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H ταυτότητα της έρευνας 

Η METRON ANALYSIS είναι µέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους  
κώδικες δεοντολογίας και διεξαγωγής ερευνών και επαγγελµατικής πρακτικής της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ. 

 
 
 
 
 

Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) 

Ανάθεση:  ΕΕΤΤ 

Τύπος Έρευνας:  Τηλεφωνική έρευνα κοινής γνώµης 

Περιοχή Έρευνας Πανελλαδική 

Μέθοδος Δειγµατοληψίας:  
Για την επιλογή του δείγµατος χρησιµοποιήθηκε απλή τυχαία δειγµατοληψία σε αρχείο 
τηλεφωνικών αριθµών που έχει παραχθεί µε τυχαίο τρόπο (RDD-Random Digit Dialing) µε 
την εξής αναλογία: σταθερά τηλέφωνα 70% και κινητά τηλέφωνα 30%. 

Χρόνος Διεξαγωγής:  Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 02-09/07/2020 

Μέγεθος Δείγµατος:  Το µέγεθος του δείγµατος ανέρχεται σε 1.205 άτοµα ηλικίας 16 ετών και άνω. Μέγιστο 
δειγµατοληπτικό σφάλµα ±2,8% 

Σταθµίσεις:  Το δείγµα σταθµίσθηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο και την ηλικία όσων έχουν 
internet στο νοικοκυριό.  

Προσωπικό field/Έλεγχοι:  Εργάστηκαν 3 επόπτες και 30 συνεντευκτές. Το 20% των συνεντεύξεων ελέχθησαν µε τη 
µέθοδο της συνακρόασης και το 100% ηλεκτρονικά 

Παρατηρήσεις:  Στους πίνακες που ακολουθούν, όπου οι βάσεις είναι µικρότερες των 60 ερωτηθέντων, 
τα στοιχεία είναι τελείως ενδεικτικά.  
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Πρόσβαση στο 
Internet στην 
Καραντίνα 



Πάνω από 1 στους 2 (55%) συνδέονταν στο internet την περίοδο της 
καραντίνας µέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας ενώ µόλις το 5% µέσω 
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 4 στους 10 (40%) συνδέονταν µέσω και των 
δυο δικτύων συνδυαστικά. 
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Μέσω του δικτύου της σταθερής 
τηλεφωνίας (σύνδεση µέσω WiFi ή 

καλωδίου στο ρούτερ σας) 

Μέσω του δικτύου της κινητής 
τηλεφωνίας (δεδοµένα κινητής) 

Μέσω των δικτύων σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας (συνδυαστικά) 
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‘Ποιος ήταν ο κύριος τρόπος που είχατε πρόσβαση στο internet στο νοικοκυριό σας την περίοδο της καραντίνας;’ 
Βάση: σύνολο δείγµατος (1.205 άτοµα)  

%



Πάνω από 4 στους 10 (43%) συνδέονταν στο internet µε ονοµαστική 
ταχύτητα σύνδεσης 24 Mbps ενώ 1 στους 4 συνδέονταν µε ονοµαστική 
ταχύτητα 50Mbps και άνω. 
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24Mbps 50Mbps 100Mbps 200Mbps Άλλη (αυθ.)** ΔΓ/ΔΑ (αυθ.) 
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‘Ποια είναι η ταχύτητα σύνδεσης µέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας στο νοικοκυριό σας;’ 
Βάση: σύνολο δείγµατος (1.205 άτοµα)  

%

**Στις λοιπές αναφορές οι ερωτώµενοι 
ανέφεραν την πραγµατική ταχύτητα internet 
αντί της ονοµαστικής. Το 2% ανέφερε ταχύτητα 
έως 10Μbps και το 3% ταχύτητα από 11-23Mbps 



Συνήθειες Χρήσης 
Internet στην 
Καραντίνα 



Την περίοδο της καραντίνας χρησιµοποιούσαν το internet κατά µέσο όρο 5 
ώρες ανά ηµέρα. Στους νέους 16-24 ετών και στους φοιτητές η µέση 
ηµερήσια χρήση ξεπερνά τις 7 ώρες. 
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1 ώρα 2 ώρες 3 ώρες 4 ώρες 5 ώρες  6 ώρες 7 ώρες Πάνω από 7 
ώρες 

ΔΓ/ΔΑ (αυθ.) 
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‘Πόσες περίπου ώρες κατά µέσο όρο την ηµέρα χρησιµοποιούσατε εσείς προσωπικά το internet στο νοικοκυριό σας την 
περίοδο της καραντίνας;’ 

Βάση: σύνολο δείγµατος (1.205 άτοµα)  

