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3screen.gr 
Η ςυνδρομθτικι ζρευνα τθσ Public Issue για τθν τθλεόραςθ και τισ νζεσ τάςεισ τθσ τθλεκζαςθσ. 

ειρά Α.1: Εβδομαδιαία παραδοτζα 

Εβδομαδιαία μερίδια τθλεκζαςθσ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (ςφνολο χϊρασ – ςφνολο θλικιϊν). 
 
Τα μερίδια τθλεκζαςθσ, που υπολογίηονται με βάςθ τθν ζρευνα 3screen.gr, ζχουν εξομαλυνκεί με τθ 
μζκοδο Kalman. (Σχετικά με τθ μεκοδολογία, βλζπε ςελ.5 του παρόντοσ). Λόγω τθσ εξομάλυνςθσ είναι 
πικανό να παρατθροφνται διαφοροποιιςεισ ςτα μερίδια των προθγοφμενων εβδομάδων, τθσ τάξθσ του 
0,1%. 

Σεχνικά χαρακτηριςτικά τησ ζρευνασ 
Διαρκισ ζρευνα παρακολοφκθςθσ ςε θμεριςια βάςθ.  

Πανελλαδικι Τθλεφωνικι Ζρευνα γενικοφ πλθκυςμοφ, θλικίασ 15 ετϊν και άνω. Το ετιςιο μζγεκοσ του 
δείγματοσ ανζρχεται ςε 26.000 άτομα (500 άτομα ανά εβδομάδα). 

Διερευνά τισ τθλεοπτικζσ ςυνικειεσ των πολιτϊν και τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, με τθ μζκοδο τθσ 
ανάκλθςθσ τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ (day after recall).  

Ο πλθκυςμόσ αναφοράσ τθσ ζρευνασ ανζρχεται ςτα 9.320.600 άτομα, ςφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα 
διακζςιμα ςτοιχεία τθσ ΕΣΥΕ, από τθν Ζρευνα Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Δ’ τρίμθνο 2010). 

Διεξάγεται, κακθμερινά (daily tracking) -7 θμζρεσ τθν εβδομάδα, από τον Φεβρουάριο του 2009, ςε 
αντιπροςωπευτικό πανελλαδικό δείγμα και ζχει ςχεδιαςτεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να παρζχει ικανζσ βάςεισ 
για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων, τόςο ανά θμζρα τθσ εβδομάδασ (Δευτζρα, Τρίτθ, κλπ), όςο και ανά 
εβδομάδα τθλεκζαςθσ.  

Η ζρευνα 3screen.gr, δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ  ςυνδρομθτζσ τθσ να παρακολουκοφν διαχρονικά (ςε 
μθνιαία βάςθ, εβδομαδιαία βάςθ, ανά θμζρα τθσ εβδομάδασ) τισ μεταβαλλόμενεσ τάςεισ ςτισ  τθλεοπτικζσ 
ςυνικειεσ των πολιτϊν. 

Παράλλθλα, διερευνϊνται οι νζεσ ςυνικειεσ τθλεκζαςθσ, με χριςθ νζων τεχνολογιϊν, και, ειδικότερα, θ 
εξοικείωςθ των πολιτϊν με τθν παρακολοφκθςθ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, μζςω Ίντερνετ και κινθτοφ 
τθλεφϊνου. 

Για την Public Issue 
Η Public Issue ιδρφκθκε το 2001. 

Εξειδικεφεται ςτθν πολιτικι και εκλογικι ζρευνα κοινισ γνϊμθσ, ςτθν ζρευνα Μζςων, ςτθν κοινωνικι 
ζρευνα και ςτθν ζρευνα ςυμπεριφοράσ καταναλωτι.  

Είναι μζλοσ τθσ WAPOR (World Association for Public Opinion Research), τθσ ESOMAR (European Society for 
Opinion and Marketing Research) & του ΣΕΔΕΑ (Σφλλογοσ Εταιρειϊν Δθμοςκοπιςεων & Ερευνϊν Αγοράσ). 

τοιχεία επικοινωνίασ 
Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου 16 
116 35, Ακινα 
t: +30 210 7575000 
f: +30 210 7575100 
w: www.publicissue.gr  
e: info@publicissue.gr  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Μερίδια τθλεκζαςθσ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν - εβδομάδα: 18/07/2011-24/07/2011 
 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Εβδομαδιαία μερίδια τθλεκζαςθσ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, 2/02/2009-24/07/2011 
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ΠΙΝΑΚΑ 1: Εβδομαδιαία μερίδια τθλεκζαςθσ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, 19/07/2010-24/07/2011 
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Μ ε κ ο δ ο λ ο γ ί α  
 

Σε μια ςειρά επαναλαμβανόμενων ερευνϊν ςε 

ςυνεχι βάςθ, όπωσ τα εβδομαδιαία κφματα τθσ 

ζρευνασ 3screen.gr τθσ Public Issue, εμφανίηεται 

πάντοτε το πρόβλθμα, πότε μια μεταβολι ενόσ 

ποςοςτοφ, μεταξφ δφο χρονικϊν ςτιγμϊν, 

οφείλεται ςε πραγματική μεταβολή τησ 

ςυμπεριφοράσ των ερωτώμενων και πότε 

οφείλεται ςε δειγματοληπτικό ςφάλμα.  

