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Πρόλογος

Με την ταχύρυθμη ανάπτυξη της κινητής τηλεπικοινωνίας και το δυσδιάκριτο 
διαχωρισμό των επιμέρους τεχνικών και παραγωγικών τομέων αυτής, κρίνεται 

ολοένα και περισσότερο απαραίτητη η τυποποίηση και εφαρμογή 
συγκεκριμένων διαδικασιών αναγκαίων για την οργάνωση και αποδοτική 
λειτουργία των ανωτέρω τομέων.

Η πρώτη επίσημη προσπάθεια τυποποίησης των λειτουργιών μιας εταιρίας 
έγινε το 1987 με την έκδοση του προτύπου ISO 9000. Το πρότυπο αυτό και 
τα υπόλοιπα που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια, μπορούν να προσαρμοστούν 
τόσο σε εταιρίες παραγωγής προϊόντων όσο και παροχής υπηρεσιών.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας έπειτα από μια 
ραγδαία ανάπτυξη που παρατηρήθηκε την δεκαετία του ‘90 δείχνει να 
σταθεροποιείται. Καθώς λοιπόν το ποσοστό του μεριδίου αγοράς για κάθε 
εταιρία τείνει προς την σταθεροποίηση, ο ανταγωνισμός έγκειται πλέον στην 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κρίνεται επομένως ωφέλιμη η 
ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα δώσουν ώθηση στον 
προσδιορισμό και την εφαρμογή των προτύπων και των μεθόδων 
υπολογισμού της ικανοποίησης των πελατών σε σχέση με τις συγκεκριμένες 
ανάγκες των επιμέρους εταιριών.

Η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα ευελπιστεί να παρέχει γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ικανοποίηση των ανωτέρω στόχων. 
Η σύνταξη της αποτέλεσε μια δημιουργική όσο και ενδιαφέρουσα 
ενασχόληση, καθώς οι προκύπτουσες ανάγκες και διεργασίες εξελίσσονταν 
δυναμικά. Η εκπόνηση της αποτέλεσε μια πρωτότυπη εμπειρία η οποία 
φιλοδοξεί να συμβάλλει με οιονδήποτε τρόπο είτε στην περαιτέρω ερευνητική 

δραστηριότητα είτε στην άμεση χρήση και προσαρμογή των ενδιαφερομένων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διευθυντή Ποιότητας της COSMOTE κ. 
Παναγιώτη Σπηλιόπουλο για την παροχή πολύτιμου υλικού απαραίτητου για
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την κατανόηση και συγγραφή του περιεχομένου. Επίσης θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον κ. Εμμανουήλ Περάκη (Management Systems Supervisor) 
της PANAFON για την ενημέρωση που μου παρείχε σχετικά με τα θέματα 
ποιότητας στην PANAFON. Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
επιβλέποντα καθηγητή και πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κ. 
Γεώργιο Τσιότρα για την πολύτιμη συμβολή του στην εκπόνηση της εργασίας 
αυτής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για τη βοήθεια και 
την κατανόησή τους.

Σεπτέμβριος 2001 
Ιωάννα Χατζή



Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τα Άρθρα και τις Παρουσιάσεις Συνεδρίων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας εργασίας με χρονολογική 

σειρά εκθέτοντας την πορεία εξέλιξης του θέματος της Ποιότητας στην Κινητή 
Τηλεφωνία.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου «Η Ποιότητα στις Τηλεπικοινωνίες» που διεξήχθη 
το Φεβρουάριο του 1998, παρουσιάστηκαν σημαντικά ενδιαφέρουσες ομιλίες 
σχετικά με το θέμα της Ποιότητας αλλά και της ενσωμάτωσής της στις 
Τηλεπικοινωνίες ειδικότερα. Συγκεκριμένα ο κ. Γιώργος Χαλόφτης (γενικός 
Γραμματέας Ελληνικού Φόρουμ Ποιότητας, Γενικός Διευθυντής Ομίλου 
Συμβούλων Επιχειρήσεων AMACON), ανέπτυξε την έννοια της ποιότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα διεθνώς, την 
εθνική ανταγωνιστικότητα, τα απαραίτητα βήματα για έναν εθνικό σχεδίασμά 
πολιτικής ποιότητας, την ευαισθητοποίηση της πολιτείας σε σχέση με την 
ποιότητα, την αναγκαιότητα για εθνικό σχεδίασμά πολιτικής ποιότητας και 
εθνικό όραμα ποιότητας.
Στα πλαίσια του ίδιου συνεδρίου έλαβαν μέρος οι παρακάτω ομιλητές με τις 

αντίστοιχες παρουσιάσεις: Dr. Ν. Λογοθέτης, Διευθύνων Σύμβουλος TQM 
Hellas, “Διεθνείς Τάσεις και Εξελίξεις στην Εφαρμογή Συστ. Ποιότητας στις 
Τηλεπικοινωνίες”, όπου παρουσίασε στοιχεία για τα Συστήματα Ποιότητας σε 
διεθνές επίπεδο, κα. Ε. Ντέρου, Πρόεδρος OMNILINK, Εκπρόσωπος του 
Juran Institute Ελλάδας - Κύπρου, όπου πραγματεύτηκε το θέμα «Η Ολική 
Ποιότητα στις Τηλεπικοινωνίες. Η Άποψη Juran», και η Dr. Τζ. Αικατερινίδου, 
Δ/ντρια Κέντρου Ανάπτυξης Λογισμικού Siemens με θέμα «Διασφάλιση 
Ποιότητας Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων».

Τον Ιούλιο του 1999 παρουσιάστηκε η Κλαδική Μελέτη «Κινητή Τηλεφωνία» 
που συντάχθηκε από την ICAP και παρουσίαζε την περιγραφή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του κλάδου, το θεσμικό πλαίσιο της κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τις επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, 
τη ζήτηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τη διαφημιστική δαπάνη και τις 
γενικότερες πολιτικές προώθησης των πωλήσεων, τα βασικά οικονομικά
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στοιχεία και τους ενοποιημένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων κινητής 
τηλεφωνίας, τα στοιχεία της ευρωπαϊκής αγοράς για τον κλάδο της κινητής 
τηλεφωνίας καθώς και τις προοπτικές του κλάδου.

