλή ΤV”, είναι ένα εθνικό κανάλι µε πληροφορίες 

από την Βουλή των Ελλήνων και το Κοινοβούλιο. 

 

Συνδροµητική Τηλεόραση (Analogue Pay- TV) 

Ενώ η καλωδιακή τηλεόραση είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα, η χρήση της 

συνδροµητικής τηλεόραση φτάνει περίπου στο 70% του ελληνικού πληθυσµού. Η 

συνδροµητική τηλεόραση έκανε την εµφάνιση της επίσηµα τον Οκτώβριο του 1994, 

όταν οι ελληνικές αρχές χορήγησαν άδεια για την λειτουργία του Filmnet, του 

πρώτου συνδροµητικού καναλιού, που ανήκει στην εταιρία Multchoice/ Netmed 

Hellas και είναι µέρος του Οµίλου NetMed NV. Ο Όµιλος Netmed NV παρέχει όλες 

τις διοικητικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς η εταιρία Netmed Hellas είναι ο 

πάροχος και η Multchoice Hellas προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης των 

συνδροµητών.  

Προκειµένου η συνδροµητική τηλεόραση να µπορέσει να λειτουργήσει στην Ελλάδα, 

η Multchoice/ Netmed Hellas µίσθωσε µια από τις συχνότητες UHF της ΕΡΤ, µε 

σκοπό να προσφέρει µια επιλογή από µεγάλες κινηµατογραφικές ταινίες και ζωντανά 

παιχνίδια ποδοσφαίρου και µπάσκετ.  

Τον Αύγουστο του 1996 η Multichoice/ Netmed Hellas εισήγαγε δύο ακόµα κανάλια 

στην συνδροµητική τηλεόραση, το Supersport (αθλητικά) και το K- TV (παιδικά), 

µισθώνοντας µια δεύτερη συχνότητα του δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΕΡΤ. 

Με το λανσάρισµα των δύο νέων καναλιών η Multichoice/ Netmed Hellas ήλπιζε να 

αυξήσει τον αριθµό των συνδροµητών της. Για να το επιτύχει αυτό η Multichoice/ 

Netmed Hellas ακολούθησε  «επιθετικό» µάρκετινγκ, αγοράζοντας τα τηλεοπτικά 

δικαιώµατα των πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου και µπάσκετ. Στην πραγµατικότητα, η 

στρατηγική προβολής αγώνων ελληνικού πρωταθλήµατος κάθε βδοµάδα, 

Ευρωπαϊκών αγώνων µπάσκετ και αγώνων ποδοσφαίρου στo Ηνωµένο Βασίλειο, την 

Ολλανδία, την Ισπανία, την Γερµανία και την Λατινική Αµερική, είχε ως αποτέλεσµα 

ο αριθµός των συνδροµητών να φτάσει τις 290.000 το 2000.  
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∆εδοµένης όµως της διεθνούς τάσης ανάπτυξης της ψηφιακής τηλεόρασης, ο όµιλος 

αποφάσισε να εισέλθει στην ψηφιακή εποχή, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τα 

υπάρχοντα συνδροµητικά κανάλια. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την εξέλιξη της 

συνδροµητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα για το διάστηµα 2000-2006, βάσει των 

νοικοκυριών που έχουν στην κατοχή τους τηλεόραση. Όπως φαίνεται παρακάτω τα 

ελληνικά νοικοκυριά δεν διαθέτουν καλωδιακή και Digital Terrestrial Television 

(DTT) ενώ αυξητικό παρουσιάζεται να είναι το ποσοστό των νοικοκυριών που 

διαθέτει Ψηφιακή Συνδροµητική Τηλεόραση. Η αναλογική Επίγεια Συνδροµητική 

τηλεόραση, όπως ήταν αναµενόµενο, φαίνεται να µειώνεται κατά την πορεία των 

ετών.   

Πίνακας 2. Εξέλιξη της Συνδροµητικής Τηλεόρασης στην Ελλάδα (2000- 2006) 
 2000 2004 2005 2006* 

Νοικοκυριά µε 

Τηλεόραση 

3.500.000 3.650.000 3.700.000 3.700.000 

Ποσοστό Κατοχής των Νοικοκυριών 

Καλωδιακή ΤV 0 0 0 0 

DTT 0 0 0 0 

Ψηφιακή DTH 

Pay-TV 

1.55 4.82 5.66 6.50 

 

Αναλογική Επίγεια 

Pay TV 

7.87 3.07 2.55 1.95 

Σύνολο Ψηφιακής 

και Αναλογικής 

Pay TV 

9.42 7.89 8.21 8.45 

*Πρώτο Τετράµηνο 

Πηγή: Παπαθανασσόπουλος Στ. (2007) σελ.101 

 

Ραδιόφωνο      

Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί κυριαρχούν έναντι των δηµόσιων ραδιοφωνικών 

σταθµών. Περίπου 1.200 σταθµοί εκπέµπουν σε όλη την Ελλάδα. Οι µεγαλύτεροι και 

πιο δηµοφιλείς αυτών εδρεύουν στην Αθήνα  εκπέµπουν όµως και σε συνεργασία µε 

τοπικούς σταθµούς, προκειµένου να κατοχυρώσουν πανελλαδική εµβέλεια. Σε 

γενικές γραµµές κάθε µία από τις 52 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας έχουν δύο 

ή τρεις τοπικούς εµπορικούς σταθµούς. Ωστόσο, οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί 

σταθµοί δεν έχουν επίσηµη άδεια µετάδοσης. Το 1997, η κυβέρνηση κάλεσε τους 

ραδιοφωνικούς σταθµούς που λειτουργούν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη να 

υποβάλλουν αίτηση για την άδεια µετάδοσης.  
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Το 2001, η κυβέρνηση έδωσε µόνο 28 άδειες µετάδοσης στην Αθήνα, προκαλώντας 

οργή µεταξύ των ραδιοφωνικών σταθµών, στους οποίους δεν χορηγήθηκε άδεια. Στο 

διάγραµµα 3 απεικονίζεται η ένταση ακρόασης ραδιοφώνου για το διάστηµα 1992-

2006. Ενώ για τα τέσσερα πρώτα υπό παρουσίαση έτη η ακρόαση του ραδιοφώνου 

φαίνεται να µειώνεται και να παραµένει  σταθερά χαµηλή, η πορεία της αλλάζει από 

το 1995 και µετά. Παρουσιάζει µια σταθερά αυξητική πορεία µέχρι και το 2006, όπου 

το ποσοστό ακρόασης φτάνει το 62,9%. 

 

∆ιάγραµµα 3. Ένταση Ακρόασης Ραδιοφώνου 1992- 2006 
Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), Focus Research Bari 

 

Ψηφιακή Τηλεόραση 

Η διακοπή των επίγειων αναλογικών τηλεοπτικών µεταδόσεων αποτελεί πολιτική 

απόφαση της ∆ιεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης (International 

Telecommunications Union – ITU), µετά από τη διεθνή Σύσκεψη της Γενεύης το 

2006
1
. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθως όρισε ως καταληκτική ηµεροµηνία για την 

διακοπή της αναλογικής τηλεόρασης την 1
η
 Ιανουαρίου 2012 αντί της 17

ης
 Ιουνίου 

2015 που ορίζει η ∆ιεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση.  

Προκειµένου να υλοποιηθεί η ψηφιακή µετάβαση, και ειδικότερα για τις χώρες όπου 

η επίγεια αναλογική τηλεόραση αποτελεί ένα είδος εξάρτησης, απαιτείται (i) σωστή 

προεργασία, (ii) σχεδιασµός που να λαµβάνει υπ’ όψιν και την τηλεοπτική αγορά της 

χώρας καθώς επίσης και την προδιάθεση των τηλεθεατών, (iii) πολύ καλά 

µελετηµένο χάρτη ψηφιακών συχνοτήτων, (iv) συνεργασία µε τηλεοπτικούς 

σταθµούς και εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαχείρισης δικτύων,  

                                                 
1
 RRC-2006 όπου στην ουσία αποφασίστηκε το ψηφιακό πλάνο συχνοτήτων που αντικατέστησε το 

αντίστοιχο αναλογικό που ίσχυε από το 1961. 
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(v) προετοιµασία της αγοράς σε συνεργασία µε εµπόρους και κατασκευαστές, (vi) 

ενηµέρωση των πολιτών και πολιτική ενισχύσεων για την υποστήριξη και επιτάχυνση 

της µετάβασης (ΙΟΜ, 2011). 

Από τον Μάρτιο και τον Μάιο του 2006 έγινε η σταδιακή έναρξη εκποµπών τριών 

καναλιών, του σινέ+ (ταινίες), του σπόρ+ (αθλητικά) και του πρίσµα+ (γενικού 

ενδιαφέροντος) µε προσανατολισµό κυρίως σε άτοµα µε αναπηρίες (υπότιτλοι, 

νοηµατική γλώσσα),  ως πιλοτική πλατφόρµα εκποµπής της ΕΡΤ, αποτελώντας την 

ΕΡΤ ψηφιακή. Η εταιρία Digea AE συστάθηκε από κοινού από τα κανάλια Antenna, 

Mega, Alpha, Star, Alter, ΣΚΑΙ και Makedonia TV, η οποία είχε ως σκοπό την 

ψηφιακή εκποµπή των τηλεοπτικών προγραµµάτων των ιδιωτικών σταθµών εθνικής 

εµβέλειας καθώς επίσης και όποιων άλλων σταθµών ήθελαν να κάνουν χρήση των 

υπηρεσιών της.  

Το Σεπτέµβριο του 2009, ξεκίνησε η µετάβαση των ελληνικών ιδιωτικών καναλιών 

εθνικής εµβέλειας σε ψηφιακό σήµα στον Κορινθιακό Κόλπο και µέχρι το τέλος του 

2010 υπήρχαν ψηφιακές εκποµπές στην Θεσσαλονίκη και την Αττική. Κατά την 

διάρκεια του 2011 η ψηφιακή εκποµπή έφτασε  την Θεσσαλία και την ∆υτική 

Ελλάδα. Όπως προαναφέρθηκε, η προβολή των αναλογικών προγραµµάτων πρέπει να 

διακοπεί µέχρι το τέλος του 2012. 

 

1.1.3 Ίντερνετ  

Το διαδίκτυο δεν αναγνωρίζεται από τον νόµο ως Μέσο Μαζικής Ενηµέρωσης. Η 

ένταξη του στα ΜΜΕ προέκυψε εµµέσως από τις διατάξεις του Συντάγµατος
2
. Το 

διαδίκτυο αποτελεί στο σύγχρονο κόσµο το πιο εξελιγµένο µέσο µαζικής 

επικοινωνίας και µάλιστα αµφίδροµης. Από νοµικής πλευράς λοιπόν, το διαδίκτυο 

έχει πολλές διαφορές από τα υπόλοιπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το Ίντερνετ 

λοιπόν, µπορεί να θεωρηθεί ως ΜΜΕ υπό την µορφή: 

• Ειδησεογραφικού Site 

• Προσωπικών site και Blogs 

• Μέσου Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

                                                 
2
 Ο Τύπος κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ.2 εδ. 1 Συντ. περιλαµβάνει όλα τα έντυπα που είναι 

κατάλληλα και προορισµένα για διάδοση. Κατά το άρθρο 1 εδ. 1 του ΑΝ 1092/1938 περί Τύπου είναι 

“παν ό,τι εκ τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου µηχανικού ή χηµικού µέσου παράγεται εις όµοια 

αντίτυπα και χρησιµεύει εις πολλαπλασιασµόν ή διάδοσιν χειρογράφων, εικόνων ή παραστάσεων µετά 

ή άνευ σηµειώσεων…” 
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Το ελληνικό δικαστήριο µε την απόφαση 44/2008, έκρινε πως το Blog αποτελεί 

«ηλεκτρονικό έντυπο» µε την διαφορά όµως ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις περί 

Τύπου
3
.  

Μερικά από τα στατιστικά στοιχεία της εταιρίας Google για την Ελλάδα δηλώνουν 

πως: 

• Περισσότεροι από 4 εκ. κάτοικοι έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ 

• Ο αριθµός των λογαριασµών σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης φτάνει τα 4 εκ. 

• Καθηµερινά πραγµατοποιούνται περισσότερες από 500.000 αναζητήσεις  

• Η άνοδος της χρήσης του διαδικτύου µέσω κινητών συσκευών αυξάνεται µε ταχείς 

ρυθµούς. Συγκεκριµένα, 8 φορές ταχύτερα σε σχέση µε τον αντίστοιχο ρυθµό 

διείσδυσης του διαδικτύου στα PC. (Μαλαφούρη, 2011) 

Όπως µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό µια τέτοια απήχηση της τεχνολογίας και του 

Ίντερνετ, δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα τα κλασσικά Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης, όπως  αυτά τα γνωρίσαµε την προηγούµενη δεκαετία.  

Παρακάτω θα αναλύσουµε εκτενέστερα τον ρόλο του διαδικτύου και πως αυτό τείνει 

να υποκαταστήσει τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει την χρήση του Ίντερνετ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

µε στοιχεία της internet world stats επικαιροποιηµένα στις 31 Μαρτίου του 2011, 

στην Ελλάδα το 46,2% του πληθυσµού χρησιµοποιεί Ίντερνετ, ποσοστό που την 

κατατάσσει τρίτη από το τέλος στην κατάταξη των 25 µετά την Ρουµανία και την 

Κύπρο, ωστόσο ο βαθµός της ανάπτυξης των χρηστών από το 2000 µέχρι το 2011 

παρουσιάζει εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης της τάξης του  397%.  

                                                 
3
 (1

ον
) Το Blog είναι µέσο διαδραστικό, µέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων περισσότερο και 

όχι µέσο που έχει ως στόχο να ενηµερώσει µαζικά τον κόσµο. (2
ον

) Από το Blog απουσιάζει η 

επιχειρηµατική διάρθρωση που έχει το έντυπο µε εκδότη ή διευθυντή και (3
ον

) από το Blog απουσιάζει 

η σχέση εξάρτησης ανάµεσα στον κάθε συντάκτη και τον διαχειριστή του ιστολογίου, εφόσον τα 

σχόλια δηµοσιεύονται από οποιονδήποτε επώνυµα ή ανώνυµα.  
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Πίνακας 3. Χρήση Ίντερνετ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Internet Users in the European Union 
 

EUROPEAN UNION 
Population 
( 2011 Est. ) 

Internet Users, 
Latest Data 

Penetration 
(% Population) 

User Growth 
(2000-2011) 

Users % 
Table 

Austria 8,217,280 6,143,600 74.8 % 192.6 % 1.8 % 

Belgium 10,431,477 8,113,200 77.8 % 305.7 % 2.4 % 

Bulgaria 7,093,635 3,395,000 47.9 % 689.5 % 1.0 % 

Cyprus 1,120,489 433,900 38.7 % 261.6 % 0.1 % 

Czech Republic 10,190,213 6,680,800 65.6 % 568.1 % 2.0 % 

Denmark 5,529,888 4,750,500 85.9 % 143.6 % 1.4 % 

Estonia 1,282,963 971,700 75.7 % 165.1 % 0.3 % 

Finland 5,259,250 4,480,900 85.2 % 132.5 % 1.3 % 

France 62,102,719 45,262,000 69.5 % 432.5 % 13.4 % 

Germany 81,471,834 65,125,000 79.9 % 171.4 % 19.2 % 

Greece 10,760,136 4,970,700 46.2 % 397.1 % 1.5 % 

Hungary 9,973,062 6,176,400 61.9 % 763.8 % 1.8 % 

Ireland 4,670,976 3,042,600 65.1 % 288.1 % 0.9 % 

Italy 61,016,804 30,026,400 49.2 % 127.5 % 8.9 % 

Latvia 2,204,708 1,503,400 68.2 % 902.3 % 0.4 % 

Lithuania 3,535,547 2,103,471 59.5 % 834.9 % 0.6 % 

Luxembourg 503,302 424,500 84.3 % 324.5 % 0.1 % 

Malta 408,333 240,600 58.9 % 501.5 % 0.1 % 

Netherlands 16,847,007 14,872,200 88.3 % 281.3 % 4.4 % 

Poland 38,441,588 22,452,100 58.4 % 701.9 % 6.6 % 

Portugal 10,760,305 5,168,800 48.0 % 106.8 % 1.5 % 

Romania 21,904,551 7,786,700 35.5 % 873.3 % 2.3 % 

Slovakia 5,477,038 4,063,600 74.2 % 525.2 % 1.2 % 

Slovenia 2,000,092 1,298,500 64.9 % 332.8 % 0.4 % 

Spain 46,754,784 29,093,984 62.2 % 440.0 % 8.6 % 

Sweden 9,088,728 8,397,900 92.4 % 107.5 % 2.5 % 

United Kingdom 62,698,362 51,442,100 82.0 % 234.0 % 15.2 % 

European Union 502,748,071 338,420,555 67.3 % 258.5 % 100.0 % 

NOTES: (1) The European Union Internet Statistics were updated for March 31, 2011. (2) Population is based on data from 
theCensus Bureau. (3) The usage numbers come from various sources, mainly from data published by Nielsen Online , ITU , GfK, 
local NICs and private sources. (4) Data may be cited, giving due credit and establishing an active link to Internet World 
Stats .Copyright © 2011, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved. 