%

Μέση τιµή: 5 ώρες 
Σηµείωση: 
Ήταν 3,5 ώρες τον Δεκ.2019. 
Πηγή: Focus Bari 



Μέση χρήση internet την περίοδο της καραντίνας (σε ώρες) 
ανά ηλικία 
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Κατά µέσο όρο το 49% του χρόνου στο internet την περίοδο της καραντίνας 
αφιερώνονταν σε υπηρεσίες κειµένου, το 34% σε υπηρεσίες βίντεο και 
gaming και το 17% σε υπηρεσίες φωνής. 
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Υπηρεσίες κειµένου δηλαδή ανάγνωσης 
και γραφής (πχ. να σερφάρετε στο 

internet & στα κοινωνικά δίκτυα, να 
διαβάζετε ειδήσεις ή να στέλνετε γραπτά 
µηνύµατα µέσω email, viber, messenger) 

Υπηρεσίες βίντεο ή gaming (πχ. να 
παρακολουθείτε ταινίες/σειρές/βίντεο σε 

πλατφόρµες όπως Netflix, youtube, 
κοινωνικά δίκτυα ή να κάνετε 

βιντεοκλήσεις µε συναδέλφους, φίλους ή 
καθηγητές ή να παίζετε ηλεκτρονικά 

παιχνίδια) 

Υπηρεσίες φωνής χωρίς βίντεο δηλαδή 
ήχου και µουσικής (πχ. να µιλάτε µε 

άλλους χωρίς βίντεο µέσω viber, skype, 
messenger ή να ακούτε µουσική από 
εφαρµογές όπως spotify, apple music) 
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‘Θα σας διαβάσω τώρα τρεις κατηγορίες εφαρµογών του internet και θα ήθελα να µου πείτε τι ποσοστό του χρόνου σας 
αφιερώνατε σε καθεµία από αυτές την περίοδο της καραντίνας στο νοικοκυριό σας;’ 

Βάση: 1.176 άτοµα που δήλωσαν ποσοστό 
Μέση τιµή  



Ικανοποίηση από 
Υπηρεσίες Internet στην 
Περίοδο της Καραντίνας 



Ο δείκτης ικανοποίησης από την επίδοση του παρόχου internet στην 
περίοδο της καραντίνας ξεπερνά το 50% ενώ ο δείκτης δυσαρέσκειας  
φτάνει µόλις το 16% και αγγίζει το 22%-25% στους φοιτητές, στους 16-24 
ετών και στη βασική εκπαίδευση. 
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Απόλυτα ικανοποιηµένοι Πολύ ικανοποιηµένοι Ικανοποιηµένοι Όχι και τόσο 
ικανοποιηµένοι 

Καθόλου ικανοποιηµένοι 
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‘Πόσο ικανοποιηµένοι µείνατε από την επίδοση του παρόχου/εταιρείας internet στο νοικοκυριό σας την περίοδο της καραντίνας;’ 
Βάση: σύνολο δείγµατος (1.205 άτοµα)  

%



Πάνω από 8 στους 10 (85%) που δήλωσαν όχι και τόσο/καθόλου 
ικανοποιηµένοι από την επίδοση του παρόχου αποδίδουν στην υπηρεσία του 
βίντεο τη µη ικανοποίηση τους. Ακολουθούν µε πολύ µικρότερα ποσοστά οι 
υπηρεσίες του κειµένου (42%) και της φωνής (38%) 
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Κείµενο 

Φωνή 

%
‘Σε ποιους τύπους υπηρεσίας (κείµενο, φωνή ή βίντεο) δε µείνατε ικανοποιηµένος από την επίδοση του παρόχου σας;’  

Βάση: το 16% του συνολικού δείγµατος (187 άτοµα) που δήλωσαν όχι και τόσο/καθόλου ικανοποιηµένοι από την επίδοση του παρόχου 
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Οι κυριότεροι λόγοι µη ικανοποίησης από τις υπηρεσίες είναι η χαµηλή 
ταχύτητα καθώς και οι διακοπές της σύνδεσης στο internet 

Λόγοι µη ικανοποίησης από την υπηρεσία βίντεο (Βάση: 156 άτοµα) 
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Χαµηλή ταχύτητα φόρτωσης 

Κοβόταν το internet/Δεν υπήρχε καλό σήµα 

Δεν άνοιγαν οι εφαρµογές 

Κακή ποιότητα εικόνας 

ΔΓ/ΔΑ 

% Λόγοι µη ικανοποίησης από την υπηρεσία εικόνα (Βάση: 83 άτοµα) 
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39 
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Χαµηλή ταχύτητα φόρτωσης 