Αργότερα, τον Οκτώβριο του 1999 δημοσιεύθηκε η μελέτη «Ποιοτική και 
Ποσοτική Ανάλυση της Αναμενόμενης Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών στην Ελλάδα» που συντάχθηκε από το Εργαστήριο 
Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στα 
πλαίσια σύμβασης μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Σκοπός της μελέτης 
ήταν η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αναμενόμενης ανάπτυξης των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, στο κοντινό και το 
μεσοπρόθεσμο μέλλον. Συγκεκριμένα γίνεται παρουσίαση τόσο των 
υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όσο και εκείνων που πρόκειται 
να εισαχθούν στο μέλλον, και στη συνέχεια, μέσω αναλύσεων, γίνεται 
εκτίμηση της μελλοντικής τους ανάπτυξης και εξέλιξης. Απώτερος στόχος της 
μελέτης ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων προκειμένου να διαμορφωθεί 
σαφής εικόνα σχετικά με την κατεύθυνση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στη χώρα, σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Το Νοέμβριο του 1999, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την πιλοτική 
φάση εξεύρεσης του Ευρωπαϊκού Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (ECSI- 
European Custooier Satisfaction Index), στο οποίο ο κλάδος της κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα κατείχε τον υψηλότερο δείκτη Ικανοποίησης των 
Πελατών (75). Η έρευνα διεξήχθη με βάση κοινό ερωτηματολόγιο για κάθε 
χώρα, εναρμονισμένο δείγμα ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε κοινό 
οικονομετρικό μοντέλο.

Στη συνέχεια διεξήχθη έρευνα στην Ελλάδα σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία 
ικανοποίησης των συνδρομητών από το Ίδρυμα Οικονομικών & 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στην οποία εμφανίζεται ο Ευρωπαϊκός 

Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI) ανά φύλο, ανά ηλικιακή ομάδα και ανά 
μεταβλητή του οικονομετρικού μοντέλου. Οι μεταβλητές που συνιστούν τον
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Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (ECSI) είναι η Εικόνα, οι 
Προσδοκίες του Πελάτη, η Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Προϊόντων, η 
Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Υπηρεσιών, η Αντιλαμβανόμενη Αξία Προϊόντων 
και η Πίστη-Αφοσίωση των συνδρομητών. Η έρευνα διεξήχθη τηλεφωνικώς 
σε ένα δείγμα από 250 συνδρομητές Cosmote, 250 συνδρομητές Panafon, 
250 συνδρομητές Telestet.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν επίσης άρθρα από ελληνικά 
έντυπα, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
1/12/1998, Πρωτονοταρίου Μαρίνα
«Ν. Μανασής, διευθύνων σύμβουλος Cosmote'To 2000 και οι 3 εταιρίες θα 

είναι περίπου ισοδύναμες»
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η συνέντευξη με το διευθύνοντα σύμβουλο της 
Cosmote (1998) Ν. Μανασή, σχετικά με την αναταραχή που προκάλεσε η 
τρίτη εταιρία που δραστηριοποιήθηκε στην ελληνική αγορά, η Cosmote, η 
οποία μέσα σε οκτώ μήνες λειτουργίας κατάφερε να αποσπάσει σημαντικό 
μερίδιο αγοράς.
1/4/1999, Πρωτονοταρίου Μαρίνα 
«Το μέλλον θα είναι ασύρματο»
Το άρθρο αυτό αναλύει την όξυνση του ανταγωνισμού και των ανακατατάξεων 
στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας που εμφανίστηκε το 1998, λόγω της 
συνεχούς ανάπτυξης και των μεγάλων προοπτικών που παρουσιάζονται στον 
κλάδο.
1/4/1999, Ρόκου Τατιάνα 

«Αγώνας δρόμου για τρεις»
Αναλύει την τη μετατροπή της κινητής τηλεφωνίας από τηλε-φωνία σε τηλε- 
μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων.
1/10/2000, Καπερναράκου Κατερίνα
«UMTS, Άδειες Κινητών Τρίτης Γενιάς, Κερδίζει έδαφος η νέα αγορά κινητής 
τηλεφωνίας»
Το συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται την προσπάθεια των 
τηλεπικοινωνιακών εταιριών για αν αποκτήσουν τις πολυπόθητες άδειες που 
αφορούν τη λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενεάς UMTS.
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1/10/2000, Καλαμπάκα Μελίνα
«WAP: ο «πιονέρος» των κινητών αμφίδρομων υπηρεσιών»
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται η χρήση του πρωτοκόλλου WAP για ασύρματη 
πρόσβαση σε επιλεγμένο διαδικτυακό περιεχόμενο και τις εφαρμογές του σε 
mobile commerce, και σε ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω κινητού.
1/3/2000, Ρόκου Τατιάνα
«Κινητή Τηλεφωνία: Όλος ο κόσμος σε μία συσκευή...»
Αναφέρεται στο γεγονός ότι πλέον το κινητό τηλέφωνο διεκδικεί δυναμικά τη 

θέση του στη λίστα των πλέον αναγκαίων αξεσουάρ στο καθημερινό 
περιβάλλον του κατόχου του. Αν και η συσκευή του κινητού τηλεφώνου 
σχεδιάστηκε αρχικά μόνο για τηλεφωνικές κλήσεις, μετατρέπεται σταδιακά σε 
προσωπικό αγωγό επικοινωνίας, ένα πραγματικό εργαλείο συλλογής 
πληροφοριών και μεταφοράς δεδομένων.

Τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε άρθρο που εκδόθηκε το 
Φεβρουάριο του 2001 με τίτλο «Global Survey Shows Limited Use of Mobile 
Internet, but Appeal of Mobile Commerce Remains Strong”, σύμφωνα με 
έρευνα της εταιρίας Andersen Consulting.
Το συγκεκριμένο άρθρο αναλύει το γεγονός της μικρής διείσδυσης που έχει η 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού τηλεφώνου, αντίθετα προς τις 
προσδοκίες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.
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Κεφάλαιο 1
Η Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

r Γενικά

Η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δυναμικότερα 
αναπτυσσόμενους κλάδους. Παρέχει υπηρεσίες δικτύου για τη μετάδοση 

φωνητικών σημάτων μέσω κινητών κυψελοειδών συστημάτων. Οι υπηρεσίες 
αυτές δεν απαιτούν κανενός είδους σταθερή σύνδεση. Σκοπός των 
υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας είναι να καταστήσουν δυνατή την 
επικοινωνία με οποιοδήποτε πρόσωπο, σε οποιοδήποτε μέρος και με 
οποιαδήποτε μορφή. Οι έννοιες που καθιστούν δυνατή την παροχή 
προσωπικών επικοινωνιών είναι:

ο η κινητικότητα του τερματικού που παρέχεται από την ασύρματη 
πρόσβαση

ο η προσωπική κινητικότητα που βασίζεται σε προσωπικούς αριθμούς 

κλήσης
ο η φορητότητα των υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης του προφίλ 

εξυπηρέτησης των χρηστών

Τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν μέσα σε τμήμα του 
ραδιοφάσματος που υποδιαιρείται και κατανέμεται σε δίκτυο σταθμών βάσης 

που καλύπτουν μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (κυψέλη). Ο λόγος 
που αναπτύχθηκαν τα κυψελωτά συστήματα είναι οι περιορισμοί που 
υπήρχαν στη λειτουργία των συμβατικών συστημάτων κινητών επικοινωνιών 
και συγκεκριμένα η περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης, η φτωχή 
επίδοση της υπηρεσίας και η μη αποδοτική χρησιμοποίηση του φάσματος των 
συχνοτήτων. Οι γειτονικές κυψέλες λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες 
κάτι που επιτρέπει την επαναληπτική χρήση αυτών των συχνοτήτων 
επιτυγχάνοντας έτσι εκτενή κάλυψη με αποτελεσματική χρήση του 
περιορισμένου ραδιοφάσματος.
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Οι σταθμοί βάσης μεταδίδουν σήματα ελέγχου προκειμένου να εντοπίσει το 
δίκτυο τη θέση της συσκευής κινητής τηλεφωνίας ανεξάρτητα από τη 
μεταβαλλόμενη θέση της συσκευής. Με τη διαδικασία “hand-over” 
εξασφαλίζεται η διατήρηση της κλήσης καθώς η κινητή συσκευή μετακινείται 
από κυψέλη σε κυψέλη. Χωρίς δηλαδή να γίνει αντιληπτό από το χρήστη, το 
δίκτυο επανακατανέμει την κλήση στη συχνότητα με το ισχυρότερο σήμα σε 
απειροελάχιστο χρονικό διάστημα.

Τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας πρωτοεμφανίστηκαν στις Σκανδιναβικές 
χώρες το 1978. Στην Ελλάδα υιοθετήθηκαν από την αρχή τα ψηφιακά 
συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα το σύστημα GSM (Global 
System for Mobile Communications) το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Η εξέλιξη του συστήματος GSM είναι η 
ανάπτυξη της τρίτης γενιάς συστημάτων κινητής τηλεφωνίας (UMTS-Universal 
Mobile Telecommunications Systems).
Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας παρέχονται από το 1993 από 
δύο φορείς, την Panafon και τη Stet, και από το 1998 εμφανίστηκε και τρίτο 
δίκτυο από την Cosmote.
Η εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς γίνεται από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), που ελέγχει τη συμμόρφωση 
των επιχειρήσεων με την κείμενη νομοθεσία.

'r Οι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται τρεις εταιρίες παροχής υπηρεσιών δικτύου 
(network operators), η Cosmote, η Panafon και η Stet. Κάτω από κάθε μία 
εταιρία βρίσκεται ένα δίκτυο εμπορικών αντιπροσώπων, οι οποίοι έχουν την 
ευθύνη οργάνωσης και ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων. Ένα επίπεδο κάτω 
από τους εμπορικούς αντιπροσώπους, δραστηριοποιούνται οι dealers, που 

είναι συνήθως μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων.
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Η Ζήτηση Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των 
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από το 1994.

Έτος Αριθμός
Πελατών

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Νέες
Συνδέσεις

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Βαθμός
Διείσδυσης

1994 167.000 119.000 1,6
1995 273.000 63,3 106.000 -10,9 2,6

1996 550.000 101,5 277.000 161,3 5,3
1997 938.000 70,5 388.000 40,1 8,9

1998 2.058.000 119,4 1.120.000 188,7 19,4

31/3/1999 2.412.000 354.000 23,5

Στο διάστημα 1994-1998 οι συνδρομητές δωδεκαπλασιάστηκαν. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή αύξηση παρατηρήθηκε το έτος 1996 με διπλασιασμό των 
συνδρομητών ενώ το 1998 η ποσοστιαία μεταβολή ήταν 188,7!

Σχετικά με το βαθμό διείσδυσης παρατηρούμε πως το 1998 ο βαθμός 
διείσδυσης ήταν περίπου 20%, δηλαδή ένας στους πέντε πολίτες ήταν 
συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη του μεγέθους αγοράς κινητής 
τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Μέγεθος Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας 
(Ελληνική Αγορά) (ποσά σε δις.)

Έτος Έσοδα Ποσοστιαία Μεταβολή

1993 4

1994 31 675

1995 73 135

1996 131,3 79,8

1997 214,4 63,3
1998 322,9 50,6



Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές πως οι ρυθμοί αύξησης 
διατηρούνται σε εντυπωσιακά επίπεδα.