 

Πηγή: www.internetworldstats.com, Usage and Population Statistics Website 
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1.2 Προβληµατισµοί - ∆υσκολίες  για την έλευση της Ψηφιακής 

∆ορυφορικής Τηλεόρασης  

Σύµφωνα µε τον Ιωσηφίδη (2001) η ψηφιακή τηλεόραση δεν είναι εµπορικά βιώσιµη, 

δεδοµένου ότι απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και συνεπάγεται υψηλό αρχικό κόστος.  

Αυτό καθίσταται  δυσκολότερο στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω της γεωγραφικής 

ορεινής µορφολογίας της χώρας, η οποία αποτελεί εµπόδιο στους φορείς 

εκµετάλλευσης που εισέρχονται στην αγορά της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. 

Επιπλέον, δεδοµένου ότι ο περισσότερος ελληνικός πληθυσµός συγκεντρώνεται στην 

Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, δεν αποτελεί οικονοµικό κίνητρο για παροχή επίγειας 

ψηφιακής τηλεόρασης σε άτοµα που ζουν σε αποµακρυσµένες περιοχές και 

αποµονωµένα νησιά.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν πάντα και οι αντιδράσεις από τα ιδιωτικά κανάλια. Ως 

συνέπεια ο δηµόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας απέκτησε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα για την ψηφιακή εποχή, ενώ ο ιδιωτικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισµός,  

δεν κατείχε καµία άδεια (είτε αναλογική είτε ψηφιακή), αν και ήταν έτοιµος να 

χρησιµοποιήσει τις ψηφιακές συχνότητες. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση µε 

τα τέλη της δεκαετίας του ’80, προσπάθησε αφενός να ρυθµίσει τον ψηφιακό κόσµο 

(µε την κατανοµή των πόρων, τις άδειες, το χρονοδιάγραµµα της µετάβασης κ.α) πριν 

αυτός καταστεί  ανεξέλεγκτος, όπως στην περίπτωση των αναλογικών συχνοτήτων,  

αφετέρου να αποτρέψει την κυριαρχία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων 

έναντι του  δηµόσιου, ο οποίος είχε µείνει αβοήθητος στα τέλη της δεκαετίας του ’80.  

Από την στιγµή που η ψηφιακή συνδροµητική τηλεόραση εισήλθε στην ελληνική 

τηλεοπτική πραγµατικότητα, έγινε φανερό πως η εγχώρια αγορά, λόγω του µεγέθους 

και των ιδιαιτεροτήτων της, δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει δύο ανταγωνιστικές 

ψηφιακές πλατφόρµες (Iosifides, 2001). Στην πράξη όµως η επιθυµία των 

ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων να εισάγουν ψηφιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες, τους 

οδήγησε να παραβλέψουν το µέγεθος της ελληνικής αγοράς και την συµπεριφορά των 

Ελλήνων καταναλωτών. Ίσως στις µέρες µας, οι εµπλεκόµενοι όπως οµάδες 

ποδοσφαίρου, επιχειρηµατίες και το κράτος να έχουν µάθει για τις ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής αγοράς.     
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Η ελληνική αγορά είναι πολύ µικρή για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της 

ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης. Ως εκ τούτου δεν δηµιουργούνται οικονοµίες 

κλίµακος µε αποτέλεσµα το τελικό κόστος να  µετακυλύεται στον καταναλωτή. Με 

άλλα λόγια, οι Έλληνες καταναλωτές πρέπει να πληρώσουν περισσότερα από ό,τι οι 

οµόλογοι τους σε µια άλλη χώρα για να έχουν την υπηρεσία καθώς επίσης και τον 

εξοπλισµό που απαιτείται. Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να αντιπαρατεθεί το 

επιχείρηµα  πως η ύπαρξη ανταγωνιστών δυνητικά θα προσέφερε  καλύτερες τιµές 

στους Έλληνες καταναλωτές. Αυτό, ωστόσο δεν συνέβη στην πράξη. Αντίθετα, οι 

35.000 καταναλωτές που έδειξαν εµπιστοσύνη στην Alpha Digital έκριναν ότι έχασαν 

την εµπιστοσύνη τους σε καινοτόµες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι θα είχαν την 

δυνατότητα να µεταφερθούν σε άλλη πλατφόρµα, χωρίς επιπλέον κόστος. Ακόµα 

χειρότερα λοιπόν, ο ανταγωνισµός µεταξύ δύο ασυµβίβαστων πλατφορµών, 

παρεµπόδισε αντί να  βοηθήσει την ανάπτυξη της ψηφιακής και συνδροµητικής 

τηλεόρασης στην Ελλάδα.  Η αγορά δεν εξελίχθηκε µε την άφιξη της δεύτερης 

πλατφόρµας, αλλά άλλαξε µόνο οριακά καθώς οι καταναλωτές είτε εγκατέλειψαν την 

µια πλατφόρµα για µια άλλη, είτε έπρεπε να πληρώσουν για µια δεύτερη εγγραφή και 

αποκωδικοποιητή.  

Εκτός από τα επιχειρήµατα σχετικά µε την οικονοµική σκοπιµότητα του µέλλοντος, 

αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον να µάθουµε είναι αν αυτή η υπηρεσία είναι πραγµατικά 

ελκυστική στο µέσο τηλεθεατή. ∆εν πρέπει να παραβλέπουµε ότι ο τελευταίος  

διέρχεται µια παρατεταµένη περίοδο οικονοµικής λιτότητας, έχει εξαντλήσει κάθε 

πλεονάζουσα αποταµίευση και µετά από όλα αυτά καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε 

µη συµβατούς σταθµούς και ειδικά, όταν λόγω του µικρού µεγέθους της αγοράς, θα 

κληθεί να πληρώσει περισσότερα από τους γερµανούς ή βρετανούς, για παράδειγµα,  

οµολόγους του 

Παρόλα αυτά, η ψηφιακή και αναλογική συνδροµητική τηλεόραση έχει σηµαντική 

διείσδυση στην αγορά της Ελλάδας. Το 8% των συνδροµητών, το οποίο 

µεταφράζεται σε 300.000 συνδροµητές, είναι πολύ µικρός αριθµός για να 

συνυπάρχουν οι ανταγωνιστικοί σταθµοί. Στην Ισπανία για παράδειγµα, η κατάργηση 

της ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης Quiero οδήγησε τους δύο ανταγωνιστές 

Sogecable και Telefonica στο συµπέρασµα πως σε µια τόσο µικρή αγορά όπως είναι 

αυτή της Ισπανίας, µε 11,7 εκ. νοικοκυριά µε τηλεόραση και µια δυνητική αγορά 

µεταξύ 5 και 6 εκ. συνδροµητών,  “δεν υπάρχει χώρος” για δύο ανταγωνιστικές 

ψηφιακές πλατφόρµες.  
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Το µέγεθος της αγοράς έχει και µια άλλη διάσταση που συναρτάται µε  την ικανότητα 

της Ελλάδας για οπτικοακουστική παραγωγή. Είναι γνωστό στις επιχειρήσεις ότι 

προκειµένου η δορυφορική τηλεόραση να πετύχει στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν 

προγράµµατα ελκυστικά στους τηλεθεατές. Οι τηλεθεατές προσελκύονται κυρίως από 

τις εγχώριες παραγωγές. Κατά πόσο είναι έτοιµη η εγχώρια βιοµηχανία τηλεοπτικής 

παραγωγής να ικανοποιήσει µια τόσο υψηλή ζήτηση, εφόσον είναι οικονοµικά 

εφικτό, δεδοµένου ότι καµιά άλλη χώρα, µε εξαίρεση την Κύπρο, δεν βλέπει 

ελληνικά προγράµµατα; 

Η σχέση µεταξύ των νέων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και των τεχνολογικών 

συστηµάτων  δεν είναι απλή. Έτσι σε µια χώρα, όπως η Ελλάδα, µπορεί κανείς να 

αναρωτηθεί τον λόγο για τον οποίο ο µέσος καταναλωτής θα επένδυε στην αγορά  

ενός  νέου εξοπλισµού, µιας νέας δηλαδή τηλεόρασης, όταν το προσφερόµενο προϊόν 

δεν είναι σηµαντικά διαφορετικό από αυτό που προσφέρουν τα συνήθη κανάλι.  

Τα τηλεοπτικά δικαιώµατα για τα ελληνικά παιχνίδια ποδοσφαίρου, τα οποία 

θεωρούνται κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης, 

αποδείχθηκαν πάρα πολύ ακριβά. Και αν συγκριθούν µε τον αριθµό των 

συνδροµητών, τα τηλεοπτικά δικαιώµατα για το ποδόσφαιρο είναι από τα πιο ακριβά 

της Ευρώπης µετά το Ηνωµένο Βασίλειο. Η Multichoice/ Netmed Hellas, η οποία 

απέκτησε τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώµατα για τους αγώνες ποδοσφαίρου για 

πέντε χρόνια, καταβάλλοντας €44εκ. έχει υποστεί σηµαντικές απώλειες. Με την 

είσοδο της Alpha Digital, τα τηλεοπτικά δικαιώµατα αυξήθηκαν πάρα πολύ, όµως η 

κατάρρευση τελικά του τηλεοπτικού σταθµού Alpha Digital οδήγησε το 

επαγγελµατικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα σε οικονοµική κρίση, µε περισσότερες από 

τις µισές ελληνικές οµάδες να αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. 

(Koukoulas, 2002) 

Αυτό που οι Έλληνες έµαθαν µετά από τον ψηφιακό πόλεµο, ήταν ότι το ποδόσφαιρο 

και άλλα αθλήµατα θεωρούνται στις µέρες µας ένα υπερτιµηµένο προϊόν. Αν  αυτό το 

συνδυάσουµε  µε την οικονοµική επιβράδυνση και το χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης της 

ψηφιακής τηλεόρασης, µπορούµε να καταλάβουµε το λόγο που η συνδροµητική 

τηλεόραση δεν µπορούσε πλέον να ανταποκριθεί στα υπέρογκα ποσά, που συνήθιζε 

να πληρώνει για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα.  

Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι απίθανο οι ποδοσφαιρικές οµάδες, 

τουλάχιστον για την περίπτωση της Ελλάδας, να µπορέσουν να προσφέρουν τέτοια 

ποσά ξανά.  
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1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση  

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες που καθορίζουν την ζήτηση είναι το διαθέσιµο 

εισόδηµα των καταναλωτών και τα καταναλωτικά πρότυπα που δηµιουργούνται από 

τον κάθε κλάδο. Στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης οι προσδιοριστικοί 

της ζήτησης παράγοντες  είναι η ανάγκη του κοινού για πληροφόρηση, επιµόρφωση 

και επικοινωνία. Οι προαναφερθείσες ανάγκες επηρεάζονται καθοριστικά από τον  

διαθέσιµο χρόνο των ατόµων για ενηµέρωση και πληροφόρηση, το µορφωτικό 

επίπεδο που επηρεάζει την επιλογή του µέσου ενηµέρωσης, την ηλικία και την 

οικονοµική κατάσταση. Όλα τα παραπάνω επιδρούν στο ποσοστό της δαπάνης των 

νοικοκυριών για τα ΜΜΕ.   

Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και τα δεδοµένα για τους 

οικογενειακούς προϋπολογισµούς οι αστικές περιοχές δαπανούν περισσότερο για τα 

ΜΜΕ µε το µεγαλύτερο ποσοστό να κατέχει η Αττική (1,11%) και το µικρότερο οι 

αγροτικές περιοχές (0,70%). Από τα αποτελέσµατα της Ε.Σ.Υ.Ε. φαίνεται πως οι 

οικογένειες δαπανούν χρήµατα για τα έντυπα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όπως είναι 

οι εφηµερίδες (0,31%) και τα περιοδικά (0,17%), ενώ φαίνεται να πληρώνουν 

συνδροµές για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 

τα νοικοκυριά δεν φαίνεται να δαπανούν χρήµατα σε Internet Cafe, δεδοµένης της 

ραγδαίας εξέλιξης και ενσωµάτωσης του Internet σε κάθε νοικοκυριό.  

Πίνακας 4. Ποσοστό ∆απάνης Νοικοκυριών για ΜΜΕ, κατά περιοχή.  

 Πηγή: ΕΣΥΕ  

 

Από τα αποτελέσµατα της ΕΣΥΕ προκύπτει πως το οικογενειακό εισόδηµα 

συσχετίζεται άµεσα µε το ποσοστό δαπάνης των νοικοκυριών για ΜΜΕ. Υπάρχει µια 

θετική συσχέτιση του εισοδήµατος µε τις δαπάνες.  
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Όσα νοικοκυριά έχουν µεγαλύτερα εισοδήµατα είναι πιο πρόθυµα να δαπανήσουν 

περισσότερα για την κατανάλωση ΜΜΕ. Από τον Πίνακα 5 προκύπτει πως τα 

φτωχότερα νοικοκυριά δαπανούν περισσότερο για τις εισφορές στην τηλεόραση και 

το ραδιόφωνο, ενώ έχουν σχεδόν µηδενικά έξοδα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

συνδροµητική τηλεόραση. Το αντίθετο φαίνεται να συµβαίνει στα πλουσιότερα 

νοικοκυριά, όπου η συνδροµητική και δορυφορική τηλεόραση παρουσιάζει ποσοστά 

δαπανών της τάξης του 0,22% διπλάσια από την κρατική εισφορά στην τηλεόραση 

και το ραδιόφωνο (0,11%). Επίσης αυτά τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερο για 

την αγορά εφηµερίδων (0,38%) και περιοδικών (0,21%) από τα έξοδα που 

πραγµατοποιούν τα νοικοκυριά µε εισόδηµα µικρότερο των 1500€,  όπου τα ποσοστά 

της δαπάνης για αγορά εφηµερίδων κυµαίνονται γύρω στο 0,15% ενώ ακόµη 

µικρότερο ποσοστό (0,08%) δαπανάται  για αγορά περιοδικών. 

Πίνακας 5. Ποσοστό (%) ∆απάνης Νοικοκυριών σε ΜΜΕ, κατά µηνιαίο οικογενειακό 

εισόδηµα νοικοκυριού.  

 

Πηγή: ΕΣΥΕ  
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1.4 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Μελετών για τα ΜΜΕ στην Ελλάδα  

1) Έρευνα Παρατηρητήριου για την Κοινωνία της Πληροφορίας   

 

Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για τα ελληνικά
4
 νοικοκυριά το 2008 

από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφόρησης, διαπιστώθηκε ότι ένα 

µεγάλο µέρος των Ελλήνων πολιτών δεν έχει υιοθετήσει ακόµα όλες τις εξελιγµένες 

διαδικτυακές υπηρεσίες πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Ειδικότερα τα άτοµα ηλικίας 

55-74 ετών παρουσιάζουν περιορισµένη τάση αντικατάστασης των κλασσικών ΜΜΕ. 

Μερικά από τα αποτελέσµατα για την Ελλάδα δηλώνουν πως: 

• Μόλις το 5% των Ελλήνων ακούει ραδιόφωνο µέσω του διαδικτύου ενώ υπάρχει 

σαφής προτίµηση της χρήσης του παραδοσιακού ραδιοφώνου. 

• 14% του πληθυσµού των Ελλήνων προτιµά να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του 

Ίντερνετ για την µουσική που προτιµά, αντί να αγοράζει τα CDs µουσικής της 

επιλογής του. 

• Το 2008 το 10% των Ελλήνων αντικατέστησε τα έντυπα µέσα ενηµέρωσης, όπως 

είναι οι εφηµερίδες και τα περιοδικά µε ανάγνωση των ειδήσεων µέσω διαδικτύου.  