Κοβόταν το internet/Δεν υπήρχε καλό σήµα 

Δεν άνοιγαν οι εφαρµογές 

ΔΓ/ΔΑ 

Λόγοι µη ικανοποίησης από την υπηρεσία φωνή (Βάση: 71 άτοµα) 
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Κοβόταν το internet/Δεν υπήρχε καλό σήµα 

Χαµηλή ταχύτητα φόρτωσης 

Κακή ποιότητα ήχου 

Δεν άνοιγαν οι εφαρµογές 

ΔΓ/ΔΑ 
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Πάνω από 4 στους 10 (45%) διαπίστωσαν προβλήµατα στη σύνδεση τους µε 
το internet την περίοδο της καραντίνας. Στους φοιτητές και νέους 16-24 
ετών το ποσοστό αυτό φτάνει το 60% 

Ναι 45 

Όχι 55 

%
‘Μήπως διαπιστώσατε  προβλήµατα διακοπών ή σηµαντικών µειώσεων της ταχύτητας της σύνδεσης σας στο internet την περίοδο 
της καραντίνας, προβλήµατα που αφορούσαν την εταιρεία/πάροχο (εξαιρουµένων άλλων τυχόν προβληµάτων, όπως η χρήση των 

εφαρµογών);’ 
Βάση: σύνολο δείγµατος (1.205 άτοµα)  
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Σχεδόν 1 στους 3 (33%) από όσους αντιµετώπισαν προβλήµατα στη χρήση 
του internet στην περίοδο της καραντίνας ανέφεραν ότι τα προβλήµατα 
αυτά ήταν συχνά. 
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18 
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Συχνά Μερικές φορές Σπάνια ΔΓ/ΔΑ (αυθ.) 
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‘Πόσο συχνά ήταν τα προβλήµατα που είχατε στη χρήση του internet την περίοδο της καραντίνας που αφορούσε στην εταιρεία/
πάροχο;’  

Βάση: το 45% του συνολικού δείγµατος (551 άτοµα) που διαπίστωσε προβλήµατα διακοπών ή µειώσεων ταχύτητας internet 

%



4 στους 10 (41%) από όσους αντιµετώπισαν προβλήµατα στη χρήση του 
internet στην περίοδο της καραντίνας απευθύνθηκαν στον πάροχο. 

Ναι 41 

Όχι 59 

%
‘Απευθυνθήκατε στην εταιρεία/πάροχο internet του νοικοκυριού σας σχετικά µε τα προβλήµατα αυτά;’ 

Βάση: το 45% του συνολικού δείγµατος (551 άτοµα) που διαπίστωσε προβλήµατα διακοπών ή µειώσεων ταχύτητας internet 
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Το 35% από όσους διαπίστωσαν προβλήµατα διακοπών ή µειώσεων 
ταχύτητας internet και απευθύνθηκαν στον πάροχο internet σχετικά µε τα 
προβλήµατα έµειναν ικανοποιηµένοι από την ανταπόκριση του παρόχου. Το 
ποσοστό της µη ικανοποίησης βρίσκεται στα ίδια επίπεδα (34%) 
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Απόλυτα ικανοποιηµένοι Πολύ ικανοποιηµένοι Ικανοποιηµένοι Όχι και τόσο 
ικανοποιηµένοι 

Καθόλου ικανοποιηµένοι 
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‘Πόσο ικανοποιηµένοι µείνατε από την ανταπόκριση του παρόχου/εταιρείας internet στο νοικοκυριό σας την περίοδο της 
καραντίνας;’  

Βάση: το 18% του συνολικού δείγµατος (226 άτοµα) που διαπίστωσε προβλήµατα διακοπών ή µειώσεων ταχύτητας internet 
και απευθύνθηκε στον πάροχο internet σχετικά µε τα προβλήµατα  

%



Η µη επίλυση του προβλήµατός τους είναι ο κυριότερος λόγος µη 
ικανοποίησης από την ανταπόκριση του παρόχου για όσους απευθύνθηκαν 
σε αυτούς. 
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Δεν επιλύθηκε το πρόβληµα 

Δεν βρήκα εκπρόσωπο 

Μου είπαν να κάνω αναβάθµιση 

Μεγάλη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση και 
επίλυση προβλήµατος 

Άλλο 

ΔΓ/ΔΑ 

%
‘Και για ποιους λόγους δε µείνατε ικανοποιηµένοι;’  

Βάση: το 6% του συνολικού δείγµατος (76 άτοµα) που απευθύνθηκαν στον πάροχο internet σχετικά µε τα προβλήµατα και δεν 
έµειναν ικανοποιηµένοι από την ανταπόκριση   
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H πλειονότητα των ερωτώµενων (92%) πλήρωσε την περίοδο της 
καραντίνας για internet το ίδιο ποσό µε αυτό που πληρώνει συνήθως. 
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Περισσότερα από όσα 
συνηθίζατε να πληρώνετε πριν 