Αναμφισβήτητα η δεκαετία του 1990 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η δεκαετία 
της κινητής τηλεφωνίας για τη χώρα μας. Συνοψίζοντας τους κυριότερους 
παράγοντες που προκάλεσαν την εκρηκτική ανάπτυξη καταλήγουμε στα εξής 
κρίσιμα σημεία:

ο Οι αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και των επιχειρήσεων 
για τηλεπικοινωνίες

ο Ο γρήγορος ρυθμός της ζωής και η μείωση του διαθέσιμου ελεύθερου 
χρόνου

ο Η αυξανόμενη κινητικότητα του πληθυσμού
ο Η δυνατότητα που παρέχει η κινητή τηλεφωνία στο μέσο πολίτη να 

έρθει εύκολα σε επαφή με τις πιο προχωρημένες μορφές της 
τεχνολογίας

ο Ο κοινωνικός μιμητισμός
ο Το αυξημένο κατά κεφαλήν εισόδημα και γενικότερα η άνοδος του 

βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα
ο Η σχετικά προσιτή τιμή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι 

απόρροια των οικονομιών κλίμακος και της συνεπαγόμενης συμπίεσης 
του μοναδιαίου κόστους

ο Η δυνατότητα κατάτμησης της αγοράς μέσω της παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά 
προφίλ χρηστών.

r Πολιτικές Προώθησης των Πωλήσεων - Ανταγωνισμός

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ολιγοπώλιο μεταξύ των τριών εταιριών.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών επικεντρωνόταν από την αρχή στις 
διαφημιστικές εκστρατείες, στην προσπάθεια κατάτμησης της αγοράς και 
προσεταιρισμού κοινωνικών και οικονομικών ομάδων, στην προώθηση των 
πωλήσεων μέσω επιδότησης του κόστους απόκτησης των συσκευών και με
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τη διαφοροποίηση αναφορικά με την ποιότητα και το εύρος των παρεχομένων 
υπηρεσιών. Η τιμολογιακή πολιτική που ακολούθησαν οι εταιρίες ήταν η 
πάγια μηνιαία χρέωση συν χρέωση ανάλογη με το χρόνο χρήσης της κάθε 
υπηρεσίας (air-time charge). Προκειμένου να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μερίδιο από την αγορά, καθιέρωσαν πακέτα σύνδεσης που 
διέφεραν ως προς το ύψος του παγίου, τη χρονοχρέωση, τη διάρκεια του 
συμβολαίου καθώς και πακέτα σύνδεσης που αφορούσαν συγκεκριμένες 
ομάδες χρηστών (π.χ. εταιρικά πακέτα). Στα πλαίσια του ανταγωνισμού 

αυτού, παρουσιάστηκαν πακέτα προπληρωμένης καρτοκινητής τηλεφωνίας, 
πρώτα από τη STET και στη συνέχεια από την Panafon. Η καρτοκινητή 
τηλεφωνία αποσκοπεί στη διείσδυση σε ομάδες που δε θέλουν δεσμεύσεις με 
συμβόλαια και πάγια, κάτι που είναι συχνότερο στις μικρότερες ηλικιακά 
ομάδες χρηστών.

Η είσοδος της Cosmote στην αγορά το 1998, άλλαξε σημαντικά την 
κατάσταση στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας. Επεκτάθηκε ο ανταγωνισμός 
στο επίπεδο τιμών με μείωση του παγίου, χρέωση ανά δευτερόλεπτο, κτλ.

> Αναμενόμενη ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας

Η διείσδυση στην Ελληνική αγορά θα φθάσει σταδιακά σε οριακά επίπεδα, 
ενώ προβλέπεται ότι από το 2001 μέχρι το 2003, ο ρυθμός αύξησης των 
χρηστών θα σταθεροποιηθεί σε επίπεδα της τάξεως 10-15%. Αρχικά η 
συνολική διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό της χώρας είχε 
εκτιμηθεί στο 30%. Παρ’όλα αυτά η συνολική διείσδυση των δικτύων τύπου 
GSM δεν είναι δυνατό να υπερβεί το 40-45% στα επόμενα έτη. Η εκτίμηση 
αυτή υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών 
τρίτης γενιάς αναμένεται να υποκαταστήσουν τις υπηρεσίες των δικτύων 
GSM.
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Μελλοντικές Υπηρεσίες

Τα συστήματα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς είναι γνωστά με τον όρο 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems). Με τα συστήματα 
αυτά θα είναι δυνατή η παροχή νέων υπηρεσιών πολυμέσων (multimedia), οι 
οποίες θα έχουν χαμηλό κόστος, υψηλή ποιότητα και ρυθμούς μετάδοσης 
μέχρι 2Mbps. Επίσης θα είναι δυνατή η αναζήτηση χρηστών σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Πολλοί θεωρούν ότι με τα συστήματα τρίτης γενιάς, θα 
ολοκληρωθούν οι υπηρεσίες μετάδοσης φωνής και δεδομένων, εικόνας, 
γραφικών και video. Οι υπηρεσίες τρίτης γενιάς θα είναι διαθέσιμες το 2002. 
Σύμφωνα με τη μελέτη «The Future Mobile Market: Global trends and 
developments with a focus on Western Europe», to 2010 η παγκόσμια αγορά 
θα περιλαμβάνει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια χρήστες.

Στην ευρεία αυτή εξάπλωση θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι εξής παράγοντες: 
ο Η υπάρχουσα εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών σε συστήματα 

κινητών επικοινωνιών
ο Η χαμηλότερη χρέωση των υπηρεσιών και των τερματικών 
ο Η έντονη δραστηριοποίηση στο χώρο του marketing για την προώθηση 

των προϊόντων
ο Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για επικοινωνία 
ο Ο έντονος ανταγωνισμός στην τηλεπικοινωνιακή αγορά

Αν αναλογιστούμε την τρομερή διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην 
Ελλάδα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι η ελληνική αγορά θα ανταποκριθεί 
θετικά και στις νέες επικείμενες υπηρεσίες τρίτης γενιάς.
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Κεφάλαιο 2
Ποιότητα στην Κινητή Τηλεφωνία

r Γενικά

Η έννοια της ποιότητας δεν γίνεται εύκολα κατανοητή καθώς οι 
περισσότεροι αντιλαμβάνονται την Ποιότητα με βάση διαφορετικά κριτήρια. 
Τα κυριότερα στοιχεία που θα μπορούσαν να συνθέσουν την έννοια της 
ποιότητας είναι: 