Συνολικά για το 2008, ο βαθµός υποκατάστασης των παραδοσιακών υπηρεσιών 

πληροφόρησης από τις αντίστοιχες διαδικτυακές δεν ήταν ιδιαίτερα αυξηµένος. 

Αντιθέτως ο τοµέας που φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά είναι η ανάγνωση των 

εφηµερίδων έντυπης µορφής.  

 

 

 

                                                 
4
 Η έρευνα αναλύει και παρουσιάζει αποτελέσµατα για τις νέες τάσεις στη χρήση του ∆ιαδικτύου για 

επικοινωνία, πληροφόρηση και ψυχαγωγία, για την Ευρώπη των 27 καθώς επίσης και την Ελλάδα. 

Στην παρούσα διπλωµατική θα κάνουµε αναφορά µόνο στην Ελλάδα και πως το ∆ιαδίκτυο επηρέασε 

τα κλασσικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.  
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∆ιάγραµµα 4. Χρήση Προηγµένων Υπηρεσιών για Αντικατάσταση των Παραδοσιακών 

(Ελλάδα 2008) 
 Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας  

 

Αξίζει τέλος να σηµειώσουµε ότι η εξοικείωση των Ελλήνων µε όλες τις εξελιγµένες 

υπηρεσίες πληροφόρησης και ψυχαγωγίας είναι µεγαλύτερη από αυτήν των 

Ευρωπαίων πολιτών για το έτος 2008, µε µοναδική εξαίρεση τη χρήση του 

διαδικτύου για συναλλαγές µε  τους δηµόσιους φορείς. (Παρατηρητήριο, 2010)   

 

2) Έρευνα Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων  

Η Public Issue διεξήγαγε για λογαριασµό του ΙΟΜ την έρευνα για τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης  µε σκοπό να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά χρήσης και προτίµησης 

των ΜΜΕ για την περίοδο 2007. Η έρευνα ακολούθησε την µέθοδο προσωπικών 

συνεντεύξεων και κατέληξε σε ένα δείγµα 2.995 ατόµων ηλικίας 15 ετών και άνω. Τα 

αποτελέσµατα είναι σχετικά µε τις συνήθειες των τηλεθεατών και τον τρόπο επιλογής 

των ΜΜΕ, µε σκοπό να σκιαγραφήσουν το προφίλ του Έλληνα τηλεθεατή. Επίσης, οι 

νέες τάσεις της τεχνολογίας (Η/Υ, Ίντερνετ, κινητό) και η πιθανή επίδραση τους 

καθώς επίσης και όλες οι εναλλακτικές µορφές τηλεθέασης, όπως η ψηφιακή 

τηλεόραση, η δορυφορική τηλεόραση, τα DVD, κ.α  περιλαµβάνονται στην έρευνα.  

Τα αποτελέσµατα της  έχουν ως εξής: 

• Η τηλεόραση αποτελεί το πιο δηµοφιλές µέσο ενηµέρωσης. 74% των ατόµων 

που συµµετείχαν στην έρευνα παρακολουθούν τηλεόραση καθηµερινά, 33% ακούει 

ραδιόφωνο κάθε µέρα και µόνο το 10% διαβάζει εφηµερίδες σε καθηµερινή βάση. 
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∆ιάγραµµα 5. Συχνότητα Παρακολούθησης Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης  
Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  

 

• Όσον αφορά στην προτίµηση ενηµέρωσης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την 

εφηµερίδα και πάλι η τηλεόραση κατατάσσεται πρώτη µε ποσοστό σχεδόν 70%, 

ακολουθεί το ραδιόφωνο µε 9% και τέλος οι εφηµερίδες µε ποσοστό 7%. 

 

∆ιάγραµµα 6. Προτιµώµενο Μέσο για Ενηµέρωση  
Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  
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Γενικότερα στατιστικά στοιχεία δηλώνουν πως αναλογούν 2 τηλεοράσεις ανά 

νοικοκυριό, σχεδόν το 50% των ερωτώµενων παρακολουθούν τηλεόραση για 2-3 

ώρες καθηµερινά και τέλος 8 στους 10 τηλεθεατές είναι ικανοποιηµένοι από τον 

τηλεοπτικό σταθµό που παρακολουθούν. Τα δελτία ειδήσεων, τα ντοκιµαντέρ, τα 

ελληνικά σήριαλ και οι ξένες ταινίες είναι πιο δηµοφιλείς κατά την διάρκεια της 

εβδοµάδας, ενώ τα δελτία ειδήσεων, οι ξένες ταινίες, τα βραδινά ψυχαγωγικά shows 

και τα τηλεπαιχνίδια επικρατούν το Σαββατοκύριακο.   

 

∆ιάγραµµα 7. Κατηγορία Παρακολουθούµενων Εκποµπών τις Καθηµερινές και τα 

Σαββατοκύριακα.  
Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  

 

Όσον αφορά στις ενηµερωτικές εκποµπές και τα δελτία ειδήσεων, η συχνότητα 

παρακολούθησης της κάθε κατηγορίας χωριστά είναι 1,6 ηµέρες την εβδοµάδα και  

4,9 ηµέρες την εβδοµάδα αντίστοιχα.  

Τέλος, θέµατα σχετικά µε τα κοινωνικά, τα οικονοµικά, τα ιατρικά και τα θέµατα 

υγείας και διατροφής είναι τα δηµοφιλέστερα στις προτιµήσεις ενώ  ακολουθούν τα 

θέµατα ανεργίας, πολιτικής, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά. Συνολικά όµως, το 

74% των τηλεθεατών δηλώνουν πως είναι ικανοποιηµένοι µε την θεµατολογία που 

προσφέρεται.  



27 

 

 

∆ιάγραµµα 8. Κατηγορία Θεµάτων Ενδιαφέροντος για Παρακολούθηση στα ∆ελτία 

Ειδήσεων της Τηλεόρασης 
Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  

 

Στην ερώτηση για τις αιτίες και τους προβληµατισµούς των τηλεθεατών απέναντι στα 

δελτία ειδήσεων, η αδιαφορία για το περιεχόµενο των ειδήσεων κατέχει το 37%, η 

έλλειψη χρόνου το 22% ενώ  ανάλογο είναι και το ποσοστό των τηλεθεατών που 

δηλώνουν πως οι ειδήσεις τους καταθλίβουν και τους κουράζουν. Τέλος το 10% των 

ερωτηθέντων εκφράζουν  πως τα δελτία ειδήσεων δεν είναι αντικειµενικά.  

Ο καθηγητής και πρόεδρος του Τµήµατος Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος του ΙΟΜ εξηγεί πως «Ήδη, από την αρχή σχεδόν 

της ιδιωτικής τηλεόρασης στην χώρα, ασκήθηκαν κριτικές αξιοπιστίας των 

γεγονότων. Κριτικές συγκεκριµένα αναφέρουν πως λείπει η νηφάλια και ψύχραιµη 

αντιµετώπιση των γεγονότων, ότι οι τηλεοπτικές ειδήσεις έχουν προσλάβει την 

διάσταση θεατρικής παράστασης ή θεάµατος. Τέλος δηλώνει πως «οι παραπάνω 

χαρακτηρισµοί είναι αποτελέσµατα του µεγάλου εγχώριου ανταγωνισµού». (ΙΟΜ, 

2008)   



28 

 

 

∆ιάγραµµα 9. Λόγοι Μη- Παρακολούθησης Ειδήσεων στην Τηλεόραση  
Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  

 

Η έρευνα αφιερώνει ένα µέρος στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και συγκεκριµένα 

στον τρόπο µε τον οποίο η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και το Internet 

χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του πολίτη. Το 48% των ερωτηθέντων διαβάζει 

blogs ή άλλες ιστοσελίδες, το 32% χρησιµοποιεί το Internet για να διαβάσει τις 

εφηµερίδες και τέλος το 34% των ερωτηθέντων ακούει ραδιόφωνο µέσω Internet. Τα 

παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται να αντανακλούν περισσότερο στους νέους καθώς 

οι µεσήλικες και οι ηλικιωµένοι δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα νέα τεχνολογικά µέσα. 

Το συµπέρασµα της έρευνας δηλώνει πως, αν και µε αργό ρυθµό, η Ελλάδα 

αφοµοιώνει τις διεθνείς τάσεις.  

 

∆ιάγραµµα 10. Νέες Τεχνολογικές Τάσεις στη Χρήση Μέσων   
Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  
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Για το έτος 2007, κατά την διάρκεια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, οι 

Έλληνες δεν φαίνεται να είναι εξοικειωµένοι επαρκώς µε τις νέες τεχνολογίες στον 

τοµέα της τηλεόρασης. Η συνδροµητική τηλεόραση FILMNET, NOVA και 

Supersport απαντάται µόνο στο 9% των ερωτηθέντων, η ψηφιακή ΕΡΤ διαθέτει το 

6% αυτών  ενώ η δορυφορική τηλεόραση αντιστοιχεί στο 7% των ερωτηθέντων.  

 
∆ιάγραµµα 11.  Οικιακός Εξοπλισµός Ψυχαγωγίας 

Πηγή: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων  

 

3) Έρευνα Ινστιτούτου Επικοινωνίας  

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία µε το Πάντειο Πανεπιστήµιο 

πραγµατοποίησε µια πανελλαδική έρευνα σε δείγµα 1001 πολιτών, το έτος 2008, µε 

στόχο την ανίχνευση των προσδοκιών και απόψεων των πολιτών για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας απέναντι στην κοινωνία.  

Στην παραπάνω έρευνα τα ποσοστά  των ελλήνων τηλεθεατών για ενηµέρωση από 

την τηλεόραση είναι 60%, από εφηµερίδες 37% και τέλος από το ραδιόφωνο 40%. Το 

διαδίκτυο που φαίνεται να αναβαθµίζεται όλο και γρηγορότερα αντιστοιχεί σε 

ποσοστό προτίµησης 26% για το ελληνικό κοινό. Ειδικότερα για την τηλεόραση και 

τον ενηµερωτικό της τοµέα, τα προβλήµατα που σηµειώνονται είναι πρωτίστως η 

έλλειψη κανόνων και σεβασµού προς το κοινό και ακολούθως η έλλειψη 

σφαιρικότητας. Το 73% των πολιτών δηλώνει πως δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η 

ακρίβεια και αµεροληψία των ειδήσεων στην τηλεόραση.  
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Το 20% των ελλήνων πολιτών πανελλαδικά υποδεικνύει την ανάγκη 

αντικειµενικότητας στην παρουσίαση καθώς και συντοµότερα και περιεκτικότερα 

δελτία ειδήσεων, µείωση του κιτρινισµού και της εκµετάλλευσης του ανθρώπινου 

πόνου και περισσότερη έµφαση στις τοπικές κοινωνίες.  

Μια σοβαρή συνέπεια των δωρεάν εντύπων και ένθετων υλικών στις εφηµερίδες, µε 

σκοπό την αύξηση των κερδών τους, οδηγεί σε µειωµένη ποιότητα της πληροφορίας 

των εφηµερίδων.  

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε µια µείωση της ικανοποίησης του κοινού από τα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης. Με κριτήρια την αξιοπιστία, τον επαγγελµατισµό και την 

πρόοδο, τον µεγαλύτερο βαθµό ικανοποίησης προσφέρουν το ραδιόφωνο και το 

Internet και έπεται η τηλεόραση. Παρ’ ότι η τηλεόραση έχει χειροτερέψει τα 

τελευταία χρόνια (54%) και θεωρείται χαµηλού επιπέδου (49%), το 66% των 

ερωτηθέντων δηλώνουν πως δεν θα µπορούσαν να αφαιρέσουν εντελώς την 

τηλεόραση από την καθηµερινότητα τους. (Ινστιτούτο Επικοινωνίας, 2008) 

 

4) Έρευνα BBC/ REUTERS/ MEDIA CENTER POLL 

Στην έρευνα για λογαριασµό των BBC/ REUTERS και του The Media Center, η 

οποία πραγµατοποιήθηκε το 2006 για δέκα χώρες και µε συνολικό δείγµα 10.230 

άτοµα, διαπιστώθηκε ότι στις µισές από τις χώρες που συµµετείχαν, τα ΜΜΕ 

τυγχάνουν µεγαλύτερης εµπιστοσύνης από τις εθνικές κυβερνήσεις. Σύµφωνα µε την 

παραπάνω έρευνα οι διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης προσελκύουν όλο και 

µεγαλύτερο αριθµό ατόµων δεδοµένης της δυσαρέσκειας από τις παραδοσιακές πηγές 

ειδήσεων. Παρόλα αυτά όµως, το ποσοστό των ατόµων που δηλώνουν εµπιστοσύνη 

στα διάφορα Blogs είναι ίσο µε το ποσοστό που είναι δύσπιστοι απέναντι τους.  

Η εµπιστοσύνη των χωρών στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ποικίλει µεταξύ των 10 

χωρών. Οι χώρες που δηλώνουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης είναι η Νιγηρία µε ποσοστό 88%, η Ινδονησία µε ποσοστό 86%, η Ινδία 

µε ποσοστό 82% και η Αίγυπτος µε ποσοστό 74%. Αυτές είναι χώρες που η 

εµπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις τείνει να είναι σχετικά χαµηλή.  

Είναι ενδιαφέρον πως οι Αµερικάνοι (59%) και οι Ρώσοι (58%) εκφράζουν παρόµοια 

ποσοστά εµπιστοσύνης στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ως προς την αποστολή τους 

να εξυπηρετήσουν το συµφέρον της κοινωνίας.  
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Αντιθέτως οι χώρες που δηλώνουν δυσπιστία στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης είναι 

το Ηνωµένο Βασίλειο (47%), η Νότια Κορέα (45%), η Βραζιλία (45%) και η 

Γερµανία (43%). Τέλος τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας µπορούν να 

συγκριθούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της έρευνας του 2002 στην ίδια ερώτηση. 

Μόνο η εµπιστοσύνη του πληθυσµού στην Γερµανία έχει µειωθεί κατά την διάρκεια 

των ετών από 49% σε 43%. Αύξηση εµπιστοσύνης παρουσιάζουν η Νιγηρία από 61% 

σε 88%, η Ινδία από 76% σε 82%, οι  Η.Π.Α. από 52% σε 59%, η Ρωσία από 48% σε 

58% και το Ηνωµένο Βασίλειο από 29% σε 47%.  (GlobeScan Incorporated, 2007)  

  

1.5 Πρόσφατη Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση κλάδου Ενηµέρωσης 

και Επικοινωνίας  

Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία  τα δηµοσιευµένα οικονοµικά 

αποτελέσµατα του τοµέα Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και ειδικότερα του κλάδου 

Παραγωγής κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραµµάτων και 

µουσικών εκδόσεων καθώς επίσης και του κλάδου προγραµµατισµού και 

ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών επιβεβαιώνουν την κακή οικονοµική κατάσταση της 

Ελλάδας. Ο δείκτης του κύκλου εργασιών
5
 για το 2009, σε σύγκριση µε τον 

αντίστοιχο του 2008, για τον κλάδο Παραγωγής τηλεοπτικών προγραµµάτων και 

µουσικών εκδόσεων παρουσίασε µια µείωση της τάξης του 30,6%, έναντι της 

αύξησης 1,4% από το οικονοµικό έτος 2007. Μια αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και ο 

κλάδος των ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, όπου το 2009, ο κύκλος εργασιών 

µειώθηκε κατά 15,30%, έναντι της αύξησης 8,2% από το έτος 2007. Το 2010 όµως ο 

κλάδος των τηλεοπτικών προγραµµάτων και ο κλάδος των ραδιοτηλεοπτικών 

εκποµπών παρουσιάζουν αύξηση 18,5% και 6,4% αντίστοιχα. Η κατάσταση όµως δεν 

φαίνεται να διαρκεί πολύ, καθώς για το έτος 2011 ο κύκλος εργασιών και για τους 

δύο αναφερόµενους κλάδους µειώνεται σηµαντικά σε σχέση µε το 2010.  

                                                 
5
 Οι δείκτες κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες είναι δείκτες του οικονοµικού κύκλου της επιχείρησης 

και παρουσιάζουν την εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών περιλαµβάνει τα 

ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε 

τρίτους κατά την διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής χρήσης αφού αφαιρεθούν οι νόµιµες εκπτώσεις 

επί των πωλήσεων, ο φόρος προστιθέµενης αξίας και οι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο 

εργασιών.   
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Η παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων και µουσικών εκδόσεων σηµειώνει πτώση 

18,4% και η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών µειώνεται κατά 27% συγκριτικά 

µε το έτος 2010
6
. 