Για το ςκοπό αυτό, οι Green, Gerber και DeBoef 

(1999)1 προςάρμοςαν ςτθ μελζτθ 

επαναλαμβανόμενων ερευνϊν, μια μζκοδο, 

γνωςτι και ωσ εξομάλυνςθ Kalman (Kalman 

smoothing).  

Η μζκοδοσ αυτι διακρίνει τθν πραγματικι 

μεταβολι από το δειγματολθπτικό ςφάλμα, 

κεωρϊντασ ότι θ πραγματικι μεταβολι οφείλεται 

ςε ζνα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα AR(1) και 

εφαρμόηεται ακόμα και όταν οι τιμζσ τθσ ςειράσ 

δεν είναι χρονικά ιςαπζχουςεσ, δθλαδι ακόμα και 

όταν λείπουν τιμζσ  (missing values). 

Η μζκοδοσ εφαρμόηεται ςτα εβδομαδιαία μερίδια 

τθλεκζαςθσ των τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (ποςοςτά 

%). Ωσ δείγμα κεωρείται το ςφνολο των 

απαντιςεων (responses) και όχι των ερωτϊμενων 

(respondents), κατά τθ διάρκεια μιασ εβδομάδασ 

(ακροιςτικό αρχείο 7 θμερϊν). Η εξομάλυνςθ 

γίνεται με τθν υπόκεςθ, ότι θ πικανότθτα ζνασ/μία 

ερωτϊμενοσ/θ να παρακολοφκθςε κάποιον ςτακμό 

κατά τθ διάρκεια μιασ εβδομάδασ, είναι 

ανεξάρτθτθ τθσ πικανότθτασ να παρακολοφκθςε 

κάποιον άλλο ςτακμό, κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ 

εβδομάδασ. Ωσ χρονικό διάςτθμα για τθν 

εξομάλυνςθ επιλζγεται θ  εβδομάδα, οφτωσ ϊςτε 

το μζγεκοσ του δείγματοσ να είναι επαρκζσ, για τθν 

εφαρμογι τθσ μεκόδου.  

Σε γενικζσ γραμμζσ, θ μζκοδοσ ακολουκεί τρία 

βιματα: 

1) Εάν το πραγματικό ποςοςτό τθλεκζαςθσ ενόσ 

ςτακμοφ είναι ξ και X είναι το παρατθροφμενο 

ποςοςτό, μζςω μιασ δειγματολθπτικισ ζρευνασ 

κοινισ γνϊμθσ, τότε eξX  , όπου e το 

δειγματολθπτικό ςφάλμα. Η πραγματικι μεταβολι 

του ξ κεωρείται ότι περιγράφεται  από ζνα 

αυτοπαλίνδρομο AR(1) υπόδειγμα, τθσ μορφισ 

t1-tt uγξαξ  . 

                                                             
1 Green, D ,Gerber, A and De Boef, S. (1999), «Tracking opinion over 
time, a method for reducing sampling error», Public Opinion Quarterly, 
63, 178-192. 

 

 

Αρχικά, από τισ υπάρχουςεσ παρατθριςεισ,  

εκτιμϊνται οι παράμετροι α, γ και θ διακφμανςθ 
2

uσ ,  με τθ μζκοδο μζγιςτθσ πικανοφάνειασ.  

2)  Χριςθ του φίλτρου Kalman (Kalman filtering). Στο 

δεφτερο βιμα, οι τιμζσ τθσ χρονοςειράσ 

«φιλτράρονται», ϊςτε να μειωκεί θ επίδραςθ του 

δειγματολθπτικοφ ςφάλματοσ. Το φιλτράριςμα των 

τιμϊν (παρατθριςεων) τθσ χρονοςειράσ, 

πραγματοποιείται, δθμιουργϊντασ μια νζα 

χρονοςειρά, με αφετθρία το πρϊτο κφμα τθσ 

ζρευνασ. Οι τιμζσ τθσ φιλτραριςμζνθσ χρονοςειράσ 

ςυνιςτοφν ζνα ςτακμιςμζνο άκροιςμα τθσ 

προθγοφμενθσ φιλτραριςμζνθσ τιμισ και τθσ τιμισ 

τθσ παροφςασ ζρευνασ. Το βάροσ τθσ τιμισ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ γίνεται όλο και μικρότερο, όςο 

μεγαλϊνει το  δειγματολθπτικό τθσ ςφάλμα. 

