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Η ταυτότητα της Έρευνας
 Ανάθεση: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων
 Ανάδοχος: Metron Analysis
 Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα µε προσωπικές συνεντεύξεις στα
νοικοκυριά των ερωτώµενων και χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου
 Περιοχή έρευνας: Το σύνολο της χώρας
 Πληθυσµός έρευνας: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω,
8.880.924 άτοµα και 3.674.381 νοικοκυριά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
απογραφής του 2001.
 Μέγεθος δείγµατος: 1.801 άτοµα
 Επιλογή δείγµατος: Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε τη µέθοδο της
τρισταδιακής δειγµατοληψίας.
 Στο πρώτο στάδιο επελέγησαν 150 οικοδοµικά τετράγωνα διεξαγωγής της έρευνας, αναλογικά του
πληθυσµού (proportional to size sampling) βάσει του αρχείου απογραφής 2001 της ΕΣΥΕ.
 Στο δεύτερο στάδιο µε συστηµατική δειγµατοληψία (systematic sampling), µέσα σε κάθε επιλεγείσα
περιοχή επελέγησαν τα νοικοκυριά διεξαγωγής της έρευνας.
 Τέλος στο τρίτο στάδιο, µε απλή τυχαία δειγµατοληψία επελέγησαν οι ερωτώµενοι (ηλικίας 18 ετών και
άνω). Έτσι εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος ως προς τα βασικά
χαρακτηριστικά του πραγµατικού πληθυσµού.
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Η ταυτότητα της Έρευνας
 Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 2/07/2005 έως 15/07/2005.
 Ερευνητές: Για τη διεξαγωγή της έρευνας εργάσθηκαν 53 ερευνητές και 9
επόπτες.
 Έλεγχοι: Το 40% των συνεντεύξεων ελέχθησαν µε τη µέθοδο των
τηλεφωνικών επανακλήσεων και 100% µέσω ηλεκτρονικών ελέγχων.
 Μέγιστο δειγµατοληπτικό σφάλµα: Στο σύνολο του δείγµατος 2,3%.
 Σταθµίσεις: Τα αποτελέσµατα της έρευνας σταθµίστηκαν εκ των υστέρων ως
προς το φύλο και την ηλικία των ερωτώµενων.
 Ελάχιστες βάσεις: Για βάσεις µικρότερες των 60 απαντήσεων τα
αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και σηµειώνονται µε αστερίσκο.

Η έρευνα διεξήχθη από την Metron Analysis η οποία είναι µέλος των European Society of Opinion and Marketing Research,
Marketing Research Society,
World Association of Public Opinion Research και του Συλλόγου Εταιρειών ∆ηµοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς
και τηρεί πιστά τους αντίστοιχους κώδικες και αρχές επαγγελµατικής πρακτικής
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Προφίλ ∆είγµατος

∆ηµογραφικό προφίλ
[Αστικότητα & Περιοχή κατοικίας]

Αστικές/Ηµιαστικές

Αστικότητα

74,5%
25,5%

Αγροτικές

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αθηνών (Π.Σ.Α)
Κεν./ ∆υτ. Μακεδονία
Στερεά Ελλάδα
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ)

Περιοχή κατοικίας

Θεσσαλία

29,6%
12,0%
10,6%
7,4%
6,7%

∆υτική Ελλάδα

6,6%

Πελ/σος

5,9%

Αν. Μακεδονία & Θράκη

5,4%

Ήπειρος/Ιόνιο

5,3%

Κρήτη

5,3%

Νησιά Αιγαίου

5,2%
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∆ηµογραφικό προφίλ
[Φύλο & Ηλικία]

49,0%

Άνδρες

Φύλο

51,0%
Γυναίκες

18-24 ετών

12,9%
19,4%

25-34 ετών

Ηλικία

17,7%
35-44 ετών

45-54 ετών

15,8%
13,6%

55-64 ετών

Άνω των 65 ετών

20,6%
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∆ηµογραφικό προφίλ
[Εκπαιδευτικό επίπεδο & Θέση στην απασχόληση]

30,0%

Εως απόφοιτοι ∆ηµοτικού

45,3%

Απόφοιτοι Γυµνασίου/ Λυκείου

Εκπαιδευτικό
Επίπεδο

Απόφοιτοι IEK

•Μέση: 45,3%

6,3%
10,1%

Απόφοιτοι TEI
Απόφοιτοι ΑΕΙ
Κάτοχοι µεταπτυχιακού

•Βασική: 30,0%

6,5%

•Ανώτερη: 24,6%

1,7%

20,3%

Εργοδότης/Ελ Επαγγελµατίας

27,9%

Μισθωτός πλήρους απασχόλησης
Μισθωτός µερικής απασχόλησης

3,4%
22,2%

Συνταξιούχος

Θέση στην
Απασχόληση

14,9%

Νοικοκυρά
Σπουδαστής/Φ οιτητής
Άνεργος
Άλλο

6,1%
4,6%
0,7%
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∆ηµογραφικό προφίλ
[Οικογενειακή κατάσταση & κοινωνική τάξη]

53,9%

Παντρεµένοι µε παιδιά

Οικογενειακή
κατάσταση

Παντρεµένοι χωρίς παιδιά
Άγαµοι που ζουν µόνοι

7,1%
7,0%
18,6%

Άγαµοι που ζουν µε γονείς
Άγαµοι που ζουν µε άλλους
∆ιαζευγµένοι-Χήροι
∆Α

Κοινωνική
τάξη*

A/B
C1

2,6%
10,3%
0,5%

9,0%
12,6%
56,8%

C2
D/E

21,5%
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∆ηµογραφικό προφίλ
[Μέγεθος νοικοκυριού & κύριος εισοδηµατίας]

Μέγεθος
νοικοκυριού

1 µέλος

12,5%
25,2%

2 µέλη

22,1%

3 µέλη

27,7%

4 µέλη
5 µέλη
6+ µέλη

8,4%
4,1%

Κύριος
εισοδηµατίας

51,9%

Ο/Η ερωτώµενος/νη
Ο/Η σύζηγος

28,4%
19,7%

Άλλος
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∆ηµογραφικό προφίλ
[Εθνικότητα & Συνολικό ετήσιο εισόδηµα νοικοκυριού]