την καραντίνα  

Πάνω κάτω όσα συνηθίζατε να 
πληρώνετε πριν την καραντίνα 

Λιγότερα από όσα συνηθίζατε 
να πληρώνετε πριν την 

καραντίνα  

ΔΓ/ΔΑ (αυθ.) 
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‘Συνολικά την περίοδο της καραντίνας πληρώσατε για internet στο νοικοκυριό σας…;’ 
Βάση: σύνολο δείγµατος (1.205 άτοµα)   

%



Σηµερινή Χρήση 
Internet 



Οι υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή τηλεφωνία αποτελεί την πρώτη 
σηµαντική ανάγκη από τον πάροχο  και τα περισσότερα δεδοµένα στην 
κινητή τηλεφωνία τη δεύτερη. 

Πρώτη σηµαντική 
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Υψηλότερες ταχύτητες 
στη σταθερή τηλεφωνία 

Περισσότερα δεδοµένα 
στην κινητή τηλεφωνία 

Περισσότερος χρόνος 
δωρεάν οµιλίας (από 
σταθερή ή/και κινητή) 

Καλύτερη κάλυψη στην 
κινητή τηλεφωνία 

Περισσότερα δωρεάν SMS 
στην κινητή τηλεφωνία 

Τίποτα από αυτά (αυθ) 

ΔΓ/ΔΑ(αυθ) 
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% ‘Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένες ανάγκες που θα µπορούσατε να είχατε από τον πάροχο/εταιρεία internet στο νοικοκυριό σας για 
το µέλλον και να µου πείτε ποια/ες είναι για εσάς η/οι περισσότερο σηµαντική/ες;’ (ως 4 απαντήσεις) 

Βάση: σύνολο δείγµατος (1.205 άτοµα)   
 

Συνολικές αναφορές 
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Υψηλότερες ταχύτητες 
στη σταθερή τηλεφωνία 

Περισσότερα δεδοµένα 
στην κινητή τηλεφωνία 

Περισσότερος χρόνος 
δωρεάν οµιλίας (από 
σταθερή ή/και κινητή) 

Καλύτερη κάλυψη στην 
κινητή τηλεφωνία 

Περισσότερα δωρεάν 
SMS στην κινητή 

τηλεφωνία 

Τίποτα από αυτά (αυθ) 

ΔΓ/ΔΑ(αυθ) 



47 

22 

14 
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1 
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Παρακολούθηση video/ταινίες υψηλότερης 
ευκρίνειας 

Κατέβασµα ταινιών (downloading) 

Καλύτερη εµπειρία gaming 

Γρηγορότερο σερφάρισµα χωρίς διακοπές 
(αυθ.) 

Τηλεργασία (αυθ.) 

Κατέβασµα αρχείων και προγραµµάτων 
(αυθ.) 

Βιντεοκλήσεις (αυθ.) 

ΔΓ/ΔΑ(αυθ) 
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% ‘Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες θα αξιοποιούσαν καλύτερα οι υψηλότερες ταχύτητες στην σταθερή τηλεφωνία σας;’ 
Βάση: 637 άτοµα που κατατάσσουν τις «υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή τηλεφωνία» στις δυο πιο σηµαντικές ανάγκες από τον 

πάροχο 
 

Η παρακολούθηση video/ταινιών υψηλής ευκρίνειας είναι η υπηρεσία που 
πιστεύουν ότι θα αξιοποιούσαν καλύτερα οι υψηλότερες ταχύτητες στην 
σταθερή τηλεφωνία  
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34 
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Πρόσβαση σε βιντεοκλήσεις µε φίλους/
συγγενείς 

Παρακολούθηση βίντεο/ταινιών εκτός του 
σπιτιού 

Σερφάρισµα και πρόσβαση στα κοινωνικά 
δίκτυα (αυθ.) 

Άλλο (αυθ.) 

ΔΓ/ΔΑ(αυθ) 
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% ‘Ποια από τις παρακάτω υπηρεσίες θα αξιοποιούσαν καλύτερα τα περισσότερα δεδοµένα στην κινητή σας τηλεφωνία;’ 
Βάση: 557 άτοµα που κατατάσσουν τα «περισσότερα δεδοµένα στην κινητή τηλεφωνία» στις δυο πιο σηµαντικές ανάγκες από τον 

πάροχο 
 

Η πρόσβαση σε βιντεοκλήσεις µε φίλους/συγγενείς και η παρακολούθηση 
βίντεο/ταινιών εκτός σπιτιού είναι οι υπηρεσίες που πιστεύουν ότι θα 
αξιοποιούσαν καλύτερα τα περισσότερα δεδοµένα στην κινητή τηλεφωνία 