ο Τελειότητα 
ο Συνέχεια - Συνέπεια 
ο Εξάλειψη ελαττωματικών 
ο Ταχύτητα παράδοσης 
ο Συμμόρφωση με τις αρχές και τις διαδικασίες 
ο Παροχή καλού, χρήσιμου προϊόντος
ο Το να το κάνεις σωστά τα πράγματα από την πρώτη φορά και κάθε 

φορά
ο Το να ευχαριστείς τους πελάτες 
ο Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επιδιόρθωσης

r- Ποιότητα στις Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες ορίζονται ως: “κοινωνική πράξη που μεσολαβεί άμεσα μεταξύ 
του πελάτη και του αντιπροσώπου της εταιρίας παροχής υπηρεσιών”.
Για την Ποιότητα στον Τομέα των Υπηρεσιών, ο πλέον χρησιμοποιούμενος 
ορισμός υιοθετήθηκε στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και ήταν ο εξής: 
“Ποιότητα είναι να ικανοποιείς και να ξεπερνάς τις προσδοκίες των πελατών”. 
Οι πελάτες διακρίνονται στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς. Οι 

εξωτερικοί πελάτες είναι οι τελικοί καταναλωτές των υπηρεσιών. Οι εσωτερικοί 
πελάτες μιας επιχείρησης είναι οι εσωτερικοί αποδέκτες κάποιου παραδοτέου 
στην αλυσίδα παραγωγής και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Προϋπόθεση 
είναι να γνωρίζει η επιχείρηση ποιοι είναι οι πελάτες της, ποιες είναι οι 
ανάγκες τους και τι προσδοκούν από την επιλογή του προϊόντος.
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Ο κλάδος των υπηρεσιών ξεκίνησε να αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της 
Ποιότητας αρκετά χρόνια μετά τον κλάδο της παραγωγής. Ένας λόγος γι’αυτό 
είναι ότι οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών δεν αντιμετώπισαν τον έντονο διεθνή 
ανταγωνισμό που αντιμετώπιζαν οι βιομηχανικές. Ένας άλλος λόγος είναι ο 
υψηλός ρυθμός κινητικότητας στελεχών καθώς οι εταιρίες παροχής 
υπηρεσιών θεωρείται ότι αμείβουν λιγότερο από τις βιομηχανίες. Συνεπώς η 
διαρκής μετακίνηση στελεχών δυσκολεύει την καλλιέργεια κουλτούρας για 
συνεχή βελτίωση. Η υιοθέτηση της έννοιας της ποιότητας στις εταιρίες 
παροχής υπηρεσιών ευνοήθηκε από το γεγονός ότι η ποιότητα άρχισε να 
προσανατολίζεται στην ικανοποίηση πελατών αντί της αρχικής εστίασης στα 
ελαττώματα των παραγόμενων προϊόντων.

Τη δεκαετία του 70 εμφανίστηκαν νέες προσεγγίσεις οργάνωσης και 
διοίκησης της παραγωγής με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων 
από την αλματώδη ανάπτυξη της πληροφορικής. Στη δεκαετία του ’80 δόθηκε 
έμφαση στη βελτιστοποίηση των συστημάτων με την εισαγωγή των 
συστημάτων ERP. Ακολούθησε η ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 και ΕΝ 45000.

Η εξέλιξη των αρχικών Συστημάτων Ποιότητας που εφαρμόστηκαν στις 
εταιρίες ήταν η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που ορίζεται ως: 
“προσέγγιση Διοίκησης επικεντρωμένη στην Ποιότητα που στοχεύει στη 
μακροπρόθεσμη κερδοφορία και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας 
επιχείρησης μέσω της ικανοποίησης των πάσης φύσεως πελατών” (ISO/CD 
8402-1).Το σύστημα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας λειτουργεί οριζόντια 
μεταξύ των τμημάτων, περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους κάθε βαθμίδας 
και επεκτείνεται προς τα πίσω για να συμπεριλάβει την αλυσίδα των 
προμηθευτών και προς τα μπροστά για να συμπεριλάβει την αλυσίδα των 
πελατών. Το σύστημα αυτό εστιάζεται στη διαρκή μάθηση και υιοθέτηση 

αλλαγών ως εργαλεία για επιχειρηματική επιτυχία.

Οι βασικές αρχές της Ολικής Ποιότητας εμφανίζονται διαγραμματικά 
παρακάτω και είναι:

ο Εστίαση στον πελάτη 
ο Συμμετοχή και ομαδική εργασία
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ο Συνεχής βελτίωση και μάθηση

Πρακτικές

Εστίαση στον Πελάτη
Συνεχής μάθηση 
και βελτίωση

Συμμετοχή και Ομαδική Εργασία

Οργανωτικές Δομές Εργαλεία και Τεχνικές

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για Διαχείριση της Ποιότητας είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1988. Η αποστολή του ήταν να 
αποτελέσει τον οδηγό για την Αριστεία των Επιχειρήσεων στην Ευρώπη αλλά 
και το Όραμα για έναν κόσμο όπου θα διακρίνονται οι Ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες. Από τον Ιανουάριο του 2000, τα μέλη του έχουν ξεπεράσει 
τα 800 και προέρχονται από τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη. Στις 
δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η Διαχείριση της Διαδικασίας για το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας, αλλά και η παροχή μιας σειράς σημαντικών 
υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για Διαχείριση της Ποιότητας έχει αναπτύξει το 

μοντέλο Αριστείας (EFQM-model), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους. Το μοντέλο 