95,1%

Ελληνική

Εθνικότητα

2,8%
Αλβανική
Άλλη

2,1%

32,7%
Έως 13.000 €

20,7%

13.000-19.000 €
19.000-25.000 €

Ετήσιο
εισόδηµα
νοικοκυριού

10,8%
4,4%

25.000-38.000 €
38.000-50.000 €

2,3%
1,7%

Άνω των 50.000 €

27,4%
∆Α
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∆είκτης οικονοµικής ευχέρειας
«Σε ότι αφορά τα οικονοµικά του νοικοκυριού σας τα φέρνετε
πέρα εύκολα ή δύσκολα;"

3,5%

Πολύ εύκολα

•Πολύ/ µάλλον εύκολα: 16,7%
•Ούτε εύκολα ούτε δύσκολα: 37,3%

13,2%

•Πολύ/ µάλλον δύσκολα: 45,0%

Μάλλον εύκολα
37,3%

Ούτε εύκολα ούτε δύσκολα

Ισοζύγιο*: -38,3%

25,9%

Μάλλον δύσκολα

19,1%

Πολύ δύσκολα
∆Α

1,0%

*Το ισοζύγιο προκύπτει από τη διαφορά του ποσοστού των απαντήσεων που αφορά στο πολύ/ µάλλον εύκολα
από του ποσοστού των απαντήσεων που αφορά στο πολύ/ µάλλον δύσκολα δηλ. 16,7%-45,0%=-38,3%.
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Α. Σταθερή Τηλεφωνία

Α.1. Η Αγορά Σταθερής
Τηλεφωνίας

∆ιείσδυση Σταθερής Τηλεφωνίας στα νοικοκυριά
(κύρια κατοικία)
"Έχετε γραµµή σταθερής τηλεφωνίας στο νοικοκυριό σας
(στην κύρια κατοικία σας);"
Όχι
13,0%

Η διείσδυση της σταθερής
τηλεφωνίας στα νοικοκυριά φτάνει
το 87,0%, ποσοστό που αντιστοιχεί
περίπου σε 3.220.000 νοικοκυριά.

Ναι
87,0%
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Χρήση εταιρειών παροχής σταθερής
τηλεφωνίας
"Θα ήθελα τώρα να µου πείτε ποιες εταιρείες που παρέχουν
υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας χρησιµοποιείτε την τρέχουσα
περίοδο στο νοικοκυριό σας;"

82,3%

~ 2.650.000 νοικ.

Μόνο τον ΟΤΕ

Τον ΟΤΕ και
άλλους
παρόχους
Μόνο
εναλλακτικούς
παρόχους

16,3%

1,4%

To 17,7% των νοικοκυριών
(περίπου 570.000 νοικ)
χρησιµοποιεί ΟΤΕ και
εναλλακτικούς, ή µόνο
εναλλακτικούς.

Βάση: 1.572 όσοι δήλωσαν ότι έχουν σταθερό τηλέφωνο στην κύρια κατοικία τους. Μ∆Σ:±2,5%
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Αριθµός εναλλακτικών παρόχων
«Συνολικά πόσες εταιρείες εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας
χρησιµοποιείτε την τρέχουσα περίοδο στο νοικοκυριό σας;"

92,5%

~ 530.000 νοικ.

Μια

6,5%
∆ύο

~ 40.000 νοικ.

0,3%
Τρεις και άνω

0,7%
∆Γ/∆Α

Η πλειοψηφία των νοικοκυριών -92,5%- που την τρέχουσα περίοδο χρησιµοποιεί εναλλακτικό
πάροχο σταθερής τηλεφωνίας, εξυπηρετείται από µία εταιρεία .
Βάση: 278 όσοι δήλωσαν ότι έχουν σταθερό τηλέφωνο και χρησιµοποιούν κάποιον εναλλακτικό πάροχο. Μ∆Σ:±5,9%
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Περισσότερο χρησιµοποιούµενος εναλλακτικός
πάροχος σταθερής τηλεφωνίας
“Ποιος είναι ο εναλλακτικός πάροχος σταθερής τηλεφωνίας που
χρησιµοποιείτε περισσότερο στο νοικοκυριό σας;"
33,6%

Tellas

21,4%

Tellepassport
Forthnet

10,3%

Lannet

9,2%

Teledome

7,9%

Q-Telecom

3,0%

Algonet

2,7%

Altec Telecoms

2,7%

Vivodi
Columbia Telecoms

1,7%
1,7%

Cosmoline

1,0%

Web Communications

0,8%

TIM

0,4%

∆εν απαντώ

3,6%

Βάση: 278 όσοι δήλωσαν ότι έχουν σταθερό τηλέφωνο και χρησιµοποιούν κάποιον εναλλακτικό πάροχο. Μ∆Σ:±5,9%
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Σηµαντικότεροι παράγοντες επιλογής
παρόχου σταθερής τηλεφωνίας
“Θα ήθελα να µου πείτε ποιοι είναι οι δύο σηµαντικότεροι παράγοντες
για εσάς εάν ήταν να επιλέξετε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΩΣ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"
Χαµηλές χρεώσεις κλήσεων

87,5%

Ποιότητα τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Μεγάλη και αξιόπιστη εταιρεία

Κατανοητός λογαριασµός

Γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση και επίλυση
προβληµάτων
Ύπαρξη ενιαίου λογαριασµού για όλες τις παρεχόµενες
υπηρεσίες και χρησιµοποιούµενους παρόχους
Μεγάλη γκάµα υπηρεσιών

Άλλοι παράγοντες

∆εν απαντώ

31,5%
16,9%
14,8%
11,4%
6,6%
6,0%
1,6%

Οι χαµηλές χρεώσεις
κλήσεων αποτελούν το
σηµαντικότερο παράγοντα µε
την ποιότητα των
συνδιαλέξεων να ακολουθεί
στη επιλογή παρόχου
σταθερής τηλεφωνίας.