                                                 
6
 Οι πίνακες µε τις διαχρονικές µεταβολές από το έτος 2005 έως το Γ΄ τρίµηνο του 2011, για τους 

κλάδους τηλεοπτικών προγραµµάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών παρουσιάζονται στο 

Παράρτηµα Β.  
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Κεφάλαιο 2o 

2.1 Στρατηγική Επιχειρήσεων  

Μέσω της στρατηγικής διοικητικής διαδικασίας, η διοικητική οµάδα του οργανισµού 

κατευθύνει τις οργανώσεις σε σχέση µε το επιχειρησιακό περιβάλλον µε στόχο την 

βέλτιστη απόδοση. Η στρατηγική διαδικασία περιλαµβάνει την οργάνωση, την 

διοίκηση και το περιβάλλον συνολικά. Για να καταλάβουµε την έννοια της 

στρατηγικής διοίκησης απαιτείται η γνώση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης- κυρίως του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

(Κοκκίνης, 2008). Το καθ’ όλα αβέβαιο περιβάλλον προκάλεσε το ενδιαφέρον για 

την στρατηγική διοίκηση (Wheelen & Hunger, 1996). Αυτό συµβαίνει διότι νέες 

επιχειρήσεις µπαίνουν στην αγορά, άλλες αποχωρούν ενώ  µόνιµη είναι η  ανησυχία 

για την ανατροφοδότηση των πόρων. Όταν τα περιβάλλοντα αλλάζουν ή γίνονται 

αβέβαια, οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν είτε το πρόβληµα της επιβίωσης είτε της 

ανάγκης επιβολής τροποποίησης των δραστηριοτήτων τους ως απάντηση στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος. Εποµένως, για να επιζήσει και να γίνει αποτελεσµατική 

µια επιχείρηση πρέπει να είναι ευεπίφορη στην προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. Η 

στρατηγική διοίκηση, ως κυκλική διαδικασία υπογραµµίζει επίσης την ανάγκη της 

δηµιουργίας και συντήρησης των σηµαντικών πλεονεκτηµάτων και των δεξιοτήτων 

και επιβάλλει η επιλογή των στρατηγικών και ανταγωνιστικών θέσεων να προκύπτει 

µε βάση τα προτερήµατα και τις δεξιότητες που διαµορφώνουν το βιώσιµο και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (Aaker, 1989). 

 

2.1.1 Ανάλυση Ανταγωνισµού 

Η ανταγωνιστική συµπεριφορά των εταιριών είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο 

στην βιβλιογραφία, καθώς έχει ερευνηθεί και αναλυθεί από πολλούς επιστήµονες, 

θεωρητικούς και άλλους. Το µοντέλο Porter είναι ένα από τα πολλά µοντέλα που 

έχουν αναπτυχθεί και θεωρείται ως το πιο δηµοφιλές, δοµηµένο µε σαφήνεια και 

τεκµηρίωση στην εφαρµογή του.   

Στην ανάλυση του Porter διαφαίνεται ότι ο βιοµηχανικός κλάδος περιλαµβάνει 

εταιρίες που παράγουν παραπλήσια υποκατάστατα, αλλά το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον των εταιριών έχει κοινή διάρθρωση η οποία αποτελείται από τις πέντε 

ακόλουθες ανταγωνιστικές δυνάµεις: 
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1. Η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών (threat of new entrants) 

2. Η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών ( bargaining power of costumers ) 

3. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών ( bargaining power of suppliers) 

4. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα (threat of substitute products) 

5. Η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχόντων επιχειρήσεων για την 

κατάληψη της καλής θέσης στην αγορά (competitive rivalry within an industry) 

(Porter, 2004) 

 

 

∆ιάγραµµα 12. Αλληλεπίδραση Ανταγωνιστικών ∆υνάµεων Porter 

 

  Οι πιο ισχυρές ανταγωνιστικές δυνάµεις είναι αυτές που καθορίζουν την στρατηγική 

που θα ακολουθήσει µια επιχείρηση. Σε κάθε βιοµηχανία οι διαφορετικές δυνάµεις 

είναι σηµαντικές για τον καθορισµό του βαθµού και της φύσης του ανταγωνισµού 

καθώς επίσης καθοριστικός παράγοντας για τις δυνάµεις αυτές είναι τα οικονοµικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά και η υποδοµή της βιοµηχανίας. Η σοβαρότητα της 

απειλής εισόδου νέων ανταγωνιστών εξαρτάται από τα εµπόδια που υπάρχουν, καθώς 

και από την αντίδραση των υπαρχόντων ανταγωνιστών, που αναµένεται να 

αντιµετωπίσει ο νέος πιθανός ανταγωνιστής  στην προσπάθειά του να εισέλθει στον 

κλάδο.  

Οι βασικές πηγές που εµποδίζουν την είσοδο σε µια βιοµηχανία είναι οι εξής: 

• Οικονοµίες κλίµακας 

• ∆ιαφοροποίηση προϊόντος 

• Υψηλές απαιτήσεις επενδύσεων 
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• Μειονεκτήµατα κόστους ανεξαρτήτως µεγέθους 

• Πρόσβαση σε κανάλια διανοµής  

• Κυβερνητική πολιτική- έλεγχος και κυβερνητικός παρεµβατισµός 

 Οι προµηθευτές µπορούν να ασκούν διαπραγµατευτική δύναµη στην βιοµηχανία 

κλάδου, είτε ανεβάζοντας τις τιµές, είτε µειώνοντας την ποσότητα των προϊόντων ή 

των  υπηρεσιών τους. Οι πελάτες από την δική τους πλευρά µπορούν να 

υποχρεώσουν την βιοµηχανία να µειώσει τις τιµές της ή ακόµα να την υποχρεώσουν 

να προβεί σε καλύτερη ποιότητα ή καλύτερες υπηρεσίες. Η δύναµη των πελατών 

επίσης µπορεί να οδηγήσει σε αντιπαλότητα των ανταγωνιστών σε µια βιοµηχανία, µε 

αποτέλεσµα να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου σε βάρος των κερδών τους. 

Γενικά πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή των προµηθευτών και των πελατών από 

µια επιχείρηση, αποτελούν σηµαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Οποιαδήποτε 

επιχείρηση πρέπει να στοχεύει στην εύρεση προµηθευτών και πελατών µε την 

µικρότερη δυνατή διαπραγµατευτική δύναµη.  Η πιο συνηθισµένη περίπτωση, είναι 

να επιλέγει η επιχείρηση σε ποιον θα πουλήσει τα προϊόντα της πράγµα ,που  

σηµαίνει ότι η επιχείρηση κάνει την επιλογή του αγοραστή (buyer selection). Είναι 

κανόνας των επιχειρήσεων πια  η δυνατότητά τους  να πωλούν τα προϊόντα τους σε 

ισχυρούς αγοραστές εξασφαλίζοντας  κέρδη πάνω από τον µέσο όρο της βιοµηχανίας 

υπό την προϋπόθεση όµως ότι τα προϊόντα τους έχουν είτε κάποια ιδιαιτερότητα ή 

διαπραγµατεύονται σε χαµηλότερο κόστος. Το αντίθετο συµβαίνει, όταν η επιχείρηση 

έχει υψηλό κόστος ή ένα µοναδικό προϊόν και τότε η πώληση σε οποιονδήποτε 

αγοραστή είναι επιζήµια (Σιώµκος, 1999). 

Τα υποκατάστατα προϊόντα περιορίζουν την δυναµικότητα µιας βιοµηχανίας, διότι 

λόγω της πίεσης, που ασκούν στους υπάρχοντες ανταγωνιστές, τοποθετούν στην 

ουσία ένα ανώτατο όριο στις τιµές, που οι τελευταίοι µπορούν να χρεώσουν. Εάν το 

προϊόν δεν διαφοροποιηθεί ή δεν γίνει περισσότερο ποιοτικό, η βιοµηχανία θα 

υποστεί ζηµιές από πλευράς κερδών και πιθανότατα από πλευράς ανάπτυξης του 

κλάδου. Συγκεκριµένα όσο πιο ελκυστική είναι η σχέση τιµής-επίδοσης που 

προσφέρεται από τα υποκατάστατα προϊόντα, τόσο σταθερότερο και χαµηλότερο 

είναι το όριο που θέτουν αυτά στην κερδοφορία της βιοµηχανίας. Τα υποκατάστατα 

προϊόντα, που αποδίδουν µεγαλύτερη σηµασία στην στρατηγική είναι αυτά που 

βελτιώνουν την σχέση τιµής – επίδοσης, αναφορικά µε τα προϊόντα της επιχείρησης 

και αυτά που παράγονται από πολύ κερδοφόρες βιοµηχανίες.  
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Η αντιπαλότητα µεταξύ των υφιστάµενων επιχειρήσεων για να καταλάβουν καλές 

θέσεις στην αγορά εκδηλώνεται µε τον ανταγωνισµό τιµής, την εισαγωγή νέων 

προϊόντων τις διαφηµιστικές αναµετρήσεις ανάµεσά τους κ.α. Ο έντονος 

ανταγωνισµός συνδέεται µε την παρουσία των παρακάτω παραγόντων: 

• Οι ανταγωνιστές είναι πολυάριθµοι ή σχεδόν ισοδύναµοι από πλευράς µεγέθους και 

δύναµης 

• Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας είναι αργή και προκαλεί αγώνες ανάµεσα στους 

ανταγωνιστές προκειµένου να κατακτήσουν µερίδιο αγοράς  

• Το προϊόν στερείται διαφοροποίησης ή κόστους αλλαγής  

• Τα πάγια κόστη είναι υψηλά και το προϊόν είναι αλλοιώσιµο, παράγοντες που ωθούν 

στην µείωση των τιµών 

• Η δυναµικότητα αυξάνεται µε υψηλούς ρυθµούς  

• Τα εµπόδια εξόδου είναι υψηλά 

• Οι ανταγωνιστές διαφέρουν µεταξύ τους σε επίπεδο στρατηγικών. Έχουν 

διαφορετικές ιδέες σχετικά µε το πώς πρέπει να ανταγωνίζονται (Μπουτσούκη,2010). 

 

2.1.2 Ένταση ανταγωνισµού 

Ο βαθµός του ανταγωνισµού ή η ένταση του ανταγωνισµού (competitive rivalry or 

intensity of competition), πέρα από την επιρροή που δέχεται από τις πέντε γενικές 

δυνάµεις του µοντέλου του Porter, επηρεάζεται συγκεκριµένα και καθορίζεται από 

τους εξής παράγοντες: 

• ∆υνατότητα ευκαιριών. Μια υποσχόµενη αγορά είναι πιθανότερο να προσελκύσει 

περισσότερες επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εκµετάλλευση των ευκαιριών. 

• Ευκολία εισόδου. Όταν οι αγορές είναι σχετικά εύκολα προσβάσιµες, οι 

ανταγωνιστές είναι πολλοί και µάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι οριακοί.  

• Φύση του προϊόντος. Στις αγορές, όπου οι πελάτες αντιλαµβάνονται πως τα 

ανταγωνιστικά µεταξύ τους προϊόντα είναι παρόµοια, οι επιχειρήσεις- ανταγωνιστές 

ωθούνται σε ανταγωνισµό µε βάση κυρίως την τιµή. 

• Εµπόδια εξόδου. Τα εµπόδια εξόδου αποθαρρύνουν πολλές ανταγωνιστικές µεταξύ 

τους επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν την βιοµηχανία. 

• Οµοιογένεια της αγοράς. Όταν η συγκεκριµένη αγορά είναι οµοιογενής, η ένταση 

ανταγωνισµού που την χαρακτηρίζει είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι θα ήταν σε µια 

αγορά τµηµατοποιηµένη.  
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• ∆οµή βιοµηχανίας. Σε αγορές που υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, αρκεί ένας από 

αυτούς να προβεί σε κάποια ενέργεια επιδιώκοντας βελτίωση της θέσης του, ώστε να 

συµπαρασύρει την αντίδραση των πολλών ανταγωνιστών και να προκύψει έτσι 

υψηλότερη  ένταση ανταγωνισµού.  

• Προσήλωση στην βιοµηχανία. Όταν µια επιχείρηση είναι εντελώς προσηλωµένη σε 

µια συγκεκριµένη βιοµηχανία είναι διατεθειµένη να κάνει τα πάντα προκειµένου να 

παραµείνει σε αυτήν. 

• ∆υνατότητα τεχνολογικών καινοτοµιών. Στις βιοµηχανίες όπου οι τεχνολογικές 

καινοτοµίες είναι συχνές, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να τις εκµεταλλευτούν µε κάθε 

µέσο. 

• Οικονοµίες κλίµακας. Αυτές οδηγούν στην επιθετικότερη προσπάθεια της 

επιχείρησης να κατακτήσει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, αυξάνοντας κατά συνέπεια 

την πίεση που ασκείται στις άλλες επιχειρήσεις – ανταγωνιστές της.  

• Οικονοµικό κλίµα. Ο ανταγωνισµός είναι γενικά άστατος και µεγάλος σε περιπτώσεις 

συνθηκών οικονοµικής ύφεσης και αργής ανάπτυξης.  

• Πληθώρα επιχειρήσεων. Σε µια βιοµηχανία µε αρκετές επιχειρήσεις/ ανταγωνιστές, ο 

ανταγωνισµός εντείνεται µε την είσοδο νέων ανταγωνιστών, οι οποίοι φέρνουν µαζί 

τους τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές κουλτούρες.  

Η ένταση του ανταγωνισµού λοιπόν επηρεάζεται από τους παραπάνω παράγοντες. 

Συνήθως η ένταση ξεκινά από κάποια επιχείρηση, που προσπαθεί να κατακτήσει µια 

επιθυµητή θέση, εφαρµόζοντας κάποιες κατάλληλες στρατηγικές.  Αυτό που 

εµφανίζεται ως θετικό για µια επιχείρηση µπορεί να είναι επιζήµιο για 

ανταγωνιστικές της µε αποτέλεσµα οι τελευταίες να εφαρµόζουν «αντι-στρατηγικές» 

προκειµένου να προστατέψουν τα δικά τους συµφέροντα (Σιώµκος, 1999).  
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2.2 Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT είναι ένας βασικός και χρήσιµος στρατηγικός σχεδιασµός, που 

σκοπό έχει να αναλύσει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης, 

έτσι ώστε αυτή να  επιτύχει το σκοπό λειτουργίας της. Αποτελεί ένα σηµαντικό 

εργαλείο προκειµένου η επιχείρηση να συνοψίσει την τρέχουσα κατάσταση της και 

να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική. Η στρατηγική θα πρέπει να προκύψει από την 

διαπίστωση των υφιστάµενων δυνατών σηµείων  της επιχείρησης (Strengths), την 

αποκατάσταση των αδυναµιών της (Weaknesses), την εκµετάλλευση των ευκαιριών  

(Opportunities) και την άµυνα στις πιθανές απειλές (Threats). Το βασικό 

πλεονέκτηµα της µεθόδου ανάλυσης SWOT  είναι πως από τα αποτελέσµατα, που 

προκύπτουν, η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες 

στρατηγικές.  

 

∆ιάγραµµα 13. Μήτρα Ανάλυσης  S.W.O.T 

Οι δυνάµεις (Strengths) και οι αδυναµίες (Weaknesses) που αναφέρονται στην 

ανάλυση SWOT αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ή διαφορετικά 

στο µικρο- περιβάλλον της επιχείρησης. Η επιχείρηση γνωρίζει τους ανταγωνιστές 

της καθώς και τις αδυναµίες της.  
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Οι Stalk et all (1992), θεωρούν πως ένα δυνατό σηµείο µιας επιχείρησης µπορεί να 

µετατραπεί σε ικανότητα, εφόσον αυτό το πλεονέκτηµα βοηθά την επιχείρηση να 

ικανοποιήσει καλύτερα µια ανάγκη της ή να αποδώσει την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών της. Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει µε τις αδυναµίες της επιχείρησης. 

