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ΕΡΕΥΝΑ BARI:  

ΑΚΡΟΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ  

ΠΕΛΛΑΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 



Η Ταυτότητα της Έρευνας: 
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Η ακροαματικότητα ραδιοφωνικών σταθμών στον Ν. Πέλλας εξετάζεται μεταξύ μόνιμων 

κατοίκων του Νομού, ηλικίας 13-70 χρονών. Ειδικότερα, η γεωγραφική κάλυψη της έρευνας 

περιλαμβάνει την πρωτεύουσα και τα αστικά 10.000+ κατοίκων, καθώς και τις λοιπές 

αστικές & αγροτικές περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 25 χλμ. από την πρωτεύουσα / τα 

αστικά 10.000+ κατοίκων. Ο πληθυσμός αυτός στον Ν. Πέλλας εκτιμάται σε 89.000 άτομα. 

 

Τα αποτελέσματα της μέτρησης αφορούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2010 – Σεπτεμβρίου 

2011  

(2 κύματα έρευνας) και η διεξαγωγή έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

Το δείγμα της  έρευνας ήταν 308 άτομα αντιπροσωπευτικά του καλυπτόμενου πληθυσμού 

της έρευνας και επιλέχθηκε μέσω στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. 

 

Τα αποτελέσματα από το δείγμα σταθμίστηκαν ως προς φύλο, ηλικία και αστικότητα με 

βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ από την απογραφή πληθυσμού του έτους 2001 

 



Ορισμός των Βασικών Δεικτών Ακροαματικότητας 
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 Μέση Ημερήσια Κάλυψη 

Μέση Ημερήσια Κάλυψη (Μέση Ημερήσια Ακροαματικότητα) είναι ο μέσος ημερήσιος 

αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν ραδιόφωνο ή ένα σταθμό κατά την περίοδο 

της μέτρησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζεται σε χιλιάδες ατόμων και σε ποσοστό επί 

του πληθυσμού. 

 Μέση Εβδομαδιαία Κάλυψη 

Μέση Εβδομαδιαία Κάλυψη (Ακρόαση σε επίπεδο εβδομάδας) είναι ο μέσος εβδομαδιαίος 

αριθμός διαφορετικών ακροατών που άκουσαν ραδιόφωνο ή ένα σταθμό κατά την περίοδο 

της μέτρησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζεται σε χιλιάδες ατόμων και σε ποσοστό επί 

του πληθυσμού. 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται μόνο για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που: 

 

 Είναι ενταγμένοι στη λίστα διερεύνησης (έχουν διερευνηθεί με βοήθεια) καθ’ολη την περίοδο στην οποία 

αναφέρονται τα αποτελέσματα (για να ενταχθεί ένα Μέσο στη λίστα και να διερευνηθεί με βοήθεια θα πρέπει 

στην προηγούμενη μέτρηση να έχει συγκεντρώσει κάλυψη τουλάχιστον 1% επί του πραγματικού δείγματος 

στις ερωτήσεις που αφορούν στο τελευταίο 24ωρο) 

 

 Στις ερωτήσεις που αφορούν στο τελευταίο 24ωρο εμφανίζουν ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του 

πραγματικού δείγματος τόσο στην συνολική περίοδο όσο και στο τελευταίο κύμα.  

 

 Επίσης, τα ΜΜΕ που εμφανίζονται στα αποτελέσματα είναι οι τοπικοί (με έδρα το Νομό) ραδιοφωνικοί 

σταθμοί που έχουν (προσωρινή) άδεια εκπομπής στο Νομό από το ΕΣΡ κατά την περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας στην οποία αναφέρονται τα εκάστοτε αποτελέσματα και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις  

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οι Συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιήσουν στοιχεία / πληροφορίες της έρευνας με τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 Α) Τα στοιχεία που παρουσιάζονται πρέπει να είναι ακριβώς όπως προέρχονται από την έκθεση αποτελεσμάτων. 

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μετά από 

περαιτέρω επεξεργασία. 

