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5. Μέζα Μαζικής Δνημέρωζης 

5.1. Σηλεοπηικοί – Ραδιοθωνικοί ηαθμοί  

Γεκόζηνη Σειενπηηθνί ηαζκνί: Πξώην θαη Γεύηεξν πξόγξακκα ARD θαη ZDF αληηζηνίρωο 

παγγεξκαληθήο εκβέιεηαο, ελώ ζε επί κέξνπο Οκνζπνλδηαθά Κξαηίδηα εθπέκπνπλ νη 

πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί: NDR (ιέζβηγθ- Χόιζηαϊλ, Ακβνύξγν, Κάηω αμωλία, Μεθιεκβνύξγν-

Γπη. Πνκκεξαλία), SWR (Βάδε- Βπξηεκβέξγε, Ρελαλία), MDR (αμωλία, Θνπξηγγία), HR 

(Έζζε) θαη «Bayerischer Rundfunk» (Βαπαξία).  

H «Deutsche Welle» δηαζέηεη ξαδηόθωλν, ηειεόξαζε θαη ειεθηξνληθή ζειίδα θαη εθπέκπεη ζε 30 

γιώζζεο, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη ζηα ειιεληθά.  

Σν «DeutschlandRadio», κέζω ηξηώλ πξνγξακκάηωλ «DeutschlandFunk», «DRadio Wissen» θαη 

«DeutschlandRadio Kultur», απνηειεί ηνλ κνλαδηθό παγγεξκαληθήο εκβέιεηαο ξαδηνθωληθό 

ζηαζκό κε εηδεζενγξαθηθό θαη ελεκεξωηηθό ραξαθηήξα κε έκθαζε, ηόζν ζε πνιηηηθά, όζν θαη 

πνιηηηζηηθά ζέκαηα.  

εκαληηθόηεξα ηδηωηηθά κέζα ξαδηνηειενπηηθήο ελεκέξωζεο: RTL SAT 1, Pro7, Kabel, N-TV, 

VOX θ.α. 

 

5.2. Σύπος 

Σα δεδνκέλα ζηνλ ρώξν ηωλ έληππωλ ΜΜΔ αιιάδνπλ θαη ζηε Γεξκαλία, αθνινπζώληαο αθ’ ελόο 

ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ επηβάιινπλ ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία θαη ηελ εηζαγωγή ηνπ 

κνληέινπ ηεο πξόζβαζεο ζην ειεθηξνληθό πεξηερόκελν κε ηελ θαηαβνιή ζπλδξνκήο θαη αθ’ 

εηέξνπ ηνπο λόκνπο ηεο αγνξάο πνπ νδεγνύλ ζε ζπγρωλεύζεηο ή άξζε ιεηηνπξγίαο εθεκεξίδωλ.  

3 



 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ – ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Jägerstr. 54/55, D-10117, Berlin, Σει.: 0049.30.2360990, Φαμ: 0049.30.23609920 

E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr, wirtschaft@griechische-botschaft.de 

Όια ηα έληππα, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή ζειίδα, θαζώο θαη άιιεο 

εθαξκνγέο (applications) γηα θηλεηά ή tablets. Κπθινθνξνύλ πεξηζζόηεξεο ηωλ 300 θαζεκεξηλώλ 

εθεκεξίδωλ, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ νη κεγάιεο θπθινθνξίαο: «Die Welt», «Süddeutsche Zeitung», 

«Bild», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», ωο επίζεο νη εθεκεξίδεο νηθνλνκηθήο εηδεζηνγξαθίαο 

«Handelsblatt» θαη «Wirtschaftswoche». ε εβδνκαδηαία βάζε θπθινθνξεί ε εθεκεξίδα «Die 

Zeit» θαη ηα εηδεζενγξαθηθά πεξηνδηθά «Der Spiegel» θαη «Focus». 