Όταν αυτές παραµένουν αδυναµίες για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετατρέπονται σε 

περιορισµούς µε άµεσες επιπτώσεις στους πελάτες. Το ζητούµενο λοιπόν είναι, οι 

επιχειρήσεις να προσπαθούν να µετατρέπουν τις αδυναµίες σε δυνατά σηµεία και σε 

ικανότητες, επενδύοντας σε στρατηγικά σηµεία. Το αποτέλεσµα της παραπάνω 

ενέργειας είναι να επιτυγχάνεται προσφορά µεγαλύτερης αξίας στους πελάτες από 

αυτή, που προσφέρουν οι ανταγωνιστές του κλάδου. Ένα ακόµη σηµείο που η 

επιχείρηση θα πρέπει να προσέξει είναι είτε να ενισχύσει-απαλείψει τις αδυναµίες, 

που έχει εντοπίσει είτε να προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιδράσεις, 

που αυτές προκαλούν.  

Παρακάτω θα επιχειρήσουµε να αποδώσουµε τη διάσταση που µπορούν να έχουν για 

µια επιχείρηση τα δυνατά σηµεία, οι αδυναµίες, οι απειλές και οι ευκαιρίες.  

 

∆υνατά σηµεία  

Τα δυνατά σηµεία συνήθως εντοπίζονται εύκολα και χωρίζονται σε τέσσερις 

κατηγορίες.  

• Μια υγιής οικονοµική κατάσταση και µια εικόνα καλής «ποιότητας». Αυτά 

διαφαίνονται από τις ταµειακές ροές της, τους ισολογισµούς της επιχείρησης, τον 

κύκλο εργασιών, την κερδοφορία κ.α. 

• Το marketing, το οποίο παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία µιας επιχείρησης. 

Μερικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν το επιτυχηµένο marketing είναι η «καλή» 

φήµη της επιχείρησης ή η «καλή» εξυπηρέτηση πελατών.  

• Η καλή οργάνωση και το καλό δίκτυο διανοµής.  

• Η ισχυρή  διοίκηση και η αποδοτική διαχείριση  
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Αδυναµίες  

• Αν αναφερόµαστε σε µια µικρή επιχείρηση, τότε αδυναµία αποτελούν οι µεγαλύτερες 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου.  

• Η έλλειψη ή η ανεπάρκεια καλού δικτύου διανοµής 

• Κακή οικονοµική διαχείριση και ακατάλληλο διοικητικό προσωπικό  

• Το µη προσανατολισµένο marketing. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικά 

αποτελέσµατα όπως  ο εφησυχασµός και η έλλειψη καινοτοµίας ή το περιορισµένο 

φάσµα προϊόντων. 

 

Ευκαιρίες  

• Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων οδηγούν στην ύπαρξη πλεονεκτήµατος από τις 

οικονοµίες κλίµακας που δηµιουργούνται στην παραγωγή.  

• Οι στοχευµένες επενδύσεις µπορεί να οδηγήσουν σε δηµιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος.  

• Οι οικονοµικές τάσεις (πτωτικά επιτόκια, ισοτιµίες) και οι τεχνολογικές εξελίξεις 

αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρήσεων.  

 

Απειλές 

• Η εµφάνιση ενός νέου ανταγωνιστή 

• Η απώλεια ενός σηµαντικού πελάτη 

• Εµπλοκή σε δικαστικές περιπέτειες (µηνύσεις από πελάτες) 

• Αλλαγές στο ευρύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον (πολιτικές ή νοµοθετικές αλλαγές) 

 

Κάθε ένα από τα παραπάνω θέµατα που ανιχνεύονται  στο εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, αξιολογείται µε βάση την σπουδαιότητά του, µε σκοπό 

να επιλεγεί η καταλληλότερη στρατηγική που θα  ωφελήσει την επιχείρηση.   
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2.3 Ανάλυση SWOT στον Κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε πιο συγκεκριµένα τα δυνατά σηµεία, τις αδυναµίες, τις 

ευκαιρίες και τις απειλές αναφερόµενοι στον κλάδο των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης.  

 

∆υνατά Σηµεία 

Ορισµένα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν σηµαντική παρουσία στο 

internet, µε µεγάλα διαδικτυακά ποσοστά και αυξηµένο αριθµό διαφηµίσεων. Άλλα 

έχουν ένα έµπειρο και παθιασµένο προσωπικό, κατέχουν µια µεγάλη βάση 

δεδοµένων/ επαφών και τέλος έχουν ένα βιώσιµο οικονοµικό µοντέλο λειτουργίας.  

Αν αναφερθούµε συγκεκριµένα στον κλάδο της έντυπης ενηµέρωσης τότε ως δυνατά 

σηµεία θεωρούνται: 

1. Ο υψηλός βαθµός κάλυψης της αγοράς 

2. Ο υψηλός βαθµός ευελιξίας  

3. Η αύξηση των εσόδων εξαρτάται και είναι ανάλογη της αύξησης των διαφηµίσεων  

4. Τα προϊόντα του κλάδου αυτού είναι ανακυκλώσιµα που σηµαίνει ότι η ανακύκλωση 

συµβάλλει µακροπρόθεσµα στην µείωση των τιµών των προϊόντων καθώς δεν 

απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης   

5. Η προσφορά των έντυπων υλικών (ένθετες προσφορές) αυξάνει την ζήτηση τους από 

µόνη της 

Όσον αφορά το κλάδο της διαφήµισης εκεί ως δυνατά σηµεία θεωρούνται: 

1. Η παρουσία πολυεθνικών εταιριών που έχει ως αποτέλεσµα την µεταφορά 

τεχνογνωσίας 

2. Η υψηλή κερδοφορία κάποιων κλάδων όπως είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι 

αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

3. Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των µεγαλύτερων εταιριών του κλάδου και  

4. Τα υψηλά περιθώρια αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (Εθνικό Παρατηρητήριο, 

2007). 
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Αδυναµίες  

Σύµφωνα µε το Εθνικό Παρατηρητήριο ως αδυναµίες στο χώρο των ΜΜΕ 

αναφέρονται τα παρακάτω: ορισµένα µέσα ενηµέρωσης αναπαράγοντας 

ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέτουν υπό αµφισβήτηση το κύρος και κατ΄ επέκταση 

την βιωσιµότητά τους, παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού 

δηµιουργώντας προβλήµατα  στην εύρυθµη λειτουργία τους ενώ πεπαλαιωµένο 

λογισµικό και εξοπλισµός υποβαθµίζουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος που 

φθάνει τελικά στο κοινό.  

Αναφερόµενοι στον κλάδο των έντυπων µέσων ως αδυναµίες ορίζονται: 

1. Το εξειδικευµένο προσωπικό που απαιτείται 

2. Η σύντοµη διάρκεια ζωής του προϊόντος και  

3. Η ένταση κυκλοφορίας  

Όσον αφορά τον κλάδο της διαφήµισης ως αδυναµίες ορίζονται: 

1. Το προβληµατικό και πολύπλοκο θεσµικό πλαίσιο 

2. Το υψηλό διαφηµιστικό κόστος λόγω των επιβαρύνσεων από φόρους και τέλη 

3. Η αυξηµένη παράνοµη διαφήµιση µε πινακίδες η οποία βλάπτει την εικόνα της 

υπαίθριας διαφήµισης 

4. Η απαγόρευση διαφήµισης προϊόντων που θεωρούνται πολύ δηµοφιλή όπως ο καπνός 

καθώς και η εκτεταµένη χρήση εξωτερικών κεφαλαίων και οι πολύ υψηλοί δείκτες 

Leverage
7
 (Εθνικό Παρατηρητήριο, 2007). 

 

Ευκαιρίες 

Ορισµένα από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης µπορούν να στοχεύουν σε µια σχετικά 

µεγάλη αγορά, να παρέχουν σεµινάρια κατάρτισης, να αυξάνουν την παροχή τοπικών 

/ εθνικών ειδήσεων, να εκµεταλλεύονται µια αναπτυσσόµενη οικονοµία ή µια 

κατακερµατισµένη καλωδιακή παροχή υπηρεσιών και τέλος να εµποδίζουν την 

είσοδο ανταγωνιστών θέτοντας υψηλά εµπόδια εισόδου για τον κλάδο. 

Ο κλάδος των έντυπων µέσων παρουσιάζει ως ευκαιρίες: 

1. Την είσοδο της ψηφιακής εποχής  

2. Την καινοτοµία 

3. Την ανάπτυξη των υπηρεσιών Internet για τον κλάδο και 

4. Την ανοδική πορεία που παρουσιάζουν τα media τα τελευταία χρόνια 

                                                 
7
 Η σχέση Ιδίων προς Συνολικών Κεφαλαίων. Μας δείχνει το ποσοστό δανειακής επιβάρυνσης που 

έχει επωµιστεί η εταιρία.  
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Ο κλάδος της διαφήµισης θέτει ως ευκαιρίες: 

1. Την επιτάχυνση της διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων µε σκοπό την επέκταση 

των διαφηµιστικών δαπανών και στα ψηφιακά µέσα 

2. Την αύξηση της ζήτησης στο τοµέα των συµβουλευτικών υπηρεσιών για την 

δηµιουργία προγραµµάτων εταιρικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων και  

3. Την συνένωση εγχώριων εταιριών µε οµίλους επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα την 

αυξηµένη ανάγκη για διαφηµιστικές και επικοινωνιακές ανάγκες (Εθνικό 

Παρατηρητήριο, 2007). 

 

Απειλές  

Ορισµένα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης δεν µπορούν να ακολουθήσουν την ταχέως 

εξελισσόµενη τεχνολογία, τις νέες µεθόδους διανοµής ή ακόµα και την πιθανή 

µείωση του ενδιαφέροντος του κοινού για παροχή ειδήσεων. Το αυξηµένο ποσοστό 

παροχής δωρεάν περιεχοµένου αποτελεί απειλή για τα έσοδα των ΜΜΕ καθώς επίσης 

απειλή αποτελεί και ο αυξηµένος αριθµός των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.  

Ως απειλές για τα έντυπα µέσα εντοπίζονται: 

1. Μια οικονοµική ύφεση 

2. Η κλίση των αναγνωστών προς τα οπτικοακουστικά µέσα 

Ενώ για τον κλάδο της διαφήµισης απειλή αποτελεί: 

1. Η υψηλή κυκλικότητα των εταιριών του κλάδου. Αυτό σηµαίνει πως σε περιόδους 

οικονοµικής κρίσης οι διαφηµιζόµενοι αναγκάζονται να περικόψουν τα κονδύλια που 

δεσµεύουν για διαφηµιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς 

2. Η µετατόπιση του ανταγωνισµού από την προσφερόµενη ποιότητα στην 

προσφερόµενη τιµή 

3. Η ισχυροποίηση των πολυεθνικών εταιριών του κλάδου σε συνδυασµό µε την µείωση 

των περιθωρίων κερδοφορίας αναµένεται να επιδράσει αρνητικά στις µικρότερες 

εταιρίες του κλάδου (Εθνικό Παρατηρητήριο, 2007). 
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2.4 Κατάσταση Αγοράς - Ανταγωνισµός Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης   

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η είσοδος της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν καθοριστική 

για τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων του κλάδου. Η αυξηµένη προσφορά των 

καναλιών είχε ως συνέπεια την µείωση του κόστους του διαφηµιστικού χρόνου εξ 

αιτίας της προσφοράς του σε τιµές πολύ ανταγωνιστικές, µε αποτέλεσµα την µείωση 

των εσόδων των επιχειρήσεων από τις διαφηµίσεις.  

Από την άλλη οι εφηµερίδες εµπλούτισαν το περιεχόµενο τους µε επιπλέον ένθετα 

και προσφορές ενώ τα περιοδικά εστίασαν σε συγκεκριµένο τοµέα ενδιαφέροντος 

επωφελούµενα διαφηµιστικά καθώς  προσέφεραν µια πιο στοχευµένη διαφήµιση σε 

συγκεκριµένες κατηγορίες του πληθυσµού, όπως είναι οι διαφηµίσεις µόνο για 

γυναίκες, οι διαφηµίσεις µόνο για άνδρες, οι διαφηµίσεις για αυτοκίνητα κ.α.  

Η τηλεθέαση είχε επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην επιβίωση των  τηλεοπτικών 

καναλιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε µονάδα αύξησης στη συνολική τηλεθέαση 

του κάθε καναλιού εκτόξευε αυτοµάτως το µερίδιο της συµµετοχής του στη 

διαφηµιστική πίτα. Έτσι δηµιουργήθηκε ένα Star System  το οποίο, µε βάση την 

τηλεθέαση κάθε καναλιού, όριζε τις αµοιβές των παρουσιαστών και τις µετεγγραφές 

τους. Το αποτέλεσµα ήταν η εκτόξευση του κόστους των ελληνικών τηλεοπτικών 

παραγωγών, ενηµερωτικών και ψυχαγωγικών (Ελληνικές σειρές και reality), που δεν 

επέτρεπαν  σε όλα τα κανάλια να επιβιώσουν, αν δεν µπορούσαν να ανταπεξέλθουν 

σε αυτά τα κόστη. Βεβαίως τα δύο τελευταία χρόνια λόγω του καίριου και 

αποφασιστικού πλήγµατος, που δέχεται ο κλάδος στο περιβάλλον της βαθιάς 

οικονοµικής κρίσης, τα δεδοµένα αλλάζουν άρδην. Η κατακόρυφη πτώση της 

διαφήµισης, το κλείσιµο της στρόφιγγας στον άλλοτε αφειδώς προσφερόµενο 

δανεισµό των τηλεοπτικών επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, η πρωτοφανής έλλειψη 

ρευστότητας, έδειξε αφενός την πόρτα της εξόδου σε κανάλια όπως ο ALTER 

αφετέρου µείωσε δραµατικά και τον αριθµό των ελληνικών παραγωγών που 

αντικαταστάθηκαν από σηµαντικά φθηνότερες και δηµοφιλείς ξένες παραγωγές (το 

φαινόµενο του κατακλυσµού των Τούρκικων σειρών) αλλά και τα κόστη των 

ελληνικών παραγωγών.         
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Τα τελευταία χρόνια που το  Internet έχει γίνει πολύ δηµοφιλές ως µέσο ενηµέρωσης 

φαίνεται να κερδίζει σηµαντικό µερίδιο διαφήµισης. Προς το παρόν το Internet 

προσφέρει µόνο ηλεκτρονικές εκδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών καθώς και 

ιστολόγια  που αναπαράγουν τα περιεχόµενα των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων. 

Ωστόσο η ανάπτυξη που κερδίζει  τα τελευταία χρόνια αναµένεται καθοριστική για 

το µερίδιο που θα καρπωθεί στην διαφήµιση.   

Σύµφωνα µε την ICAP θα παρουσιάσουµε το µερίδιο αγοράς για τον υπό-κλάδο των 

εφηµερίδων και περιοδικών, τον υπό-κλάδο των τηλεοπτικών προγραµµάτων και τον 

υπό- κλάδο των ραδιοφωνικών σταθµών. Όπως σε όλους τους οικονοµικούς κλάδους 

υπάρχει η δύναµη των µεγάλων εταιριών που κατέχουν τα µεγαλύτερα µερίδια 

αγοράς και απολαµβάνουν µεγαλύτερα κέρδη. Στον υπο-κλάδο των εφηµερίδων και 

περιοδικών η µεγαλύτερη συγκέντρωση ανήκει στους οµίλους «∆ηµοσιογραφικός 

Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.» µε µερίδιο 7,5%, «Τεγόπουλος Χ.Κ Εκδόσεις Α.Ε.» µε 

µερίδιο 5,6%, «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.» µε µερίδιο 4,3% και «Η Καθηµερινή  Α.Ε.» 

µε µερίδιο 4%. Για το έτος 2008 οι παραπάνω όµιλοι ήλεγχαν το 50% των πωλήσεων 

και των κερδών του κλάδου και κατείχαν περισσότερο από 80% των ιδίων 

κεφαλαίων. Οι υπόλοιπες 111 επιχειρήσεις Α.Ε. και ΕΠΕ που υπάρχουν στον κλάδο 

πρέπει να ανταγωνιστούν τους παραπάνω οµίλους, ενώ θα  πρέπει να αναφέρουµε 

πως οι δραστηριότητες των οµίλων αυτών είναι ποικίλες και δεν περιορίζονται µόνο 

στην έκδοση εφηµερίδων ή περιοδικών.  