Αντίςτοιχα, το βάροσ τθσ τιμισ τθσ παροφςασ 

ζρευνασ γίνεται όλο και μεγαλφτερο, όςο 

μεγαλϊνει το  
2

uσ . Ζτςι, δθμιουργείται διαδοχικά 

(forward) θ χρονοςειρά των φιλτραριςμζνων 

ποςοςτϊν.  

3) Χριςθ τθσ εξομάλυνςθσ Kalman (Kalman 

smoothing). Στο τρίτο βιμα ακολουκεί θ 

διαδικαςία τθσ εξομάλυνςθσ, θ οποία ςτθρίηεται 

ςτισ φιλτραριςμζνεσ τιμζσ. Η διαδικαςία αυτι είναι 

αναδρομικι. Ξεκινϊντασ από τθν τελευταία 

φιλτραριςμζνθ τιμι και πθγαίνοντασ προσ τα πίςω 

(backward), εξομαλφνει τισ φιλτραριςμζνεσ τιμζσ.  

Η εξομάλυνςθ γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε όςο 

χειρότερα μια φιλτραριςμζνθ τιμι προβλζπει τθν 

επόμενι τθσ, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ εξομάλυνςθ 

που δζχεται. 

Με το φίλτρο Kalman (Kalman filtering) μειϊνεται θ 

επίδραςθ του δειγματολθπτικοφ ςφάλματοσ ςε 

κάκε ζρευνα, κακϊσ θ «φιλτραριςμζνθ» τιμι που 

δθμιουργείται, ενςωματϊνει το ςφνολο τθσ 

πλθροφορίασ όλων των προθγοφμενων ερευνϊν, 

ενϊ θ εξομάλυνςθ Kalman (Kalman smoothing) 

ενςωματϊνει ςε κάκε ζρευνα το ςφνολο τθσ 

πλθροφορίασ όλων των διακζςιμων ερευνϊν. 
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A. Παραδοτζα κάθε εβδομάδα 

Σειρά Α, παραδοτζα W01-W52: 
A1. Εβδομαδιαία μερίδια τθλεκζαςθσ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν (ςφνολο χϊρασ – ςφνολο θλικιϊν) 

B. Παραδοτζα κάθε μήνα 

Σειρά Β, παραδοτζα M01-M12: 
B1. Μθνιαία μερίδια τθλεκζαςθσ τθλεοπτικϊν ςτακμϊν  
B2. Προςκόλλθςθ, διείςδυςθ και μερίδια τθλεοπτικϊν ςτακμϊν ςε μθνιαία βάςθ  
B3. Συνικειεσ τθλεκζαςθσ ςε μθνιαία, εβδομαδιαία, θμεριςια βάςθ και ανά θμζρα τθσ 

εβδομάδασ 

C. Παραδοτζα κάθε τρίμηνο 

Σειρά C, παραδοτζα Q01-Q04: 
C1. Προςκόλλθςθ, διείςδυςθ και μερίδια τθλεοπτικϊν ςτακμϊν ςε τριμθνιαία βάςθ 
C2. Κατανομι προγράμματοσ και αξιολόγθςθ εκπομπϊν  και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν ςε 

τριμθνιαία βάςθ 
C3. Δθμογραφικό και κοινωνικό προφίλ τθλεκεατϊν κατθγοριϊν εκπομπϊν και τθλεοπτικϊν 

ςτακμϊν 

D. Παραδοτζα κάθε εξάμηνο 

Σειρά D, παραδοτζα S01-S02: 
D1. Προςκόλλθςθ, διείςδυςθ και μερίδια τθλεοπτικϊν ςτακμϊν ςε εξαμθνιαία βάςθ 
D2. Κατανομι προγράμματοσ και αξιολόγθςθ εκπομπϊν  και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν ςε 

εξαμθνιαία βάςθ 

E. Ετήςια παραδοτζα  

Σειρά E, παραδοτζα Υ01: 
E1. Προςκόλλθςθ, διείςδυςθ και μερίδια τθλεοπτικϊν ςτακμϊν ςε ετιςια βάςθ 
E2. Κατανομι προγράμματοσ και αξιολόγθςθ εκπομπϊν  και τθλεοπτικϊν ςτακμϊν ςε ετιςια 

βάςθ 
E3. Δθμογραφικό και κοινωνικό προφίλ τθλεκεατϊν κατθγοριϊν εκπομπϊν και τθλεοπτικϊν 

ςτακμϊν 
 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΕΣΗΙΕ ΕΚΘΕΕΙ 
 

 Media Typology – Ετιςια ζρευνα για τθν τμθματοποίθςθ του γενικοφ πλθκυςμοφ  
με βάςθ τθν ενθμερωτικι χριςθ των Μζςων 

 Δείκτεσ κατοχισ εξοπλιςμοφ ψθφιακισ και οικιακισ ψυχαγωγίασ  
 

Παραδοτζα ζρευνασ 3screen.gr 2011 