3,0%

Βάση: 1.572 όσοι δήλωσαν ότι έχουν σταθερό τηλέφωνο στην κύρια κατοικία τους. Μ∆Σ:±2,5%
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Α.2. Χρήση Σταθερής
Τηλεφωνίας

Τύποι κλήσης για τους οποίους
χρησιµοποιούνται οι εναλλακτικοί πάροχοι
“Για ποιους τύπους κλήσης χρησιµοποιείτε τους εναλλακτικούς
παρόχους;- ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

84,9%

Τοπικές/ αστικές

82,7%

Εθνικές/ υπεραστικές

78,3%
Προς κινητά

44,1%

∆ιεθνείς
Άλλες κλήσεις
∆Γ/∆Α

16,7%
2,1%

Βάση: 278 όσοι δήλωσαν ότι έχουν σταθερό τηλέφωνο και χρησιµοποιούν κάποιον εναλλακτικό πάροχο. Μ∆Σ:±5,9%
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Συνολικός µηνιαίος λογαριασµός νοικοκυριού για το σταθερό
του τηλέφωνο (συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρόχων που
χρησιµοποιεί το νοικοκυριό, του παγίου και του ΦΠΑ)

“Σε ποιο περίπου ποσό ανέρχεται κατά µέσο όρο το µήνα, ο συνολικός
λογαριασµός του σταθερού σας τηλεφώνου και αφορά µόνο στην κύρια
κατοικία σας;"

19,3%

Κατω από 25 ευρώ

50,9%

25-50 ευρώ

21,9%

51-100 ευρώ
101-150 ευρώ

1 στα 2 νοικοκυριά δηλώνει ότι
ξοδεύει το µήνα 25-50€ για το
σταθερό του τηλέφωνο.

3,6%
1,0%

Άνω των 150 ευρώ
∆Γ/∆Α

3,3%

Βάση: 1.572 όσοι δήλωσαν ότι έχουν σταθερό τηλέφωνο στην κύρια κατοικία τους. Μ∆Σ:±2,5%

22

Συχνότητα χρήσης υπηρεσιών σταθερής
τηλεφωνίας
0

10

Πραγµατοποίηση
κλήσεων

Λήψη e-mail

Αποστολή e-mail

30

40

50

60

70

80

79

Λήψη κλήσεων

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

20

14

76
10

90

17

52

100

33
5 2

83

1

6 42

87

1

6 42

87

1

Αποστολή φαξ

222

94

1

Λήψη φαξ

222

94

1

Συχνά

Μερικές φορές

Σπάνια

Ποτέ

∆Α

Βάση: 1.572 όσοι δήλωσαν ότι έχουν σταθερό τηλέφωνο στην κύρια κατοικία τους. Μ∆Σ:±2,5%
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Α.3. Χρήστες ΟΤΕ

Παρελθούσα χρήση εναλλακτικών παρόχων
σταθερής τηλεφωνίας
“Μήπως επανήλθατε πίσω στον ΟΤΕ µετά από χρήση των υπηρεσιών
ενός άλλου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας για κάποιο χρονικό διάστηµα;"
Όχι
85,3%

∆Α
1,5%

Το 85,3% όσων χρησιµοποιούν µόνο
τον ΟΤΕ την τρέχουσα περίοδο δεν
έχουν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν
κάποιο εναλλακτικό πάροχο.

Αντίθετα το 13,2% δηλώνει ότι στο
παρελθόν έχει χρησιµοποιήσει
κάποιο εναλλακτικό πάροχο.

Ναι
13,2%

Βάση: 1.294 όσοι δήλωσαν ότι την τρέχουσα περίοδο χρησιµοποιούν µόνο τον ΟΤΕ. Μ∆Σ:±2,7%
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Εγγραφή σε εκπτωτικά πακέτα του ΟΤΕ
“Είστε εγγεγραµµένος σε κάποιο εκπτωτικό πακέτο του ΟΤΕ που αφορά στη
σύνδεση του νοικοκυριoύ σας; Αν ναι σε ποιο/α εκπτωτικά πακέτα έχετε γραφτεί;
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ δωρεάν χρόνος
οµιλίας

7,9%

ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ

1,7%

ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ

0,4%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 65+

0,2%

∆εν απαντώ

Το ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ εµφανίζει το
µεγαλύτερο µερίδιο από τα εκπτωτικά
πακέτα µε ποσοστό 7,9%.

73,8%

∆εν έχουν γραφτεί σε κάποιο
εκπτωτικό πακέτο
∆εν γνωρίζω

7 στους 10 συνδροµητές του ΟΤΕ δεν
έχουν γραφτεί σε κάποιο εκπτωτικό
πακέτο.

2,8%

11,2%
3,2%

Βάση: 1.548 όσοι δήλωσαν ότι την τρέχουσα περίοδο χρησιµοποιούν τον ΟΤΕ. Μ∆Σ:±2,5%
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Γνώση του ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ
“Γνωρίζετε ότι ο ΟΤΕ σας παρέχει ένα εκπτωτικό πακέτο µε την ονοµασία
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ στο οποίο µπορείτε και εσείς να γίνετε συνδροµητής για τις
ανάγκες του νοικοκυριού σας;"
Όχι
42,9%

∆Α
2,9%

Ναι
54,2%
Βάση: 1.548 όσοι δήλωσαν ότι την τρέχουσα περίοδο χρησιµοποιούν τον ΟΤΕ. Μ∆Σ:±2,5%
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Γνώση του ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ στους συνδροµητές
ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ
“Γνωρίζετε ότι ο ΟΤΕ σας παρέχει ένα εκπτωτικό πακέτο µε την ονοµασία
ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ στο οποίο µπορείτε και εσείς να γίνετε συνδροµητής για τις
ανάγκες του νοικοκυριού σας;"
Όχι
12,3%

Περίπου 9 στους 10 που
χρησιµοποιούν ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ
γνωρίζουν ότι µπορούν να γίνουν
συνδροµητές του εκπτωτικού
πακέτου ΟΤΕΠΙΧΕΙΡΩ.