είναι ευέλικτο και μπορεί να εφαρμοστεί σε εταιρίες ανεξαρτήτου μεγέθους. 
Αποτελείται από 9 κριτήρια, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη 
μιας επιχείρησης με στόχο την τελειότητα. Η βασική αρχή στην οποία 
στηρίζεται είναι η εξής: « Επίτευξη αποτελεσμάτων αριστείας με σεβασμό στη
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Λειτουργία, στους Πελάτες, στους Ανθρώπους και στην Κοινωνία, μέσω του 
τρόπου με τον οποίο η Ηγεσία οδηγεί τις Αρχές, τη Στρατηγική, τους 
Ανθρώπους, τις Συνεργασίες, τις Πηγές και τις Διαδικασίες. Η διαγραμματική 
μορφή του μοντέλου είναι η παρακάτω:

ΙΤΤΓΠΤ-Ι]

People

Ucderih p ■ Policy & —ρ Strategy ■

Portncrihlpi 
& Rmouici»

Τα βέλη τονίζουν τη δυναμική φύση του μοντέλου. Δείχνουν πως η καινοτομία 
και η μάθηση βοηθούν στο να διευκολύνουν τα άτομα για επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων. Οι όροι “enabler” και “results” περιγράφουν ουσιαστικά 2 
κατηγορίες κριτηρίων. Η πρώτη αφορά το πώς μια εταιρία χειρίζεται τις 
βασικές της δραστηριότητες, ενώ με το δεύτερο όρο περιγράφονται τα 
κριτήρια σχετικά με το τι αποτελέσματα επιτεύχθηκαν. Το μοντέλο ακολουθεί 
τη λογική του RADAR ^Results/Αποτελέσματα, Α=ΑρρΓθ3θΜΊροσέγγιση, 
D=Deployment/Avάπτuξη,A=Assessment/Yπoλoγισμό,R=Review/Avασκόπη- 
ση). Τα στοιχεία της Προσέγγισης, της Ανάπτυξης, του Υπολογισμού και της 
Ανασκόπησης χρησιμοποιούνται για να οριοθετήσουν τον τρόπο που μια 
εταιρία χειρίζεται τις βασικές τις δραστηριότητες ενώ τα αποτελέσματα 
καθορίζουν τα αντίστοιχα κριτήρια. Το συγκεκριμένο μοντέλο, εξηγεί τον όρο 
«Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» ως το σύνολο των πρωτοβουλιών και των 
στάσεων απέναντι στις έννοιες του μοντέλου.
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ί ο Ευρωπαϊκό Βραβείο ιιοιοτητσς

Οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που εφαρμόζουν τις αρχές του Ευρωπαϊκού 
Μοντέλου Αριστείας, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το 
Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας. Το Βραβείο αυτό απονέμεται ετησίως από το 

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για Διαχείριση της Ποιότητας (EFQM) από το 1992. Η 
υποβολή υποψηφιότητας για το Βραβείο αυτό παρουσιάζει την εστίαση μιας 
εταιρίας στις Εσωτερικές Διαδικασίες για βελτίωση της λειτουργίας της. Από 
το 1996 η απονομή του Βραβείου διευρύνθηκε και στο Δημόσιο Τομέα, ενώ 

από το 1997 απονέμεται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η υποβολή υποψηφιότητας από μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντική, γιατί 
όχι μόνο παρουσιάζει την εστίαση της επιχείρησης στη συνεχή βελτίωση αλλά 
παρέχει και τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχία. Δίνει στους ανθρώπους 
ξεκάθαρους και εφικτούς στόχους, προκαλεί το ενδιαφέρον τους και αυξάνει 
τη φιλότιμη προσπάθειά τους ως προς τη δουλειά τους αλλά και ως προς την 
εταιρία γενικότερα. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από ομάδες 4-8 ειδικά 
εκπαιδευμένων κριτών, οι οποίοι επιλέγουν την τελική ομάδα που έχει 
παρουσιάσει την καλύτερη προσέγγιση στις έννοιες που συγκροτούν την 
Αριστεία, όπως παρουσιάζονται στο Μοντέλο. Από την τελική αυτή ομάδα 
προκύπτει και ο Νικητής. Κάθε υποψήφιος, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, 
λαμβάνει στο τέλος του διαγωνισμού μία λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις 
δυνάμεις και τις αδυναμίες της εταιρίας στο δρόμο για τη βελτίωση. Η 
αναφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εταιρίες, και είναι ο λόγος που 
πολλές από αυτές λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό.
Θέλοντας να συνοψίσουμε τα θετικά αποτελέσματα από την υποψηφιότητα 
μιας εταιρίας για το βραβείο, καταλήγουμε στα εξής:

ο έμπειροι ειδικοί αξιολογούν την πορεία της επιχείρησης 
ο γίνεται μια σημαντική προσπάθεια μέτρησης, αξιολόγησης και 

εξακρίβωσης των διαβαθμίσεων της λειτουργίας της επιχείρησης 
ο κατά τη διαδικασία υποβολής της υποψηφιότητας, διάφορα στελέχη 

μέσα στον οργανισμό αναμιγνύονται στη συλλογή στοιχείων και 
ανάλυση των πληροφοριών. Έτσι ευνοείται η ομαδική εργασία και οι
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εργαζόμενοι έχουν πλέον έναν ξεκάθαρο στόχο και ταυτόχρονα 
ενδιαφέρουσα πρόκληση για τη δουλειά τους, 

ο οι επισκέψεις των ειδικών στην εταιρία βοηθούν στην καλύτερη 
αντίληψη των εργαζομένων όσον αφορά το θέμα της «Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας»

ο οι όροι του διαγωνισμού αποτελούν σημαντικό εργαλείο καθώς δίνουν 
τις κατευθύνσεις σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει οι επιχειρήσεις να 
οδηγούνται προς τη βελτίωση και τι είδους αποτελέσματα μπορούν να 
επιτευχθούν

Βέβαια οι οργανισμοί που συγκροτούν την τελική λίστα των νικητών 
λαμβάνουν ευρεία αναγνώριση σχετικά με το επίπεδο Αριστείας τους, με 
αποτέλεσμα τη λήψη διορθωτικών ενεργειών για την προσέγγιση νέων 
πελατών και πρόσθετων επιχειρηματικών ευκαιριών. Ταυτόχρονα 
συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια για να παρουσιάσουν την εμπειρία τους, 
ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους σε διεθνές επίπεδο.

