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Απόλυτη κυριαρχία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha 

για 5 συνεχόμενα χρόνια 

 

Στην κορυφή της ενημέρωσης και 
κατά το α’ τετράμηνο της τηλεοπτικής σεζόν 2018 – 2019 

 

Πρώτο σε τηλεθέαση και τον Δεκέμβριο 2018 
 
 

Απόλυτη είναι η κυριαρχία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha στο πεδίο της 
ενημέρωσης καθώς διατηρεί την πρωτιά του, για 5 συνεχόμενα χρόνια. 
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha είναι το κορυφαίο σε τηλεθέαση δελτίο 
ειδήσεων της χώρας, η πρώτη επιλογή των πολιτών για αξιόπιστη, αντικειμενική, 
γρήγορη και άμεση πληροφόρηση.  

 

 

Στην κορυφή της τηλεθέασης από την 1η Ιανουάριου 2014 έως και τις 26 
Δεκεμβρίου 2018* 
 
Με ισχυρή παρουσία και άποψη, οι ειδήσεις του Alpha διέγραψαν μια ιδιαιτέρως 
δυναμική πορεία, κατέγραψαν εντυπωσιακή πρωτιά τόσο στο σύνολο κοινού, όσο και 

στο δυναμικό κοινό 18-54, σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις απ’ όλα τα κεντρικά 
δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης, και άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό 
με διαφορά.  
 
Σεζόν 2014-2015: 21,6% (σύνολο κοινού) 
Σεζόν 2015-2016: 19,8% (σύνολο κοινού) 
Σεζόν 2016-2017: 21,1% (σύνολο κοινού) 
Σεζόν 2017-2018: 23,5% (σύνολο κοινού) 
Σεζόν 2018-2019: 23,3% (σύνολο κοινού) 
 
*(επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας τηλεθέασης) 
 
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, 
καλύπτοντας όλα τα μεγάλα γεγονότα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Μέσα από αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, έγκυρες 
αναλύσεις και δυνατό σχολιασμό, έφερε στο προσκήνιο, κατέγραψε και ανέλυσε τις 
σημαντικότερες στιγμές της ειδησεογραφίας.  
Οι ειδήσεις του Alpha είχαν ό,τι αναζητά ο πολίτης που θέλει να ενημερωθεί: 
αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, πολυθεματικότητα, γρήγορη εναλλαγή θεματολογίας, πλήρη 
αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και του οπτικοακουστικού υλικού, εγκυρότητα των 

παρουσιαστών, ετοιμότητα του δημοσιογραφικού δυναμικού. 
 
 

 



Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2018  
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και τις 26 Δεκεμβρίου 2018, οι ειδήσεις του Alpha 
ήταν στην 1η θέση στον πίνακα τηλεθέασης, στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας μέσο όρο 

22,7% (625.000 τηλεθεατές), αφήνοντας πίσω τα δελτία ειδήσεων του 
ανταγωνισμού 6 μονάδες και πάνω.  
Συγκεκριμένα: 
Alpha 22,7% (625.000 τηλεθεατές), ΣΚΑΪ 16,4% (496.000 τηλεθεατές) ΑΝΤ1 14,4% 
(437.000 τηλεθεατές), Star 12,7% (388.000 τηλεθεατές), ΕΡΤ1 6,3% (227.000 τηλεθεατές) 
και OPEN 6,3% (215.000) (από τις 24/10) 

 
Την 1η θέση κατέκτησαν και στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 20,4% (233.000  
τηλεθεατές), αφήνοντας πίσω τα δελτία ειδήσεων του ανταγωνισμού 7,5 μονάδες και 
πάνω.  
Συγκεκριμένα: 
Alpha 20,4% (233.000 τηλεθεατές), Star 13% (165.000 τηλεθεατές), ΑΝΤ1 12,6% 
(157.000  τηλεθεατές), ΣΚΑΪ 11,9% (150.000 τηλεθεατές), OPEN 5,4% (74.000) (από τις 

24/10) και ΕΡΤ1 3,9% (62.000 τηλεθεατές). 
 
 
 

Σεπτέμβριος 2018 – Δεκέμβριος 2018  
 

Πρώτο στην κούρσα του ανταγωνισμού τερμάτισε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
Alpha και το πρώτο τετράμηνο του 2018, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία που 
διαγράφει τα τελευταία χρόνια. Οι ειδήσεις του Alpha κέρδισαν, για άλλη μια φορά, την 
εμπιστοσύνη των τηλεθεατών καταγράφοντας και αναλύοντας με αντικειμενικότητα, ταχύτητα 
και πληρότητα όλα τα γεγονότα. 

 
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως και τις 26 Δεκεμβρίου 2018, το κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του Alpha ήταν στην 1η θέση στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας μέσο όρο 23,3% 
(708.000 τηλεθεατές), υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 7 μονάδες και πάνω. 
Συγκεκριμένα: 
Alpha 23,3% (708.000 τηλεθεατές), ΑΝΤ1 16,1% (531.000 τηλεθεατές),ΣΚΑΪ 15,5% 
(523.000 τηλεθεατές), Star 13,4% (455.000 τηλεθεατές), ΕΡΤ1 6,3% (255.000 τηλεθεατές) 
και OPEN 6,3% (215.000 τηλεθεατές) (από τις 24/10). 

 
Την 1η θέση κατέκτησε και στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 20% (241.000 
τηλεθεατές), υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 6 μονάδες και πάνω. 
Συγκεκριμένα: 
Alpha 20% (241.000 τηλεθεατές), ΑΝΤ1 14% (182.000 τηλεθεατές), Star 13,3% 
(180.000 τηλεθεατές), ΣΚΑΪ 10,9% (146.000 τηλεθεατές), OPEN 5,4% (74.000 τηλεθεατές) 
(από τις 24/10) και ΕΡΤ1 4,2% (71.000 τηλεθεατές). 

 

 
Δεκέμβριος 2018  
 
Και τον Δεκέμβριο 2018, οι ειδήσεις του Alpha ήταν στην κορυφή του πίνακα της 
τηλεθέασης.  

 
Από την 1η έως και τις 26 Δεκεμβρίου 2018, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha ήταν 
στην 1η θέση στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας μέσο όρο 22,4% (781.000 τηλεθεατές), 
μπροστά από τα δελτία ειδήσεων του ανταγωνισμού κατά 5,5 μονάδες και πάνω. 



Συγκεκριμένα (βάσει αριθμού τηλεθεατών): 
Alpha 22,4% (781.000 τηλεθεατές), ΑΝΤ1 16,9% (621.000 τηλεθεατές),ΣΚΑΪ 15,3% 
(576.000 τηλεθεατές), Star 13,9% (527.000 τηλεθεατές), ΕΡΤ1 6,5% (279.000 τηλεθεατές) 
και OPEN 6,5% (227.000) (από τις 24/10). 

 
Την 1η θέση κατέκτησε και στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 19,2% (264.000 
τηλεθεατές), μπροστά από τα δελτία ειδήσεων του ανταγωνισμού κατά 5 μονάδες και 
πάνω. 
Συγκεκριμένα: 
Alpha 19,2% (264.000 τηλεθεατές), Star 14,5% (218.000 τηλεθεατές), ΑΝΤ1 14,8% 
(216.000  τηλεθεατές), ΣΚΑΪ 10,9% (164.000 τηλεθεατές), ΕΡΤ1 4,7% (84.000  τηλεθεατές) 
και OPEN 5,9% (81.000) (από τις 24/10) 

 
 
  