Ναι
87,7%
Βάση: 158 όσοι δήλωσαν ότι την τρέχουσα περίοδο έχουν ΟΤΕΠΙΛΟΓΕΣ. Μ∆Σ:±7,8%
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Α.4. Εξοχικό και Σταθερή
τηλεφωνία

Κατοχή γραµµής σταθερού τηλεφώνου
στο εξοχικό
"Έχετε εξοχικό σπίτι; Αν ναι, έχετε γραµµή σταθερής τηλεφωνίας στο
εξοχικό σας;"

Ναι έχουν γραµµή
σταθερής
τηλεφωνίας
Όχι δεν έχουν
γραµµή σταθερής
τηλεφωνίας

10,8%

Περίπου 6 στους 10 που έχουν
εξοχική κατοικία δηλώνουν ότι έχουν
γραµµή σταθερού τηλεφώνου.

7,8%
76,5%

∆εν έχουν εξοχικό

4,9%
∆εν απαντώ
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Β. Κινητή Τηλεφωνία

Β.1. Η Αγορά Κινητής Τηλεφωνίας

Προσωπική κατοχή κινητού τηλεφώνου
(σύνδεση) και αριθµός συνδέσεων
“Έχετε εσείς προσωπικό κινητό τηλέφωνο, το οποίο έχετε χρησιµοποιήσει
το τελευταίο τρίµηνο; Αν ναι, πόσα κινητά τηλέφωνα έχετε; "

64,0%
Ναι, 1 σύνδεση/
νούµερο

Η κατοχή κινητού τηλεφώνου την
τρέχουσα περίοδο στο σύνολο των
κατοίκων της χώρας ηλικίας άνω των 18
ετών, φτάνει το 70% -6.200.000 άτοµα.

4,8%
Ναι, 2 συνδέσεις/
νούµερα

Με την πλειοψηφία να έχει µία σύνδεση
-64%- ενώ το 6,3% δηλώνει ότι έχει πάνω
από 2 συνδέσεις.

1,5%
Ναι, 3 και άνω
συνδέσεις/ νούµερα

29,7%

Συνολικά έχουµε περίπου 6.900.000
συνδέσεις.

Όχι δεν έχω κινητό
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Κατοχή τηλεφώνου

58,7%
Έχουν κινητό &
σταθερό

28,3%
Έχουν µόνο
σταθερό

6 στους 10 έχουν και σταθερό τηλέφωνο
στο νοικοκυριό τους και προσωπικό
κινητό τηλέφωνο. 3 στους 10 έχουν µόνο
σταθερό και 1 στους 10 µόνο κινητό.
Συνολικά:
5.200.000 άτοµα έχουν σταθερό & κινητό

11,6%

2.500.000 άτοµα έχουν µόνο σταθερό
1.000.000 άτοµα έχουν µόνο κινητό

Έχουν µόνο κινητό

∆εν έχουν
τηλέφωνο

1,4%
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Τύπος σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας
[% επί των συνδέσεων]

“Για κάθε σύνδεση που έχετε θα ήθελα να µου πείτε αν έχετε συµβόλαιο ή
έχετε σύνδεση µέσω προπληρωµένης κάρτας (χωρίς χρέωση παγίου) µε
κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας;"

52,2%

~ 3.600.000 συνδέσεις

Συµβόλαιο

47,7%

~ 3.300.000 συνδέσεις

Προπληρωµένη
κάρτα

0,1%
∆εν απαντώ

Στο σύνολο των συνδέσεων τα µερίδια που
αντιστοιχούν σε συµβόλαια και σε κάρτες
εµφανίζονται σχεδόν µοιρασµένα µε
ελαφρώς ενισχυµένο το ποσοστό των
συµβολαίων κατά 4,5 ποσοστιαίες µονάδες.

Βάση: 1.392 συνδέσεις. Μ∆Σ:±2,6%
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Τύπος σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας
[% επί των συνδροµητών]

49,2%

~ 3.000.000 άτοµα

Μόνο συµβόλαιο

46,5%

Μόνο
προπληρωµένη
κάρτα

4,1%

~ 2.850.000 άτοµα

~ 250.000 άτοµα

Συµβόλαιο και
κάρτα

0,1%
∆εν απαντώ

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%

36

Υπεύθυνος πληρωµών σύνδεσης κινητής
τηλεφωνίας [% επί των συνδέσεων]
“Για κάθε σύνδεση που έχετε θα ήθελα να µου πείτε αν πληρώνετε εσείς ή
κάποιος άλλος;"

89,2%
Οι ίδιοι

~ 6.200.000 συνδέσεις

2,9%
~ 200.000 συνδέσεις

Η εταιρεία που
δουλεύουν

7,8%

~ 550.000 συνδέσεις

Κάποιος άλλος

0,1%
∆εν απαντώ

Βάση: 1.392 συνδέσεις. Μ∆Σ:±2,6%
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Υπεύθυνος πληρωµών σύνδεσης κινητής
τηλεφωνίας [% επί των συνδροµητών]

88,9%
Οι ίδιοι
Η εταιρεία που
δουλεύουν

2,2%
7,4%

~ 5.500.000 άτοµα
~ 135.000 άτοµα
~ 450.000 άτοµα

Κάποιος άλλος
Οι ίδιοι και
κάποιος άλλος

1,5%
0,1%

∆εν απαντώ

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Εταιρεία σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας
[% επί των συνδροµητών]

“Για κάθε σύνδεση που έχετε θα ήθελα να µου πείτε την εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας που είστε συνδροµητής;"

44,2%

~ 2.750.000 άτοµα

Συνδροµητές µε 1 ή περισσότερες συνδέσεις Cosmote

30,4%

Συνδροµητές µε 1 ή περισσότερες συνδέσεις Vodafone

17,8%

Συνδροµητές µε 1 ή περισσότερες συνδέσεις TIM
Συνδροµητές µε 1 ή περισσότερες συνδέσεις Q- Telecom
Συνδροµητές µε 2 ή περισσότερες συνδέσεις
διαφορετικών εταιρειών
∆εν απαντώ

2,2%

~ 1.900.000 άτοµα
~ 1.100.000 άτοµα

~ 150.000 άτοµα

4,2%
1,3%

Σηµειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη σε νοικοκυριά και οι ερωτώµενοι ήταν ηλικίας 18 ετών και άνω.
Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Αλλαγή εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
"Έχετε αλλάξει εταιρεία κινητής τηλεφωνίας τους
τελευταίους δώδεκα µήνες;”

∆Α
0,5%

Ναι
10,5%

1 στους 10 κατόχους κινητού -650.000
άτοµα- έχει αλλάξει πάροχο τους
τελευταίους 12 µήνες.