 

∆ιάγραµµα 14. Συγκέντρωση υπό-κλάδου Εφηµερίδων και Περιοδικών (2008) 
Πηγή:  Κλαδική Μελέτη ICAP (Τράπεζα Πειραιώς) 
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Για τον υπό-κλάδο των τηλεοπτικών σταθµών η µεγαλύτερη συγκέντρωση βρίσκεται 

στις επιχειρήσεις «ΝetMed Hellas AE», «Ελεύθερη Τηλεόραση Α.Ε.», «ΑΝΤΕΝΝΑ 

TV AE», «Τηλέτυπος Α.Ε.» και «ΕΡΤ Α.Ε.» Οι παραπάνω επιχειρήσεις ελέγχουν το 

90,2% των συνολικών κερδών του υπο-κλάδου και το 80,7% των πωλήσεων και 

αποτελούν τις  από τις  επιχειρήσεις που υπάρχουν για τον κλάδο.  

 

∆ιάγραµµα 15. Συγκέντρωση υπό-κλάδου Τηλεοπτικών Σταθµών (2008) 

Πηγή:  Κλαδική Μελέτη ICAP (Τράπεζα Πειραιώς) 

 

Τέλος για τον υπό-κλάδο των ραδιοφωνικών σταθµών η µεγαλύτερη συγκέντρωση 

βρίσκεται σε 5 επιχειρήσεις από τις 99 Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που υπάρχουν. Αυτές είναι η 

«ΕΡΤ Α.Ε.», οι «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις. Α.Ε.», ο 

«Οργανισµός Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Ε.», η   «IMAKO MEDIA Α.Ε.» και 

η «Λάµψη Ραδιοφωνική Α.Ε.». Οι εταιρίες αυτές κατέχουν το 32,4% των κερδών και 

το 86,9% των πωλήσεων του κλάδου.  
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∆ιάγραµµα 16. Συγκέντρωση υπό- κλάδου Ραδιοφωνικών Σταθµών (2008) 
Πηγή:  Κλαδική Μελέτη ICAP (Τράπεζα Πειραιώς) 

 

 

2.5 Οικονοµικά Στοιχεία του Κλάδου  

Για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου των ΜΜΕ και την διαµόρφωση 

αποτελεσµάτων από τους αριθµοδείκτες θα πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τις 

ιδιαιτερότητες των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου. 

Η διαχρονική σύγκριση των επιχειρήσεων πολλές φορές δεν είναι εφικτή καθώς ο 

κλάδος χαρακτηρίζεται από µεγάλη θνησιµότητα ή µπορεί να υπάρξουν πολλές 

νεοϊδρυθείσες εταιρίες  σε µια οικονοµική χρήση. Παράλληλα οι περισσότερες 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται  στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα µέσα χωρίς να υπάρχει διάκριση των 

εσόδων τους κατά δραστηριότητα µε αποτέλεσµα  το έργο των αναλυτών και η 

διαµόρφωση των αποτελεσµάτων να γίνεται µε δυσκολία και πολλές φορές χωρίς 

αξιοπιστία. Τέλος η αναλύσεις περιλαµβάνουν τα έσοδα συγκεντρωτικά. ∆εν 

διαχωρίζονται δηλαδή οι πηγές των εσόδων, πράγµα που σηµαίνει πως δεν γίνεται 

ξεκάθαρο τι προέρχεται από την διαφήµιση ή τις πωλήσεις. (∆αγκαλίδης, 2009)  
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Παρακάτω θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα των αριθµοδεικτών
8
 για τους υπο- 

κλάδους των Εφηµερίδων – Περιοδικών, του Ραδιοφώνου, της Τηλεόρασης και του 

Internet. Θα εστιάσουµε περισσότερο στους αριθµοδείκτες Γενικής ρευστότητας, 

Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων και Περιθωρίου Καθαρού κέρδους. Πρόκειται για τους 

πιο βασικούς αριθµοδείκτες, που ο καθένας ξεχωριστά δίνει µια σαφή εικόνα της 

επιχείρησης και του κλάδου γενικότερα. Ο όρος ρευστότητα γενικά εκφράζει την 

ικανότητα µια επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, όταν αυτές 

γίνονται ληξιπρόθεσµες. Στο πλαίσιο µιας τέτοιου είδους αξιολόγησης, η εταιρία ή ο 

κλάδος προσδιορίζει εάν έχει επαρκή ρευστότητα και αν µπορεί να την διατηρήσει σε 

περίοδο δύσκολων οικονοµικών συνθηκών. Πιο συγκεκριµένα ο δείκτης Γενικής 

ρευστότητας µας δείχνει το βαθµό που οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις καλύπτονται 

από τα περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο δείκτης Απόδοσης 

Ιδίων κεφαλαίων δείχνει σε τι ποσοστό αξιοποιούνται τα ίδια κεφάλαια για να 

παραχθούν από αυτά καθαρά κέρδη. Ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους 

είναι αποτέλεσµα της καλής διαχείρισης και οργάνωσης της εταιρίας. Μεγάλα 

ποσοστά σε αυτόν τον δείκτη δηλώνουν µεγαλύτερα ποσοστά κέρδους. Γενικότερα οι 

δείκτες αποδοτικότητας, ως κριτήριο µέτρησης της επιτυχούς λειτουργίας της 

επιχείρησης είναι η σχέση ανάµεσα στα «κέρδη» που πραγµατοποιούνται µέσα σε µια 

λογιστική χρήση και στο «κεφάλαιο», που χρησιµοποιήθηκε µέσα σε αυτήν, για την 

πραγµατοποίηση τους.  

Όσο αφορά τον υπό-κλάδο των εφηµερίδων και περιοδικών (πίνακας 6) είναι έντονη 

η αρνητική πορεία κατά την διάρκεια των χρόνων. Η Γενική ρευστότητα του κλάδου 

παρουσιάζει πτωτική πορεία. Το ίδιο συµβαίνει και µε την αποδοτικότητα των Ιδίων 

κεφαλαίων καθώς επίσης αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός της αύξησης του 

ποσοστού των ζηµιογόνων εταιριών.   

                                                 
8
 Οι δείκτες εκφράζουν ποσοτικά, χαρακτηριστικές σχέσεις µεταξύ στοιχείων της επιχείρησης και των 

γεγονότων που αποτελούν την δραστηριότητα της. Οι δείκτες είναι εργαλείο παρατήρησης της 

επιχείρησης. Όταν υπάρχει σχέση µεταξύ δύο µεγεθών, µετρούν την αναλογία µεταξύ τους, τις 

συνθήκες εµπλοκής τους, επιτρέποντας διαγνώσεις τάσεων και καταστάσεων. Η συνδυασµένη µελέτη 

των δεικτών µας επιτρέπει να δούµε αν βελτιώνεται η κατάσταση, ποιοι παράγοντες επιδρούν στην 

διαµόρφωση της κατάστασης αυτής και σε ποιο βαθµό την επηρεάζουν. 

Οι δείκτες µπορούν να µας δείξουν κατά πόσο επιτυχείς και αποτελεσµατικές είναι οι αποφάσεις µας. 

Πρέπει να παρακολουθείται η πορεία των δεικτών στον χρόνο. Οι δείκτες µπορούν να διακριθούν σε 

οµάδες ανάλογα µε το τι αφορούν 
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Πίνακας 6. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Υπο-κλάδου Εφηµερίδων και Περιοδικών    

 

Πηγή: Κλαδική µελέτη  ICAP (Τράπεζα Πειραιώς) 

Στον υπό-κλάδο του ραδιοφώνου (πίνακας 7) επικρατεί γενικότερα µια σηµαντική 

αύξηση των πωλήσεων και οι αριθµοδείκτες φαίνονται να είναι ικανοποιητικοί για τις 

δύο πρώτες χρήσεις και να παρουσιάζουν µια µικρή µείωση κατά το τελευταίο έτος 

της ανάλυσης.  

Πίνακας 7. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Υπό-κλάδου Ραδιοφώνου  

Πηγή: Κλαδική µελέτη  ICAP (Τράπεζα Πειραιώς) 

 

Ο υπό-κλάδος της τηλεόρασης (πίνακας 8) παρουσιάζει αντίθετη πορεία από τους 

υπόλοιπους υπο-κλάδους. Οι δείκτες αποδοτικότητας, που παρουσίαζαν αρνητικά 

νούµερα τα δύο πρώτα υπό εξέταση χρόνια το 2007 γίνονται θετικοί.  
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Σηµαντική διαφορά στον πίνακα 8 κάνει ο δείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών 

δαπανών, που βελτιώνεται σηµαντικά το έτος 2007 ενώ αντίθετα φαίνεται να 

χειροτερεύει διαχρονικά η δανειακή επιβάρυνση (Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια) 

και να αυξάνεται µε ταχύτατους ρυθµούς η µόχλευση. 

Πίνακας 8. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Υπό-κλάδου Τηλεόρασης  

 

Πηγή: Κλαδική µελέτη  ICAP (Τράπεζα Πειραιώς) 

Τέλος ο υπό-κλάδος του Internet (πίνακας 9) παρουσιάζει διαχρονικά ικανοποιητική 

πορεία  µε όλους τους αριθµοδείκτες να βελτιώνονται σηµαντικά κατά την διάρκεια 

των χρόνων. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει το Internet ως µέσο ενηµέρωσης θα είναι ο 

βασικός ανταγωνιστής των παραδοσιακών Μ.Μ.Ε. στο µέλλον και αυτό φαίνεται από 

την µικρή αλλά σταθερή ανοδική πορεία που παρουσιάζει στην αξιολόγηση του.  
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Πίνακας 9. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Υπό-κλάδου Internet  

 

Πηγή: Κλαδική µελέτη  ICAP (Τράπεζα Πειραιώς) 
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Κεφάλαιο 3ο 

Έρευνα για τον Κλάδο των ΜΜΕ στην πόλη των Σερρών 

3.1 Εισαγωγή – Μεθοδολογία 

Στο δεύτερο µέρος της διπλωµατικής εργασίας θα παρουσιάσουµε και θα 

αναλύσουµε τον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για µια πόλη 76.240 

κατοίκων, τις Σέρρες. Για να πραγµατοποιηθεί η έρευνα δηµιουργήθηκε ένα 

συνδυασµένο ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις από προηγούµενες µελέτες του κλάδου. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε πως η πηγή για την δηµιουργία του ερωτηµατολογίου 

προέρχεται από την Εθνική Έρευνα  του Ι.Ο.Μ. για τον κλάδο, που 

πραγµατοποιήθηκε το 2007 και από την έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας το 

2008 για την στάση του πολίτη απέναντι στα ΜΜΕ.  

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξετάσουµε πώς ο πληθυσµός του Ν. Σερρών 

αντιµετωπίζει τα Μέσα και από πού τυχόν προέρχεται οποιαδήποτε δυσαρέσκεια από 

τις υπηρεσίες που παρέχουν τα ΜΜΕ.  

 Με τη χρήση του δοµηµένου ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία 300 ατόµων στην πόλη των Σερρών, εκ των 

οποίων συλλέχθηκαν 294 έγκυρα ερωτηµατολόγια. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται 

τα δηµογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων όπως για παράδειγµα το φύλο, η ηλικία, 

το µορφωτικό επίπεδο, η οικονοµική τους κατάσταση κ.α , στοιχεία που όπως 

προαναφέραµε αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση των υπηρεσιών 

των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και ακολούθως στο δεύτερο µέρος του 

ερωτηµατολογίου επιχειρείται η απεικόνιση της στάσης των πολιτών απέναντι στα 

Μέσα. Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν το δεύτερο µέρος αφορούν στις προτιµήσεις του 

κοινού, στις προτάσεις για βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο τα µέσα επικοινωνούν 

µε το κοινό, στο µέσο που είναι πιο αγαπητό στους ερωτηθέντες, στην ανάγκη για 

καινοτοµία, κ.α.  

Μέσα από την περιγραφική στατιστική ανάλυση και µια ανάλυση συσχετίσεων θα 

καταλήξουµε σε προτάσεις και συµπεράσµατα για τις επιχειρήσεις του κλάδου στην 

περιοχή των Σερρών. Τα αποτελέσµατα των συσχετίσεων θα µπορέσουν να 

βοηθήσουν πιθανώς τις προβληµατικές επιχειρήσεις είτε  να κατευθύνουν αλλού τις 

δραστηριότητες τους είτε  να επενδύσουν σε µια νέα µορφή ενηµέρωσης, στην οποία 

είτε δεν δραστηριοποιούνται ήδη  είτε αποδίδει µεγαλύτερα κέρδη. 
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3.2 Στατιστική Ανάλυση ∆εδοµένων  

Σε αυτή την ενότητα θα πραγµατοποιηθεί µια περιγραφική ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας καθώς επίσης και µια συνδυαστική ανάλυση για την 

συσχέτιση και επιρροή που ασκούν τα δηµογραφικά στοιχεία στην επιλογή των 

Μ.Μ.Ε.  

Το δείγµα της ανάλυσης αποτελείται από 161 (55%) άνδρες και 133 (45%) γυναίκες. 

Η διασπορά της ηλικίας εκτείνεται σε ηλικίες µικρότερες των 18 έως και µεγαλύτερες 

των 61 ετών µε µεγαλύτερη συγκέντρωση, της τάξης του 50%, στις ηλικίες µεταξύ 

31ετών και 50ετών.  23% των ερωτηθέντων είναι ηλικίας 31-40 ετών και 24%  

µεταξύ 41-50 ετών. 52 ερωτηθέντες έχουν ηλικία µεγαλύ των 61 ετών ενώ  στο 

δείγµα µας συµµετέχουν και 12 άτοµα ηλικίας  µικρότερης των 18 ετών. Η 

οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων έχει κατανεµηθεί ισοµερώς µε ποσοστό 

της τάξης του 50% για έγγαµους και άγαµους εξίσου. Σε ό,τι αφορά στην 

επαγγελµατική κατάσταση του δείγµατος των ερωτηθέντων αυτή έχει ως εξής: Η 

πλειοψηφία αποτελείται από ελεύθερους επαγγελµατίες και ανέργους, ενώ στο δείγµα  

συµµετέχουν 25 ιδιωτικοί υπάλληλοι, 58 δηµόσιοι υπάλληλοι και 55 σπουδαστές. 

Τέλος 14 ερωτηθέντες  αντιπροσωπεύουν  συνταξιούχους και  εισοδηµατίες.    

 

∆ιάγραµµα 17. Επαγγελµατική κατάσταση  

Το ετήσιο εισόδηµα, που παρακάτω θα προσδιορίσει την δυνατότητα του κοινού να 

δαπανά σε Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και να απολαµβάνει περισσότερες υπηρεσίες, 

όπως αυτές που παρέχει η συνδροµητική τηλεόραση, παρουσιάζει µια µεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε άτοµα µε εισόδηµα από 7.000€-14.000€ και ποσοστό 32% καθώς  

και σε άτοµα µε εισόδηµα από 14.001€ µέχρι 21.000€ και ποσοστό 30%.  
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Στην έρευνα συµµετέχουν επίσης άτοµα πολύ υψηλού εισοδήµατος καθώς και 

ερωτηθέντες µε εισόδηµα µικρότερο των 7.000€.     

 

∆ιάγραµµα 18. Ετήσιο Εισόδηµα σε ευρώ 

Το µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων για την πόλη των Σερρών αφορά κατά 

κύριο λόγο σε άτοµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ποσοστό της τάξης του 63%, 

σε άτοµα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ποσοστό της τάξης του 14%  ενώ ποσοστό 

της τάξης του 23% αφορά σε άτοµα  ανώτερης και ανώτατης  εκπαίδευσης µε πτυχία 

ΤΕΙ και ΑΕΙ αντίστοιχα καθώς και σε  κατόχους µεταπτυχιακών και διδακτορικών 

τίτλων. Το µορφωτικό επίπεδο του κοινού έχει άµεση συσχέτιση µε το Μέσο  

Ενηµέρωσης που επιλέγουν  και συναρτάται  µε την χρήση των νέων τεχνολογιών και 

την απαξίωση στα παραδοσιακά Μ.Μ.Ε.  

 

∆ιάγραµµα 19. Μορφωτικό επίπεδο 
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Η συχνότητα µε την οποία οι ερωτηθέντες βλέπουν τηλεόραση, ακούν ραδιόφωνο και 

διαβάζουν εφηµερίδες παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν άτοµα που δεν 

βλέπουν τηλεόραση καµία µέρα την εβδοµάδα ενώ µόλις το 51,4% των ερωτηθέντων 

παρακολουθούν τηλεόραση σχεδόν κάθε µέρα. Παραδοσιακά, η τηλεόραση 

παραµένει το δηµοφιλέστερο µέσο ενηµέρωσης όµως ίσως η ποιότητα των ειδήσεων 

και των εκποµπών να έχει µετατοπίσει τις προτιµήσεις των καταναλωτών.  

Αξιοσηµείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι για ένα µεγάλο µέρος των ερωτηθέντων η 

ενηµέρωση από το ραδιόφωνο και τις εφηµερίδες δεν αποτελεί επιλογή για καµία 

ηµέρα της εβδοµάδος.  

Πίνακας 10. Συχνότητα εβδοµαδιαίας επιλογής µέσου για την ενηµέρωση 

 

Συχνότητα εβδοµαδιαίας 

επιλογής µέσου για την 

ενηµέρωση /ΜΜΕ Τηλεόραση  Ραδιόφωνο Εφηµερίδες  

1-2 ηµέρες 12 28 40 

3-4 ηµέρες 151 106 141 

5-7 ηµέρες 118 103 55 

Καµία ηµέρα 13 57 58 

 

Στην ερώτηση για το Μέσο Ενηµέρωσης που προτιµάται τις καθηµερινές και τα 

Σαββατοκύριακα οι εφηµερίδες φαίνεται να σηµειώνουν σηµαντική αύξηση και σε 

αυτό συµβάλλει αποφασιστικά η δωρεάν παροχή ένθετων και περιοδικών από αυτές. 

Για το λόγο αυτό η προτίµηση στον περιοδικό τύπο εµφανίζεται  µειωµένη  τα 

Σαββατοκύριακα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Η προτίµηση στην 

τηλεόραση βαίνει αµείωτη καθ’ όλη την διάρκεια της εβδοµάδος ενώ το ραδιόφωνο 

δεν φαίνεται να προτιµάται ως Μέσο Ενηµέρωσης τα Σαββατοκύριακα.   
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∆ιάγραµµα 20. Μέσο προτίµησης για τις καθηµερινές/σαββατοκύριακα  

 

Όπως ήταν αναµενόµενο στην ερώτηση για το τι θεωρούν πως  πρέπει η τηλεόραση 

να παρέχει περισσότερο  το 50% των ερωτηθέντων απαντά ενηµέρωση και 

ψυχαγωγία, το 18% ζητά περισσότερη ενηµέρωση  ενώ το 25% εκφράζει την 

επιθυµία για περισσότερη ψυχαγωγία. Υπάρχουν βεβαίως και ερωτηθέντες που είτε 

δεν ενδιαφέρονται για την ενηµέρωση και την ψυχαγωγία ως προσφορά της 

τηλεόρασης είτε για την Τηλεόραση ως µέσο ενηµέρωσης γενικότερα.  

 

 

∆ιάγραµµα 21. Τι πρέπει να παρέχει περισσότερο η τηλεόραση 
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Στην ερώτηση για το πόσες και ποιες ώρες  την ηµέρα προτιµούν να παρακολουθούν 

τηλεόραση τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο πληθυσµός  της πόλης των Σερρών που 

παρακολουθεί  2-3 ώρες τηλεόραση ηµερησίως αγγίζει  ποσοστό της τάξης του 40%, 

4-5 ώρες ηµερησίως  ποσοστό της τάξης του 26%, ενώ ως αγαπηµένες ώρες για την 

τηλεόραση καταγράφονται αυτές µεταξύ 19:00-21:00 και 21:00-24:00 µε ποσοστά 

34% και 32% για κάθε ζώνη αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Νοµό Σερρών 

ιδιαίτερα δηµοφιλής τηλεοπτική ζώνη αναδεικνύεται αυτή µεταξύ 15:00 και  19:00 µε 

ποσοστό προτίµησης της τάξης του 20%. 

Σε ό,τι αφορά στις ενηµερωτικές εκποµπές και στις πολιτικές συζητήσεις   το 58% 

του πληθυσµού τις  παρακολουθεί 1-2 φορές την εβδοµάδα ενώ  17% των 

ερωτηθέντων δεν τις παρακολουθεί ποτέ.  

 

∆ιάγραµµα 22. Συχνότητα παρακολούθησης ενηµερωτικών εκποµπών και πολιτικών 

συζητήσεων στην τηλεόραση  
 

Όσον αφορά στον τοµέα των ειδήσεων, ιδίως στην παρούσα οικονοµική συγκυρία 

όπου τα κανάλια επιδίδονται στην εκτενή ειδησεογραφία και τον πολιτικό σχολιασµό, 

προτιµώµενα µέσα για την παρακολούθηση αυτών αναδεικνύονται η τηλεόραση και 

το διαδίκτυο για την καθηµερινή ενηµέρωση. Λιγότερο δηµοφιλές µέσο 

αναδεικνύεται το ραδιόφωνο που προτιµάται µία έως δύο ηµέρες κατά µέσο όρο την 

εβδοµάδα. Το 50% σχεδόν των ερωτηθέντων ενηµερώνεται καθηµερινά από την 

Τηλεόραση ενώ και οι παρεχόµενες από το διαδίκτυο ειδήσεις φαίνεται να είναι πολύ 

δηµοφιλείς.   
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∆ιάγραµµα 23. Συχνότητα παρακολούθησης ειδήσεων  

 

Στη συνέχεια η έρευνα µας εστιάζει στα τοπικά κανάλια του Νοµού Σερρών. Στην 

ερώτηση για το αν τα τοπικά κανάλια βρίσκονται στην προτίµηση του κοινού η 

απάντηση είναι θετική µε ποσοστό 73%, ενώ µόλις το 27% των ερωτηθέντων δεν 

επιλέγει να ενηµερωθεί από τα τοπικά κανάλια.  

 

∆ιάγραµµα 24. Παρακολούθηση τοπικών καναλιών  
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Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως τα κανάλια του Νοµού Σερρών είναι πολύ 

δηµοφιλή και βρίσκονται ψηλά στην προτίµηση του κοινού. Όπως φαίνεται και στο 

διάγραµµα 24 η συχνότητα παρακολούθησης των τοπικών καναλιών είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένη για ενηµέρωση 3-5 ηµέρες την εβδοµάδα (45%) ενώ οι 76 από τους 294 

ερωτηθέντες επιλέγουν τα τοπικά κανάλια σε καθηµερινή βάση. Ελάχιστοι είναι 

αυτοί που δεν παρακολουθούν τοπικά κανάλια καµία ηµέρα την εβδοµάδα.  

 

∆ιάγραµµα 25. Συχνότητα παρακολούθησης τοπικών καναλιών εβδοµαδιαίως 

 

Στην ερώτηση για την χρήση του Internet οι ερωτηθέντες φαίνεται να το προτιµούν 

κυρίως για πλοήγηση σε ιστοσελίδες και blogs και ακολούθως για να διαβάζουν την 

ηλεκτρονική έκδοση των εφηµερίδων  που τα τελευταία χρόνια κερδίζει την 

προτίµηση των αναγνωστών.  

 

∆ιάγραµµα 26. Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε το Ίντερνετ  

 

 



60 

 

Ο µισός περίπου πληθυσµός (40%) θεωρεί απαραίτητη την τηλεόραση για την 

καθηµερινότητα του ενώ την αµέσως δεύτερη θέση στην προτίµηση του 

καταλαµβάνει  ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ο  υπολογιστής θα µπορούσε 

ενδεχοµένως να κατέχει µεγαλύτερο µερίδιο αν το δείγµα µας δεν συµπεριελάµβανε 

ερωτηθέντες ηλικίας µεγαλύτερης των 61 και µικρότερης των 18, ηλικιακό φάσµα 

στο οποίο η κατοχή του υπολογιστή είναι µικρότερη.  

 
∆ιάγραµµα 27. Ποιο µέσο θεωρείτε απαραίτητο για την καθηµερινότητα σας  

 

Παρότι η είσοδος της ψηφιακής τηλεόρασης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος 

2012 τα αποτελέσµατα της έρευνας  υποδηλώνουν πως ο πληθυσµός δεν έχει µεταβεί 

από την  αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση. Οι περισσότεροι δεν διαθέτουν ούτε 

συνδροµητική ούτε δορυφορική τηλεόραση. 

 

∆ιάγραµµα 28. Τι διαθέτει το σπίτι σας  
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Η τελευταία ερώτηση αφορά στον τρόπο που τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης θα 

πρέπει να αντιµετωπίζουν το κοινό και το περιβάλλον. Τα ΜΜΕ πρέπει να παρέχουν 

αξιόπιστη πληροφορία και να παρακινούν τους πολίτες για ενεργό συµµετοχή στα 

κοινά. Οι ερωτηθέντες δεν θεωρούν πως τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης οφείλουν να 

είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή ότι πρέπει να καλύπτουν θέµατα κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής ευθύνης. Με ουδέτερη στάση αντιµετωπίζουν οι ερωτηθέντες την 

υπευθυνότητα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για περιβαλλοντικά και 

φιλανθρωπικά θέµατα.  

 

∆ιάγραµµα 29. Υπευθυνότητα των ΜΜΕ  

 

Η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην πόλη των Σερρών εµφανίζει αρκετές 

οµοιότητες αλλά και αποκλίσεις από την ανάλογη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από 

το Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων το 2007. Η τηλεόραση υπάρχει στην 

καθηµερινότητα του πληθυσµού σχεδόν καθηµερινά  αν και στην περίπτωση των 

Σερρών µεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η συχνότητα τηλεθέασης 3-4 ηµέρες/ εβδοµάδα 

και ακολουθεί η συχνότητα τηλεθέασης 5-7ηµέρες/ εβδοµάδα. Το ραδιόφωνο 

φαίνεται να έχει αναβαθµιστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η συχνότητα του 

πληθυσµού, που ακούει ραδιόφωνο στην έρευνα που διεξαγάγαµε  είναι ανάλογη µε 

την συχνότητα που παρακολουθούν τηλεόραση. Η εφηµερίδα παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες, καθώς προτιµάται περισσότερο τα σαββατοκύριακα και απειλείται 

από το Internet για την ενηµέρωση τις καθηµερινές.  



62 

 

Οι ζώνες της τηλεόρασης µε την µεγαλύτερη τηλεθέαση παραµένουν η απογευµατινή 

(19:00-21:00) και βραδινή ζώνη (21:00-24:00). Αυξητικά κινείται η προτίµηση 

τηλεθέασης σε πολιτικές και ενηµερωτικές εκποµπές σε αντίθεση µε την έρευνα του 

ΙΟΜ, όπου αυτού του τύπου οι εκποµπές δεν βρίσκονταν στην προτίµηση των 

τηλεθεατών. Τέλος το διαδίκτυο παραµένει περισσότερο δηµοφιλές για blogs και 

ιστοσελίδες.  
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Κεφάλαιο 4
ο
  

Συµπεράσµατα-Προτάσεις Ανάκαµψης του Κλάδου 

Τα τελευταία χρόνια ο υπερκορεσµός των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης έχει 

προκαλέσει µείωση της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων του 

κλάδου. Η συµπίεση της κερδοφορίας στο χώρο  φαίνεται να οδηγεί σε µείωση της 

ποιότητας και της αντικειµενικότητας των µέσων και διάρρηξη της αξιοπιστίας τους 

στο κοινό. Τα προβλήµατα που ταλανίζουν το χώρο εντοπίζονται στο προβληµατικό, 

ανεπαρκές, συνεχώς µεταβαλλόµενο και ως εκ τούτου ανασφαλές για σοβαρές 

επενδύσεις θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας καθώς και στο υψηλό κόστος παραγωγής 

ελληνικών παραγωγών, που καθίσταται πλέον σχεδόν απαγορευτικό για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Ακολούθως, σύµφωνα µε την µελέτη της ICAP για την Τράπεζα 

Πειραιώς “ το σχετικά χαµηλό επίπεδο παιδείας του πληθυσµού δεν επιτρέπει την 

επιβίωση µέσων υψηλής ποιότητας” (∆αγκαλίδης 2009, σελ.23). Αρνητικός και 

καίριος καταλύτης η πρόσφατη και ραγδαία εξελισσόµενη βαθιά οικονοµική κρίση, η 

οποία, όπως ήταν αναµενόµενο κατάφερε σοβαρό πλήγµα στον κλάδο των ΜΜΕ, 

καθιστώντας τον ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Οι συνέπειες ήταν σαρωτικές και 

προκάλεσαν αλλαγή σκηνικού στον κλάδο. Παραδοσιακά εκδοτικά συγκροτήµατα 

προέβησαν σε ραγδαίες περικοπές προσωπικού και δαπανών και αναστολή του 

κύριου όγκου των δραστηριοτήτων τους (αναστολή καθηµερινών εκδόσεων) ενώ οι 

πιο εκτεθειµένοι είδαν την πόρτα της εξόδου µε την κατάρρευση των άλλοτε 

µεγαλόσχηµων  εταιριών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε µια απέλπιδα προσπάθεια 

περιστολής των δαπανών, ο κλάδος ξεχωρίζει για µια από τις πιο ραγδαία 

εξελισσόµενες διαδικασίες υπογραφής νέων επιχειρησιακών συµβάσεων 

εργαζοµένων. Κύρια πηγή των δεινών η απίσχνανση των διαφηµιστικών κονδυλίων 

και η εξαφάνιση του άλλοτε τροφοδότη της αγοράς, της κρατικής διαφήµισης, που 

είχε σαν αποτέλεσµα την άνευ προηγουµένου µείωση των εσόδων.  
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Ιδέες και προτάσεις για την επιβίωση και ανάπτυξη του κλάδου, ιδιαίτερα αυτή την 

δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύει η χώρα, µπορούν να εξαχθούν µελετώντας 

τις πρακτικές άλλων χωρών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Γαλλίας όπου 

σε καιρό οικονοµικών δυσκολιών, ο πρωθυπουργός Νικολά Σαρκοζί, στήριξε τα 

ΜΜΕ µε τρεις τρόπους: α) ενίσχυση της διαφήµισης, β) στήριξη των 

εφηµεριδοπωλών και την κατ΄ οίκον διανοµή εφηµερίδων και γ) κάλυψη τµήµατος 

κόστους ετήσιας συνδροµής σε νέους που συµπληρώνουν το 18
ο
 έτος της ηλικίας 

τους για εφηµερίδες της προτίµησης τους (πρόγραµµα ‘My Free Newspaper’). 

Αντιστοίχως και η  Φινλανδία εφήρµοσε πρόγραµµα έµµεσων επιχορηγήσεων για την 

ενίσχυση των ΜΜΕ, παρέχοντας απαλλαγές φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ. Από την 

άλλη η Γερµανία, εκτός των φοροαπαλλαγών που προσέφερε, ήταν η χώρα που 

πραγµατοποίησε τις υψηλότερες επενδύσεις στην δηµόσια τηλεόραση µόλις 

διαπιστώθηκε ύφεση στον κλάδο (Nielsen και Linnebank, 2011).  

Στην ελληνική αγορά η υψηλή φορολόγηση του διαφηµιστικού προϊόντος που 

παρέχεται δια του έντυπου, του περιοδικού τύπου και των ηλεκτρονικών µέσων 

Ενηµέρωσης (Τηλεόραση- Ραδιόφωνο) λειτουργεί σίγουρα αποθαρρυντικά για τους 

διαφηµιζόµενους, συµπιέζει τους διαφηµιστικούς τζίρους (οι φόροι δυστυχώς 

ενσωµατώνονται στο διαφηµιστικό budget των εταιριών) και µειώνει τα διαφηµιστικά 

έσοδα των εταιριών του κλάδου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι υπηρεσίες του έντυπου 

και περιοδικού τύπου πανελλαδικής εµβέλειας και Θεσσαλονίκης επιβαρύνονται µε 

αγγελιόσηµο της τάξης του 20% πλέον του ΦΠΑ 23%, το ραδιόφωνο και η 

Τηλεόραση µε αγγελιόσηµο της τάξης του 21,5 % πλέον του ΦΠΑ 23% ενώ δεν έχει 

διευκρινιστεί αν από 01/01/2012 θα επανέλθει ο ειδικός φόρος τηλεόρασης (20%), 

που σύµφωµα µε τους εκπροσώπους του κλάδου θα «καταδικάσει» τις τηλεοπτικές 

και διαφηµιστικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας το τελικό διαφηµιστικό προιόν µε 

συνολική φορολογία της τάξης του 64,5%.  