^ ISO 9000

To ISO 9000 αποτελεί Διεθνές Πρότυπο, το οποίο είναι μέρος μίας σειράς 
τριών Διεθνών Προτύπων που πραγματεύονται απαιτήσεις συστημάτων για 
την Ποιότητα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με στόχο την 
Διασφάλιση Ποιότητας. Τα εναλλακτικά μοντέλα Διασφάλισης της Ποιότητας, 
που περιλαμβάνει το Διεθνές Πρότυπο, αντιπροσωπεύουν τρεις ευδιάκριτες 
μορφές κατάλληλες, για να καταδείξουν την ικανότητα του προμηθευτή και για 
την αξιολόγηση του προμηθευτή από τρίτους. Αναλυτικά είναι τα παρακάτω:

ISO 9001: Υπόδειγμα για την διασφάλιση της ποιότητας στον σχεδίασμά, 

ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιείται 
όταν η συμμόρφωση σε προδιαγραμμένες απαιτήσεις πρέπει να 

εξασφαλισθεί από τον προμηθευτή κατά την διάρκεια του σχεδιασμού, της 
ανάπτυξης, της παραγωγής, της εγκατάστασης και της εξυπηρέτησης.

18



ISO 9002: Υπόδειγμα για την διασφάλιση της ποιότητας στην παραγωγή, 
εγκατάσταση και εξυπηρέτηση. Χρησιμοποιείται όταν η συμμόρφωση σε 
προδιαγραμμένες απαιτήσεις πρέπει να εξασφαλισθεί από τον
προμηθευτή κατά την παραγωγή, την εγκατάσταση και την εξυπηρέτηση. 
ISO 9003: Υπόδειγμα για την διασφάλιση της ποιότητας στην τελική 
επιθεώρηση και δοκιμή. Χρησιμοποιείται όταν η συμμόρφωση σε 

προδιαγραμμένες απαιτήσεις πρέπει να εξασφαλισθεί από τον
προμηθευτή μόνο κατά τον τελικό έλεγχο και δοκιμή.

Είναι σημαντικό ότι οι απαιτήσεις του συστήματος για την ποιότητα οι οποίες 
καθορίζονται σε αυτό το Διεθνές Πρότυπο, είναι συμπληρωματικές (όχι 
εναλλακτικές) προς τις προδιαγραμμένες τεχνικές απαιτήσεις (προϊόντος). 
Προδιαγράφουν απαιτήσεις οι οποίες καθορίζουν τα εργαλεία για την 
Ποιότητα. Σκοπός αυτού του Προτύπου δεν είναι να επιβάλλει ομοιομορφία 
των συστημάτων για την Ποιότητα. Είναι γενικό και ανεξάρτητο από 
οποιοδήποτε βιομηχανικό ή οικονομικό τομέα. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή 
ενός συστήματος για την Ποιότητα, επηρεάζεται από τις διάφορες ανάγκες του 
οργανισμού, των ιδιαίτερων αντικειμένων του, των προμηθευόμενων από 
αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των εφαρμοζόμενων διεργασιών 
και ειδικών πρακτικών.
Τα 20 άρθρα του προτύπου ISO 9000 είναι τα παρακάτω:
■ Υπευθυνότητες της Διοίκησης
■ Σύστημα Ποιότητας
■ Ανασκόπηση Συμβάσεων
■ Έλεγχος της Σχεδίασης
■ Έλεγχος εντύπων
■ Προμήθειες
■ Προϊόντα χορηγούμενα από τον πελάτη
■ Αναγνώριση και Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων
■ Έλεγχος διεργασιών

■ Επιθεωρήσεις και δοκιμές
■ Συσκευές μετρήσεων και δοκιμών

■ Κατάσταση επιθεωρήσεων και δοκιμών
■ Έλεγχος μη συμμορφούμενων



■ Διορθωτικές ενέργειες
■ Χειρισμός, Αποθήκευση, Συσκευασία και Παράδοση
■ Αρχεία Ποιότητας
■ Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας
■ Εκπαίδευση
■ Υποστήριξη

■ Στατιστικές τεχνικές

^ ISO 9000/2000

Το νέο πρότυπο ISO 9000/2000 αποτυπώνεται στο παρακάτω μοντέλο:

Η καινούρια έκδοση αποτελείται από πέντε παραγράφους, οι οποίες είναι οι

εξής:
> Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση
> Ευθύνη της Διοίκησης
> Διαχείριση πόρων
> Υλοποίηση προϊόντος

> Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

Η αλλαγή που είναι εμφανής με μια απλή ματιά στην έκδοση 2000 είναι στη 
δομή του προτύπου. Η αλλαγή αυτή, δεν είναι απλώς οπτική αλλά ιδιαίτερα
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ουσιαστική καθώς η νέα δομή ακολουθεί με φυσιολογική ροή τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας εταιρίας. Στην προηγούμενη έκδοση το 
μέρος της τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας αποτελούνταν από 20 
παραγράφους χωρίς να έχουν ουσιαστική αλληλουχία και σύνδεση μεταξύ 
τους με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα στην ανάπτυξη του 
συστήματος. Το νέο πρότυπο στηρίζεται σε μια λογική σειρά με αποτέλεσμα 
ο κάθε εργαζόμενος που συμμετέχει σ’αυτό να μπορεί να αντιληφθεί ποιος 
είναι ο σκοπός των διαδικασιών που εφαρμόζει.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην έκδοση 2000 του προτύπου ISO 
9001 είναι αυτή της μέτρησης και πιο συγκεκριμένα η απαίτηση για εισαγωγή 
ποσοτικοποιημένων δεικτών μέσω των οποίων θα ελέγχονται οι Αντικειμενικοί 
Σκοποί της εταιρίας, οι Διεργασίες που εκτελεί αυτή, η Απόδοση του 
Συστήματος Ποιότητας και η Ικανοποίηση των Πελατών.
Η πιο σημαντική επίδραση που θα έχει η αλλαγή είναι η υποβοήθηση των 
επιχειρήσεων να πετύχουν τον κυριότερο στόχο που έχει ένα Σύστημα 
Ποιότητας και είναι η συνεχής βελτίωση. Ένα δεύτερο, είναι η ποσοτικοποίηση 
μεγεθών μέτρησης για τις δραστηριότητες της επιχείρησης, η οποία θα δώσει 
τη δυνατότητα σε αυτές να αποκτήσουν εργαλεία που θα εγγυώνται τη σωστή 
λήψη αποφάσεων.