Όχι
89,0%
Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Σηµαντικότεροι παράγοντες επιλογής
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας
“Θα σας δείξω µία κάρτα και θα ήθελα να µου πείτε ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι
τρεις πιο σηµαντικοί παράγοντες όταν επιλέγετε εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας; ΕΩΣ 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”
Χαµηλές χρεώσεις κλήσεων

85,4%

Κάλυψη δικτύου

50,0%

Χαµηλές χρεώσεις sms

35,9%

Επιδότηση συσκευής

28,6%

Γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση

11,8%

Κατανοητή, απλή, αναλυτική χρέωση

9,8%

∆υνατότητα επιλογής
προγραµµατων
Χαµηλές χρεώσεις προς άτοµα που
χρησιµοποιούν το ίδιο δίκτυο
Χαµηλές χρεώσεις προς µια λίστα
επιλεγµένων αριθµών
Μεγάλη γκάµα επιπρόσθετων
υπηρεσιών

9,8%

Όπως και στην αγορά
της σταθερής
τηλεφωνίας οι χρήστες
κινητού εµφανίζονται
ξεκάθαρα price oriented.

9,6%
9,3%
2,0%

Άλλοι λόγοι

1,3%

∆ε απαντώ

2,8%

Βάση: 1.226 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο
στην κατοχή τους και δεν είναι εταιρικό. Μ∆Σ:±2,8%
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Γνώση φορητότητας κινητού αριθµού
"Γνωρίζετε ότι µπορείτε να διατηρήσετε τον ίδιο αριθµό/ νούµερο του
κινητού τηλεφώνου σας ακόµα και εάν αλλάξετε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας;”

Ναι
66,9%

∆Γ
0,8%

2 στους 3 κατόχους κινητού
δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι µπορούν
να διατηρήσουν το νούµερο τους αν
αλλάξουν εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας ενώ 1 στους 3 δηλώνει
ότι δε το γνωρίζει.

Όχι
32,3%

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Γνώση διαφοράς χρέωσης των κλήσεων
προς άλλα δίκτυα
"Γνωρίζετε εάν υπάρχει διαφορά στο κόστος πραγµατοποίησης µιας κλήσης
προς το δίκτυο άλλης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας από αυτή που
χρησιµοποιείτε σε σχέση µε τις κλήσεις προς το ίδιο δίκτυο κινητής µε αυτό
που χρησιµοποιείτε;”
Ναι
57,5%
6 στους 10 κατόχους κινητού
γνωρίζουν ότι υπάρχει διαφορά.

∆Γ
3,9%

Όχι
38,6%

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Β.2. Χρήση υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας

Συχνότητα χρήσης υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας
0

10

20

30

40

50

60

Πραγµατοποίηση
κλήσεων

33
32

Αποστολή sms

20
21

17

19

4

8

14

74

Λήψη mms

4

8

13

75

113

100

9 1
11 1

30

18

Αποστολή mms

Αποστολή e-mail

90

16

68

Λήψη sms

Λήψη e-mail

80

74

Λήψη κλήσεων

Πρόσβαση στο διαδίκτυο

70

31
1

95

11

97

111

97

1

Λήψη φαξ

1

98

2

Αποστολήφαξ

1

98

1

Συχνά

Μερικές φορές

Σπάνια

Ποτέ

∆Α

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Β.3. Υποκατάσταση σταθερού
από κινητό τηλέφωνο

Χρήση κινητού τηλεφώνου στο σπίτι
“Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις αντιπροσωπεύουν τη χρήση που κάνετε
στο κινητό σας τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σπίτι;
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”
Χρησιµοποιώ κυρίως το κινητό µου τηλέφωνο για
να κάνω κλήσεις προς άλλα κινητά από το σπίτι, αν
και έχω σταθερό τηλέφωνο

40,1%

Έχω και κινητό τηλέφωνο αλλά χρησιµοποιώ
κυρίως το σταθερό µου τηλέφωνο για να κάνω
κλήσεις προς άλλα σταθερά από το σπίτι

35,3%

Έχω και κινητό τηλέφωνο αλλά χρησιµοποιώ
κυρίως το σταθερό µου τηλέφωνο για να κάνω
κλήσεις προς άλλα κινητά από το σπίτι

19,8%

∆εν χρησιµοποιώ ποτέ το κινητό µου τηλέφωνο για
να κάνω κλήσεις από το σπίτι

17,0%
10,5%

Χρησιµοποιώ κυρίως το κινητό µου τηλέφωνο για
να κάνω κλήσεις προς άλλα σταθερά από το σπίτι,
αν και έχω σταθερό τηλέφωνο

16,9%

Χρησιµοποιώ το κινητό µου τηλέφωνο για να κάνω
κλήσεις από το σπίτι διότι δεν έχω σταθερό
τηλέφωνο
∆εν απαντώ

0,5%

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%

47

Παράγοντες επιλογής µεταξύ σταθερού και κινητού
τηλεφώνου για την πραγµατοποίηση µιας κλήσης

Θα σας διαβάσω τώρα ορισµένους παράγοντες που πιθανόν λαµβάνετε υπόψη
προκείµενου να αποφασίσετε εάν θα κάνετε µια κλήση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο
και θα ήθελα να µου πείτε για κάθε ένα από αυτούς πόσο σηµαντικός είναι για εσάς
χρησιµοποιώντας την από το 1 έως το 5,
όπου 1 σηµαίνει ότι δεν είναι καθόλου σηµαντικός για εσάς
και 5 ότι είναι πολύ σηµαντικός για εσάς
Οι παράγοντες είναι οι εξής:
9 Χρέωση κλήσης
9 Η Ευκολία
9 Ασφάλεια επικοινωνίας (διασφάλιση απορρήτου)
9 Ποιότητα κλήσης
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Σηµαντικότητα παραγόντων
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