Στην πολιτική φοροεπιδροµής που δέχεται ο χώρος (Τηλεόραση και Ραδιόφωνο) 

έρχεται να προστεθεί και το τέλος υπέρ της Ανώνυνυµης Εταιρίας Πνευµατικής 

Ιδιοκτησίας (Α.Ε.Π.Ι.), που συνίσταται στο  2,2 % επί του ετήσιου τζίρου των 

ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επιχειρήσεων έστω και αν αυτές είναι ζηµιογόνες, 

έστω και αν αυτές δεν µεταδίδουν ποτέ µουσική!  

Είναι προφανές πως ειδικά στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, αυτή η φορολογική 

και γενικότερη εισπρακτική πολιτική έναντι του κλάδου καθιστά την επιβίωσή του 
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ανέφικτη, εποµένως καθίσταται αναγκαία η λήψη µέτρων φορολογικής ελάφρυνσης 

από την Πολιτεία.    

Πέρα από τις απαλλαγές φόρου και τις πολιτικές κρατικής στήριξης στις επιχειρήσεις 

του κλάδου των ΜΜΕ, οι τελευταίες θα πρέπει να κάνουν µια επανεκτίµηση της 

στρατηγικής και τοποθέτησής τους. Τα παραδοσιακά µέσα µαζικής ενηµέρωσης θα 

πρέπει αφενός να επαναξιολογήσουν το προϊόν τους, βελτιώνοντάς το ή 

εξειδικεύοντάς το σε ειδικά κοινά αφετέρου να οργανώσουν σοβαρά την 

«τοποθέτησή» τους στο διαδίκτυο. Σε ό,τι αφορά στην πρώτη παράµετρο, ο κλάδος 

των ΜΜΕ της Περιφέρειας για παράδειγµα, θα πρέπει να στοχεύσει µε αξιώσεις στην 

ανάδειξη και υποστήριξη της τοπικής του ταυτότητας, προσφέροντας ένα προϊόν 

διαφοροποιηµένο και tailor made στις απαιτήσεις και στα ενδιαφέροντα του κοινού, 

στο οποίο απευθύνεται. Αυτή η πολιτική σε συνδυασµό µε την εκκαθάριση του 

τηλεοπτικού τοπίου και την εφαρµογή των νόµων τελικής αδειοδότησης θα αφήσει 

πεδίο δραστηριοποίησης για τους επαγγελµατίες του κλάδου. 

Σε ό,τι αφορά στην παράµετρο της σύµπλευσης µε τις νέες τεχνολογίες, µε τα 

λεγόµενα  new media, τα παραδοσιακά µέσα θα πρέπει να στρέψουν σοβαρά την 

προσοχή και τους πόρους τους στην ηλεκτρονική τους «τοποθέτηση». Εφηµερίδες, 

περιοδικά, ραδιόφωνα και τηλεοπτικοί σταθµοί θα πρέπει να επενδύσουν σε 

οργανωµένα sites, τα οποία θα διαφηµίζουν συστηµατικά µέσα από τους 

παραδοσιακούς τους διαύλους, µέχρι-πολύ γρήγορα- να γίνουν δηµοφιλή στο κοινό. 

Θα πρέπει να εστιάσουν και να αναπτύξουν την διαφηµιστική αγορά στο διαδίκτυο 

παρέχοντας επιπλέον ή εναλλακτικές προτάσεις διαφήµισης στους υπάρχοντες και εν 

δυνάµει πελάτες τους σε πολύ χαµηλότερα – από τα παραδοσιακά µέσα- κόστη 

εκµεταλλευόµενοι, µε οικονοµίες κλίµακος (το προϊόν που παράγουν οι ίδιοι 

εργαζόµενοι των παραδοσιακών τους µέσων µε ελάχιστες επιβαρύνσεις αποτελεί και 

το προϊόν του site), το  σχεδόν µηδαµινό κόστος των παρεχόµενων νέων υπηρεσιών 

τους στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό διευρύνουν και την γκάµα των πελατών τους 

αφού στοχεύουν στα από διαφηµιστικής άποψης δυναµικά και πολύ ενδιαφέροντα 

τµήµατα του κοινού, στους νέους και τους εύπορους, που δείχνουν σαφή προτίµηση 

προς τα εναλλακτικά µέσα (blogs και free press). Προϊόντος του χρόνου εξετάζεται 

σοβαρά και το ενδεχόµενο της αποκλειστικής τους «τοποθέτησης» στο διαδίκτυο, µε 

την κατάργηση της παραδοσιακής εκδοτικής ή ηλεκτρονικής τους µορφής. 

Άλλωστε φαίνεται να έχει παγιωθεί στις συνειδήσεις των επιχειρηµατιών γενικότερα  
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πως τα εναλλακτικά µέσα ενηµέρωσης τα λεγόµενα new media αποτελούν κλάδο 

στον οποίον «ποντάρουν» για το µέλλον. Σύµφωνα µε την έρευνα της Bari Focus για 

το Ka-business.gr και το περιοδικό «Καινοτοµία και Ανάπτυξη», που διεξήχθη από 

τις 5-20 Οκτωβρίου 2011 σε δείγµα 100 επιχειρήσεων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο του εµπορίου, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και 

των ασφαλίσεων, στην ερώτηση σε ποιους κλάδους «ποντάρουν» για την ανάκαµψη 

και ανάπτυξη της οικονοµίας, το 51% των ερωτηθέντων απάντησε στα new media.    

Στην κατεύθυνση της διάσωσης και ανάκαµψης του κλάδου ιδιαίτερα χρήσιµες θα 

ήταν οι πολιτικές συνεργιών µε συνεργασίες και συγχωνεύσεις τόσο οµοειδών όσο 

και  συµπληρωµατικών επιχειρήσεων του κλάδου. Τέλος, προτείνεται η επέκταση 

των ελληνικών ΜΜΕ σε άλλες δυνητικές αγορές, όπως αυτές των χωρών της Ν.Α. 

Ευρώπης και της Μεσογείου.  

Οι εναλλακτικές µέθοδοι χρηµατοδότησης µπορούν να οδηγήσουν σε νέες πηγές 

εσόδων και σε συνδυασµό µε την οριστική εφαρµογή ενός αυστηρού νοµοθετικού 

πλαισίου, ιδιαίτερα στο τηλεοπτικό πεδίο, να οδηγήσει στην έξοδο όσους παρασιτούν 

στο χώρο προκαλώντας τον υπερκορεσµό, είναι ίσως µια καλή αρχή αναγκαίας 

αντιστροφής του κλίµατος.  

Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε για την αντιµετώπιση των ΜΜΕ στην πόλη 

των Σερρών καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η τηλεόραση και το διαδίκτυο 

αποτελούν τα επικρατέστερα µέσα για την καθηµερινή ενηµέρωση των πολιτών. 

Παρ΄ όλα αυτά, σύµφωνα µε την έρευνά µας το κοινό φαίνεται να προβληµατίζεται 

για την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα των παρεχόµενων από την τηλεόραση 

πληροφοριών. Από την άλλη αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της τοπικιστικής 

αντίληψης του κοινού που καταγράφεται ως συνειδητή προτίµηση προς τα τοπικά 

Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και ειδικά στην Τηλεόραση. Τα παραπάνω 

συµπεράσµατα αποτελούν χρήσιµα εργαλεία για τον επαναπροσδιορισµό της 

στρατηγικής των επιχειρήσεων του κλάδου. Το πέρασµα των παραδοσιακών µέσων 

στη διαδικτυακή του µορφή, η στόχευση στην βελτιστοποίηση του ενηµερωτικού 

προϊόντος και η  ενίσχυση της αξιοπιστίας του και ο σαφής προσανατολισµός του 

στην ενασχόληση µε την τοπική πραγµατικότητα αποτελούν ασφαλείς οδούς  µιας 

στρατηγικής επιβίωσης και ανάκαµψης. 

Στην οδό της ζητούµενης ενίσχυσης της αξιοπιστίας, ως αναγκαίας συνθήκης 

βελτίωσης του ενηµερωτικού προϊόντος άρα και της αύξησης επιρροής των µέσων, οι 

επιχειρήσεις του κλάδου, θα πρέπει να «επενδύσουν» στην πολιτική παρακίνησης  
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των πολιτών για ενεργό συµµετοχή στα κοινά. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι το κοινό 

δεν έχει απαιτήσεις από τα ΜΜΕ ως προς πράξεις φιλανθρωπικού περιεχοµένου και 

προστασίας του περιβάλλοντος. Τέλος, το ραδιόφωνο δεν κατέχει αξιόλογη θέση ως 

επιλογή ενηµέρωσης τις καθηµερινές, ενώ το internet αναµένεται να είναι το πλέον 

ανταγωνιστικό µέσο για τις εφηµερίδες.  

Η παρούσα έρευνα αντιµετωπίζει τον σοβαρό περιορισµό της πραγµατοποίησής της 

σε ένα περιορισµένο γεωγραφικό εύρος λόγω στενότητας των πόρων. Μία αντίστοιχη 

σύγχρονη έρευνα θα µπορούσε να επεκταθεί στο σύνολο της χώρας, φωτίζοντας και 

αναδεικνύοντας  την στάση όλου του πληθυσµού της χώρας  απέναντι στα Μ.Μ.Ε. 

Με τον τρόπο αυτό, θα µπορούσαν να εξαχθούν πιο ολοκληρωµένα και ασφαλή 

συµπεράσµατα. Ωστόσο, η έρευνα αυτή µπορεί να παρέχει πολύτιµη πληροφορία για 

τους λήπτες των αποφάσεων του κλάδου. Κλειδί στην ανάπτυξη του κλάδου φαίνεται 

να είναι το διαδίκτυο και η επιτυχής του συµπόρευση και συνεργασία µε τα 

παραδοσιακά µέσα, που ως φαίνεται, διατηρούν ακόµα τη δυναµική τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση της 

διπλωµατικής εργασίας µε θέµα «Ανάλυση- Αξιολόγηση του Κλάδου των Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης» , του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

Σας παρακαλούµε θερµά να συµπληρώσετε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο µε 

την δέουσα προσοχή και ειλικρίνεια. Οι απαντήσεις θα ληφθούν σοβαρά υπ΄ όψιν 

για να εξαχθεί το συµπέρασµα απήχησης και χρήσης των ΜΜΕ στο Νοµό 

Σερρών.  

 

Α. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

 

1. Φύλο 

Άνδρας
      

Γυναίκα
 

 

2. Ηλικία 

<18 18-30 31-40
         

41-50 51-60 61 και άνω
 

          

3. Οικογενειακή κατάσταση 

 Έγγαµος Άγαµος
 

 

4. Επαγγελµατική κατάσταση 

 

1. Ιδιωτικός υπάλληλος
               

2. ∆ηµόσιος υπάλληλος
                                 

3. Ελεύθερος επαγγελµατίας
  

4. Άνεργος
                

5. Σπουδαστής
                            

6. Άλλο
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5. Ετήσιο εισόδηµα σε Ευρώ (προσωπικό) 

<7.000 7.001 - 14.000
 

14.001 - 21.000 21.001 - 28.000
 

> 28.000
 

 

6. Μορφωτικό επίπεδο 

1. Απόφοιτος δηµοτικού
 

2. Απόφοιτος γυµνασίου 3. Απόφοιτος λυκείου
 

5. Πτυχιούχος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
          

6. Κάτοχος Μεταπτυχιακού/ PhD
 

 

Β. Στάση απέναντι στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

7. Με τι συχνότητα βλέπετε τηλεόραση εβδοµαδιαίως; 

1-2 ηµέρες 3-4 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες Καµία ηµέρα
 

 

8. Με τι συχνότητα ακούτε ραδιόφωνο εβδοµαδιαίως; 

1-2 ηµέρες 3-4 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες Καµία ηµέρα
 

 

9. Με τι συχνότητα διαβάζετε εφηµερίδες εβδοµαδιαίως; 

1-2 ηµέρες 3-4 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες Καµία ηµέρα
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10. Ποιο µέσο προτιµάτε για την ενηµέρωση σας τις καθηµερινές; 

Τηλεόραση Εφηµερίδες
 

Ίντερνετ Περιοδικά
 

Ραδιόφωνο ∆εν έχω προτίµηση
 

 

11.Ποιο µέσο προτιµάτε για την ενηµέρωση σας τα Σαββατοκύριακα; 

Τηλεόραση Εφηµερίδες
 

Ίντερνετ Περιοδικά
 

Ραδιόφωνο ∆εν έχω προτίµηση
 

 

12. Τι πρέπει να παρέχει περισσότερο η τηλεόραση; 

Ενηµέρωση Ψυχαγωγία
 

Και τα δύο Κανένα από τα δύο
 

 

13. Πόσες ώρες την ηµέρα βλέπετε τηλεόραση; 

Λιγότερο από 2 ώρες 2-3 ώρες
 

4-5 ώρες Περισσότερες από 6 ώρες
 

 

14.  Ποιες ώρες προτιµάτε να βλέπετε τηλεόραση; 

6:00-9:00 9:00-12:00
 

12:00-15:00 15:00-19:00
 

19:00-21:00 21:00-24:00
 

0:00-6:00
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15. Με τι συχνότητα παρακολουθείτε ενηµερωτικές εκποµπές και πολιτικές 

συζητήσεις στην τηλεόραση; 

Καµία ηµέρα 1 ηµέρα
 

2 ηµέρες 3-5 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες
 

 

16. Με τι συχνότητα παρακολουθείτε  ειδήσεις από την τηλεόραση εβδοµαδιαίως; 

Καµία ηµέρα 1 ηµέρα
 

2 ηµέρες 3-5 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες
 

 

17. Με τι συχνότητα ακούτε ειδήσεις από το ραδιόφωνο εβδοµαδιαίως; 

Καµία ηµέρα 1 ηµέρα
 

2 ηµέρες 3-5 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες
 

 

18. Με τι συχνότητα διαβάζετε ειδήσεις από το διαδίκτυο εβδοµαδιαίως? 

Καµία ηµέρα 1 ηµέρα
 

2 ηµέρες 3-5 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες
 

 

19. Παρακολουθείτε τοπικά κανάλια στην τηλεόραση; 

Ναι Όχι
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20. Με τι συχνότητα παρακολουθείτε τοπικά κανάλια στην τηλεόραση; 

Καµία ηµέρα 1 ηµέρα
 

2 ηµέρες 3-5 ηµέρες
 

5-7 ηµέρες
 

 

21. Για ποιο λόγο χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο (internet); 

Blogs- Ιστοσελίδες Βλέπετε Τηλεόραση 
 

Ακούτε ραδιόφωνο ∆ιαβάζετε εφηµερίδες
 

 

22. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε απαραίτητο για την καθηµερινότητά σας; 

Τηλεόραση Ραδιόφωνο
 

Υπολογιστής Εφηµερίδες
 

Τίποτε από τα παραπάνω
 

 

23. Τι από τα παρακάτω διαθέτει το σπίτι σας; 

Συνδροµητική Τηλεόραση Ψηφιακή Τηλεόραση
 

∆ορυφορική Τηλεόραση Κανένα από τα παραπάνω
 

 

 

Στις επόµενες ερωτήσεις παρακαλούµε συµπληρώστε το βαθµό διαφωνίας σας. 

Ιεραρχήστε τις αποφάσεις σας από 1-5 (Το 1 αντιστοιχεί σε απόλυτη διαφωνία  ενώ το 

5 σε απόλυτη συµφωνία). 
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24. Υπευθυνότητα των ΜΜΕ θα πρέπει να είναι η: 

 1 2 3 4 5 

Παραγωγή 

Αξιόπιστων 

Ειδήσεων 

     

Παραγωγή 

Ποιοτικών 

Εκποµπών/ 

Ρεπορτάζ 

     

Χρήση Φιλικών 

προ το 

περιβάλλον 

Υλικών 

     

Κάλυψη 

Θεµάτων 

Κοινωνικής και 

Περιβαλλοντικής 

ευθύνης 

     

Παροχή πεδίου 

διαλόγου και 

συζήτησης 

     

Υποστήριξη 

Φιλανθρωπικών 

έργων 

     

Παρακίνηση 

πολιτών για 

ενεργή 

συµµετοχή στα 

κοινά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

∆είκτης Κύκλου Εργασιών στην Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις  
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∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες Προγραµµατισµού και 

Ραδιοτηλεοπτικών Εκποµπών 

 

 

 

 