 Β) Κάθε δημοσίευση αποτελεσμάτων της έρευνας θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: την επωνυμία 

της «FOCUS BARI» ως διεξάγουσας την έρευνα, την χρονική περίοδο διεξαγωγής των συνεντεύξεων της έρευνας, τον 

πληθυσμό που εκπροσωπείται από την έρευνα (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής κάλυψης) και το μέγεθός του, τη 

μέθοδο επιλογής του δείγματος, τις βάσεις για όλα τα ποσοστά που αναφέρονται 

Γ) Οι συνδρομητές της έρευνας έχουν δικαίωμα αναφοράς μόνο της θέσης του δικού τους Μέσου (συγκεκριμένο τηλεοπτικό 

κανάλι / ραδιοφωνικός σταθμός/εφημερίδα) χωρίς καμία ονομαστική αναφορά των υπολοίπων Μέσων 

 Δ) Απαγορεύεται η αποσπασματική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας όταν αυτή οδηγεί σε στρέβλωση των 

αποτελεσμάτων της.  

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΦΟΣΟΝ 

ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΠΩΣ 

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

«Οι συνδρομητές και νόμιμοι χρήστες της έρευνας BARI, είναι υπεύθυνοι για την 

ενδεδειγμένη χρήση και διαφύλαξη των πληροφοριών που παραλαμβάνουν από την εταιρία. 

Η Focus Bari διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή 

της παράνομη κατοχή και χρήση των εν λόγω στοιχείων από τρίτους, μη συνδρομητές» 
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ΤΟΞΟΤΗΣ 96.3 2ος σταθμός 3ος σταθμός 4ος σταθμός

ΒΑΣΗ : ΑΝΤΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13-70 ΕΤΩΝ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ (89.000) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

Νομός Πέλλας: Ακροαματικότητα Τοπικών  
Ραδιοφωνικών Σταθμών στη Μέση Μέρα (κατάταξη) 

Άκουσαν ραδιόφωνο στη Μέση Μέρα (Χθες): 49,9% 

(14) (5) (3) (1) 

Σε παρένθεση οι χιλιάδες ημερήσιων ακροατών κάθε ραδιοσταθμού 

(%) 



15,8

11,0

17,417,1

14,5

23,0

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 13-24 25-44 45-70

ΒΑΣΗ : Ν. ΠΕΛΛΑΣ (89.000) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

Μέση Ημερήσια Ακροαματικότητα Ραδιοσταθμού  
«Τοξότης 96.3» ανά δημογραφικές ομάδες κοινού 

(14) (8) (6) (4) (6) (4) 

Σε παρένθεση οι χιλιάδες ακροατών του ραδιοσταθμού σε επίπεδο ημέρας 

(%) 



32,1

8,6

13,5

4,5

ΤΟΞΟΤΗΣ 96.3 2ος σταθμός 3ος σταθμός 4ος σταθμός

ΒΑΣΗ : ΑΝΤΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13-70 ΕΤΩΝ, Ν. ΠΕΛΛΑΣ (89.000) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

Άκουσαν ραδιόφωνο στη Μέση Εβδομάδα : 75,0% 

Νομός Πέλλας: Ακροαματικότητα Τοπικών  
Ραδιοφωνικών Σταθμών στη Μέση Εβδομάδα (κατάταξη) 

(29) (12) (8) (4) 

Σε παρένθεση οι χιλιάδες ακροατών κάθε ραδιοσταθμού σε επίπεδο εβδομάδας 

(%) 



32,1

23,2

34,6
33,9

30,4

46,2

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 13-24 25-44 45-70

ΒΑΣΗ : Ν. ΠΕΛΛΑΣ (89.000) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 

Μέση Εβδομαδιαία Ακροαματικότητα Ραδιοσταθμού  
«Τοξότης 96.3» ανά δημογραφικές ομάδες κοινού 

Σε παρένθεση οι χιλιάδες ακροατών του ραδιοσταθμού σε επίπεδο εβδομάδας 

(29) (15) (13) (8) (12) (9) 

(%) 