15

69

Ποιότητα κλήσης

17

57

Ασφάλεια επικοινωνίας

Πολύ σηµαντικό- 5

4

3

4,7

8 24 3

4,5

4 32

4,4

9

17

65

Ευκολία

2

9

5

1- Καθόλου Σηµαντικό

Μέσες τιµές

3 12 2

9

82

Χρέωση κλήσης

100

9

3

4,1

∆Γ/∆Α

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Στάσεις απέναντι στην κινητή & σταθερή
τηλεφωνία
Οι ερωτώµενοι αποτύπωσαν τη θέση τους
σε µία σειρά χαρακτηριστικών σχετικών µε τα είδη τηλεφωνίας.
Συγκεκριµένα κλήθηκαν να εκφράσουν πόσο συµφωνούν µε τις παρακάτω φράσεις:
«Όσον αφορά στην ποιότητα τηλεφωνικών κλήσεων και το λόγο χρήσης
σταθερού τηλεφώνου δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση
πέρα από τη σταθερή τηλεφωνία»
«∆εν πιστεύω ότι το κινητό µου τηλέφωνο µπορεί να
αντικαταστήσει το σταθερό µου τηλέφωνο»
«Εάν οι χρεώσεις για κλήσεις από σταθερό και κινητό τηλέφωνο ήταν στο ίδιο επίπεδο,
αυτό θα µε έκανε να µην χρησιµοποιώ το σταθερό µου τηλέφωνο στο σπίτι»
«Με υψηλότερες ταχύτητες και κατάλληλες συνδέσεις, το κινητό τηλέφωνο
θα µπορούσε να αντικαταστήσει το σταθερό τηλέφωνο
για την πρόσβαση στο Internet από το σπίτι»
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«Όσον αφορά στην ποιότητα τηλεφωνικών κλήσεων και το λόγο
χρήσης σταθερού τηλεφώνου δεν υπάρχει άλλη
εναλλακτική λύση πέρα από τη σταθερή τηλεφωνία»

29,1%

Συµφωνώ
απόλυτα- 5

18,3%

Βαθµός συµφωνίας (5+4): 47,4%
Βαθµός διαφωνίας (1+2): 30,3%

4

17,9%
3

14,8%
2
∆ιαφωνώ
απόλυτα- 1
∆Γ/∆Α

15,5%
4,4%

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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«∆εν πιστεύω ότι το κινητό µου τηλέφωνο µπορεί να
αντικαταστήσει το σταθερό µου τηλέφωνο»

30,8%

Συµφωνώ
απόλυτα- 5

20,4%

Βαθµός συµφωνίας (5+4): 51,2%
Βαθµός διαφωνίας (1+2): 29%

4

16,7%
3

12,1%
2

16,9%

∆ιαφωνώ
απόλυτα- 1
∆Γ/∆Α

3,1%

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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«Εάν οι χρεώσεις για κλήσεις από σταθερό και κινητό τηλέφωνο
ήταν στο ίδιο επίπεδο, αυτό θα µε έκανε να µην
χρησιµοποιώ το σταθερό µου τηλέφωνο στο σπίτι»

32,8%

Συµφωνώ
απόλυτα- 5

17,4%

Βαθµός συµφωνίας (5+4): 50,2%
Βαθµός διαφωνίας (1+2): 27%

4

17,3%
3

11,6%
2
∆ιαφωνώ
απόλυτα- 1
∆Γ/∆Α

15,4%
5,5%

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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«Με υψηλότερες ταχύτητες και κατάλληλες συνδέσεις, το κινητό
τηλέφωνο θα µπορούσε να αντικαταστήσει το σταθερό τηλέφωνο
για την πρόσβαση στο Internet από το σπίτι»

Συµφωνώ
απόλυτα- 5

18,0%

Βαθµός συµφωνίας (5+4): 32%
Βαθµός διαφωνίας (1+2): 19,5%

14,0%

4

11,3%
3

9,9%
2
∆ιαφωνώ
απόλυτα- 1
∆Γ/∆Α

9,6%
37,2%

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%
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Β.4. Χρήση κινητού στο
εξωτερικό

Συχνότητα χρήσης κινητού στο εξωτερικό
“Πόσο συχνά, εάν το έχετε κάνει, χρησιµοποιήσατε το κινητό σας
τηλέφωνο για κλήσεις ή µηνύµατα όταν ταξιδεύετε εκτός
Ελλάδας;"

12,1%
Συχνά

3 στους 10 κάτοχους κινητού έχουν
χρησιµοποιήσει τουλάχιστον µία φορά το
κινητό τους στο εξωτερικό.

11,0%
Μερικές φορές

3,9%
Μία φορά

12,8%
Ποτέ
∆εν ταξιδεύω στο
εξωτερικό

60,0%
0,1%

∆εν απαντώ

Βάση: 1.254 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους. Μ∆Σ:±2,8%

56

Βαθµός γνώσης κόστους χρήσης κινητού
στο εξωτερικό
“Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα τη
γνώση σας για το κόστος χρήσης του κινητού σας όταν βρίσκεστε
εκτός Ελλάδας;"
Ξέρω ακριβώς πόσο κοστίζει να
χρησιµοποιώ το κινητό µου εκτός
Ελλάδας

17,3%

Ξέρω στο περίπου, αλλά όχι
ακριβώς πόσο κοστίζει να
χρησιµοποιώ το κινητό µου εκτός
Ελλάδας

35,0%

34,6%

∆εν γνωρίζω το κόστος χρήσης του
κινητού µου εκτός Ελλάδας

13,1%
∆εν απαντώ

Βάση: 502 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους και ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μ∆Σ:±4,4%
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Γνώση διαφοροποίησης κόστους χρήσης κινητού στο
εξωτερικό ανάλογα µε το δίκτυο που χρησιµοποιεί εκτός
Ελλάδας
“Είστε ενήµεροι ότι το κόστος χρήσης του κινητού τηλεφώνου
σας στο εξωτερικό µεταβάλλεται ανάλογα µε το δίκτυο που
χρησιµοποιείτε εκτός Ελλάδας;"
Ναι
50,5%
Μόνο 5 στους 10 κατόχους κινητού
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό
γνωρίζουν ότι το κόστος χρήσης του
κινητού τους τηλεφώνου
διαφοροποιείται ανάλογα µε το δίκτυο
που χρησιµοποιούν εκτός Ελλάδας.

∆Α
12,5%

Όχι
37,0%

Βάση: 502 όσοι δήλωσαν ότι έχουν κινητό τηλέφωνο στην κατοχή τους και ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Μ∆Σ:±4,4%
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Γ. Internet

Γ.1. Η αγορά του Internet

∆ιείσδυση Internet στο νοικοκυριό
"Έχετε εσείς ή οποιοδήποτε µέλος του νοικοκυριού σας πρόσβαση στο
διαδίκτυο στο σπίτι σας;"
∆Α
0,1%

Ναι
15,9%

Η διείσδυση του διαδικτύου στα
νοικοκυριά φτάνει το 15,9%,
ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου
σε 590.000 νοικοκυριά.

Όχι
84,0%
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Κυριότερος τρόπος σύνδεσης
του νοικοκυριού στο Internet
“Ποιον τρόπο σύνδεσης χρησιµοποιείτε κυρίως για πρόσβαση
στο Internet από το σπίτι σας;”

Απλή τηλεφωνική
σύνδεση PSTN

62,9%

23,4%

Τηλεφωνική
σύνδεση ISDN

xDSL

Ασύρµατη (WiFi/
WiMax)

5,0%

~ 370.000 νοικ.

~ 140.000 νοικ.

~ 30.000 νοικ.

0,7%

8,0%
∆εν γνωρίζω

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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Μέση εβδοµαδιαία χρήση του Internet από το σπίτι,
από όλα τα µέλη του νοικοκυριού
“Πόσες ώρες κατά µέσο όρο, εσείς και όσοι µένουν στο σπίτι σας
χρησιµοποιείτε το Internet συνολικά µία τυπική/ συνήθη εβδοµάδα
από το σπίτι σας;”
25,2%

1-2 ώρες
11,1%

3-4 ώρες

17,6%

5-6 ώρες
7-9 ώρες

10,5%
17,5%

10-19 ώρες
Πάνω από 20 ώρες
∆εν γνωρίζω
∆εν απαντώ

Η µέση εβδοµαδιαία χρήση
του διαδικτύου από το σπίτι,
από όλα τα µέλη του
νοικοκυριού είναι περίπου
5,2 ώρες.

10,4%
5,8%
1,8%

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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Υπεύθυνος των πληρωµών πρόσβασης
του νοικοκυριού στο Internet
"Ποιος πληρώνει την πάγια/ εφάπαξ συνδροµή προς τον φορέα
που σας παρέχει υπηρεσίες Internet;”

83,4%
Κάποιο µέλος του
νοικοκυριού

5,5%
Κάποιος άλλος
εκτός νοικοκυριού

10,8%
∆εν απαιτείται να
πληρώσουν

0,3%
∆εν γνωρίζω

Περίπου 8 στα 10 νοικοκυριά µε
πρόσβαση στο διαδίκτυο
πληρώνουν για αυτή την υπηρεσία.
1 στα 10 δεν απαιτείται να
πληρώσει, γεγονός που
µεταφράζεται σε περίπου 65.000
νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, σε
περίπου 32.000 νοικοκυριά (5,5%
των νοικοκυριών µε πρόσβαση),
την συνδροµή πληρώνει κάποιος
άλλος εκτός νοικοκυριού.

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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Χρήση εταιρειών/ φορέων παροχής
υπηρεσιών Internet στο νοικοκυριό
“Ποια εταιρεία ή φορέας σας παρέχει υπηρεσίες Internet την
τρέχουσα περίοδο στο νοικοκυριό σας;"
33,3%

Otenet

14,2%

Forthnet
Tellas

7,6%

Vodafone/Panafonet

7,4%

HOL

6,6%

Altec Telecoms

6,1%

Πανεπιστήµιο

Εταιρείες/ φορείς µε
ποσοστά κάτω του 0,5%

4,7%

Vivodi

1,1%

Lannet

1,0%

Algonet

0,7%

Tellepassport

0,7%

Q-Telecom

0,6%

Άλλες αναφορές
∆Γ/∆Α

5,2%
14,1%

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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Αλλαγή παρόχου υπηρεσιών Internet
"Έχετε αλλάξει εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet τους τελευταίους
δώδεκα µήνες;”
∆Γ
5,7%

Ναι
12,9%

Το 12,9% των νοικοκυριών που
βρέθηκαν να έχουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο δηλώνει ότι εντός των
τελευταίων 12 µηνών έχει αλλάξει
εταιρεία παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου.

Όχι
81,4%
Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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Γ.2. Στάσεις και Απόψεις

Χαρακτηριστικά υπηρεσιών Internet

Οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο σηµαντικά είναι για αυτούς
µια σειρά από χαρακτηριστικά που αφορούν µια σύνδεση στο διαδίκτυο.
Τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
9Η ταχύτητα πρόσβασης (bandwidth/ Ταχύτητα Αποστολής και Λήψης ∆εδοµένων)
9Η ποιότητα/ αξιοπιστία των υπηρεσιών
9Οι χαµηλές χρεώσεις
9Η συνεχής πρόσβαση 24 ώρες το 24ώρο
9Η σταθερή χρέωση ανεξαρτήτως χρήσης (flat rate charging)
9Η χρέωση βάσει χρονοχρέωσης (timed charging)
9Η χρέωση βάσει ογκοχρέωσης
9Η ελάχιστη διάρκεια συµβολαίου
9Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
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Σηµαντικότητα χαρακτηριστικών
σύνδεσης στο Internet
0

10

20

30

40

Η ποιότητα/ αξιοπιστία
των υπηρεσίων

70

80

17

Η χρέωση βάσει
χρονοχρέωσης

21
Πολύ σηµαντικό- 5

11

26

29
25

16

19

32

Η σταθερή χρέωση

17

14

41

Η συνεχής πρόσβαση

9

10

20
4

3

6

51 8

4,6

8 2 10

4,5

2

13
10

11

8

7

20

9

15
1- Καθόλου Σηµαντικό

4,5
3,8
3,8

20

3,7

17

3,2

17

11

15

15

5

Μέσες τιµές
4,8

6 22

17

60

100

41 7

19
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Οι υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης

90

11

67

Η ταχύτητα πρόσβασης

Η χρέωση βάσει
ογκοχρέωσης

60

77

Οι χαµηλές χρεώσεις

Η ελάχιστη διάρκεια
συµβολαίου

50

25

3,3
∆Γ/∆Α

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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Στάσεις απέναντι στην Dial up και
στην DSL πρόσβαση
Αναφορικά µε το Internet, οι ερωτώµενοι αποτύπωσαν τη θέση τους
σε µία σειρά χαρακτηριστικών σχετικών µε τις Dial up και DSL συνδέσεις.
Συγκεκριµένα κλήθηκαν να εκφράσουν πόσο συµφωνούν µε τις παρακάτω φράσεις:
«Όσον αφορά την ποιότητα και το λόγο που έχω σύνδεση στο διαδίκτυο
το να έχω τηλεφωνική σύνδεση dial up (PSTN/ISDN) ή
ευρυζωνική πρόσβαση DSL (όπως ADSL) είναι το ίδιο»
«Εάν οι τιµές της τηλεφωνικής σύνδεσης dial up (PSTN/ISDN)
και της ευρυζωνικής DSL (όπως ADSL) πρόσβασης ήταν στα ίδια επίπεδα,
αυτό θα µε έκανε να αντικαταστήσω τη σύνδεση dial-up µε µια ευρυζωνική πρόσβαση»
«Μία τηλεφωνική σύνδεση dial up (PSTN/ISDN) δεν αποτελεί
υποκατάστατο µιας σύνδεσης ευρυζωνικής πρόσβασης DSL (όπως ADSL)»
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«Όσον αφορά την ποιότητα και το λόγο που έχω σύνδεση στο
διαδίκτυο το να έχω τηλεφωνική σύνδεση dial up ή ευρυζωνική
πρόσβαση DSL είναι το ίδιο»

Συµφωνώ
απόλυτα- 5

12,2%

Βαθµός συµφωνίας (5+4): 18,3%
Βαθµός διαφωνίας (1+2): 39,4%

6,1%

4

8,7%
3

15,5%
2
∆ιαφωνώ
απόλυτα- 1
∆Γ/∆Α

23,9%
33,6%

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%

71

«Εάν οι τιµές της τηλεφωνικής σύνδεσης dial up και της ευρυζωνικής DSL
πρόσβασης ήταν στα ίδια επίπεδα, αυτό θα µε έκανε να αντικαταστήσω τη
σύνδεση dial-up µε µια ευρυζωνική πρόσβαση»

Συµφωνώ
απόλυτα- 5

45,7%

Βαθµός συµφωνίας (5+4): 57,9%
Βαθµός διαφωνίας (1+2): 5%

12,2%

4

8,8%
3

2,1%
2
∆ιαφωνώ
απόλυτα- 1
∆Γ/∆Α

2,9%
28,3%

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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«Μία τηλεφωνική σύνδεση dial up δεν αποτελεί υποκατάστατο µιας
σύνδεσης ευρυζωνικής πρόσβασης DSL»

25,6%

Συµφωνώ
απόλυτα- 5

Βαθµός συµφωνίας (5+4): 39%
Βαθµός διαφωνίας (1+2): 8%

13,4%

4

13,8%
3

5,2%
2
∆ιαφωνώ
απόλυτα- 1
∆Γ/∆Α

2,7%
39,3%

Βάση: 283 όσοι δήλωσαν ότι έχουν πρόσβαση στο Internet στο νοικοκυριό τους. Μ∆Σ:±5,8%
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Κυριότεροι λόγοι µη αλλαγής της dial-up σύνδεσης του
νοικοκυριού σε ευρυζωνική DSL σύνδεση
“Για ποιους λόγους δεν έχετε αλλάξει έως σήµερα τον τρόπο σύνδεσης σας
µε το Internet από τηλεφωνική σύνδεση µέσω Dial up που έχετε, σε
ευρυζωνική DSL; ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ”
∆εν ενδιαφέροµαι/ ∆εν µου χρειάζεται

42,9%

∆εν γνωρίζω/ δεν έχω επαρκείς
πληροφορίες για αυτήν

24,9%

Οι χρεώσεις για ευρυζωνική
πρόσβαση είναι υψηλές
Είναι υψηλό το κόστος εγκατάστασης
και εξοπλισµού για µια τέτοια
σύνδεση
∆εν γνωρίζω ποιον πάροχο να
επιλέξω

20,5%
14,2%
6,2%

∆εν υπάρχει διαθέσιµο DSL στην
περιοχή µου

5,5%

Προτίθεµαι να βάλω

4,5%

Οι όροι του συµβολαίου δεν είναι
δελεαστικοί
Άλλοι λόγοι
∆εν απαντώ

2,5%

4 στα 10 νοικοκυριά µε Dial up
σύνδεση, δηλώνουν ότι δεν
ενδιαφέρονται ή δεν χρειάζονται
ευρυζωνική πρόσβαση.
Η ελλιπής γνώση και το
αντιλαµβανόµενο υψηλό κόστος
ακολουθούν τους λόγους µη
χρήσης DSL πρόσβασης.

4,4%
5,4%

Βάση: 244 όσοι δήλωσαν ότι έχουν Dial up σύνδεση. Μ∆Σ:±6,3%
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Βαθµός αντικατάστασης της dial-up σύνδεσης του
νοικοκυριού από την ευρυζωνική DSL σύνδεση
"Είχατε στο παρελθόν κάποια άλλη τηλεφωνική σύνδεση dial up πριν
επιλέξετε την ευρυζωνική DSL σύνδεση;”
Ναι
80,3%

∆Γ
6,9%

Όχι
12,8%

Βάση: 14 όσοι δήλωσαν ότι έχουν ευρυζωνική DSL σύνδεση. Ενδεικτικά αποτελέσµατα
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