To TL 9000 παρουσιάζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Ποιότητας που 
απευθύνεται αποκλειστικά σε εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα αναφέρεται στα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα: 
Μηχανικό Μέρος Υπολογιστικού Συστήματος, Λογισμικό και Υπηρεσίες. Οι 
απαιτήσεις που περιγράφονται στο TL 9000 στηρίζονται σε ήδη υπάρχοντα 
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας όπως είναι το ISO 9001. Περιλαμβάνει 

δείκτες ποιότητας και κόστους για να μετρηθεί η ανάπτυξη και να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Συστήματος 
Ποιότητας. Ο στόχος του TL 9000 είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις ενός 
συστήματος ποιότητας για το σχεδίασμά, ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή και



εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Η δομή του 
TL 9000 είναι σε επίπεδα και συγκεκριμένα:

> Διεθνή πρότυπα - ISO 9001
> Κοινές απαιτήσεις του TL 9000
> Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας σε: Μηχανικό 

Μέρος Υπολογιστικού Συστήματος, Λογισμικό και Υπηρεσίες
> Κοινοί Δείκτες Μέτρησης του TL 9000
> Συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης Συστήματος Ποιότητας για : Μηχανικό 

Μέρος Υπολογιστικού Συστήματος, Λογισμικό και Υπηρεσίες
Διαγραμματικά το TL 9000 παρουσιάζεται ως εξής:

International Standard ISO 9001

Common TL 9000 Requirements

Hardware Specific Software Specific Services Specific
Requirements Requirements Requirements

Common TL 9000 Metrics

Hardware Specific 
Methods

Software Specific 
Methods

Services Specific 
Methods
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Κεφάλαιο 3

Οι εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

^cosmore

'r Η Εταιρία

Η COSMOTE ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 1998. Αποτελεί 
μέλος του ομίλου ΟΤΕ. Μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, που 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2000, η μετοχική της σύνθεση
διαμορφώθηκε ως εξής:
> ΟΤΕ 58,98%
> Telenor B-Invest AS (θυγατρική της Νορβηγικής TELENOR) 18%
> WR Οοπι Enterprises Ltd 7,27%
> Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτές 15,75%
Η συμμετοχή στη σύνθεσή της του ΟΤΕ και της TELENOR, εξασφάλισε την 
απαραίτητη τεχνογνωσία θέτοντας τις βάσεις για τη ραγδαία εξέλιξη που 
ακολούθησε.

Μέσα σε τρία χρόνια εμπορικής λειτουργίας κατάφερε να κατακτήσει το 
μεγαλύτερο μερίδιο στο τμήμα της αγοράς των συμβολαίων. Τα οικονομικά 
στοιχεία της εταιρίας είναι εντυπωσιακά και γι’αυτό θεωρείται μία από τις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη.

Η Cosmote ξεκίνησε με το στόχο «Να κάνει την κινητή τηλεφωνία προσιτή σε 
κάθε Έλληνα». Προκειμένου να πετύχει το στόχο αυτό έδωσε ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ανάπτυξη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, στην ανάπτυξη 

κρυστάλλινης τιμολογιακής πολιτικής και στην ανάπτυξη προηγμένων, 
φιλικών και κατανοητών υπηρεσιών.
Το Όραμα της Εταιρίας είναι: «Να γίνουμε η κυρίαρχη εταιρία κινητών 
επικοινωνιών στην Ελλάδα».
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H Cosmote είναι η μοναδική ελληνική εταιρία κινητής τηλεφωνίας που 
λειτουργεί με το σύστημα GSM1800. Το σύστημα αυτό είναι η εξέλιξη του 
GSM900 και παρουσιάζει βελτίωση όσον αφορά την καθαρότητα του σήματος 
και την ποιότητα του ήχου. Επίσης διευκολύνει την πραγματοποίηση κλήσεων 
ακόμη και σε πολυσύχναστους χώρους. Τέλος εξασφαλίζει συνομιλία χωρίς 
διακοπές και παράσιτα.

Η Εταιρία παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω 2 Βασικών Προγραμμάτων 
καθώς και τη δυνατότητα καρτοκινητού τηλεφώνου (Cosmocarta).

^ Υπηρεσίες COSMOTE

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Cosmote διακρίνονται από απλότητα και 
λειτουργικότητα με σκοπό να καλύπτουν τις ανάγκες των συνδρομητών. 
Επίσης ανανεώνει διαρκώς τις υπηρεσίες της προκειμένου να εξυπηρετεί τις 
νέες ανάγκες των πελατών.

Βασικές Υπηρεσίες Cosmote

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία είναι οι παρακάτω:
> Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών (164)

Λειτουργεί σε 24ωρη βάση παρέχοντας συμβουλές σε θέματα: κάλυψη 
δικτύου, συσκευές, κάρτες SIM, προϊόντα και υπηρεσίες, τιμές, περιαγωγή, 
αντιπροσώπους, λογαριασμούς, αλλαγή των προσωπικών στοιχείων, κτλ.

> Υπηρεσία Γενικών Πληροφοριών - INFO EXPRESS (1650)
Λειτουργεί σε 24ωρη βάση παρέχοντας πληροφορίες για το Δίκτυο και τις 
Υπηρεσίες της Εταιρίας.

> Υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή
όταν το κινητό είναι απενεργοποιημένο ή εκτός περιοχής κάλυψης ή η 
γραμμή είναι κατειλημμένη

> Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων
> Υπηρεσία Προώθησης Κλήσεων
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προώθηση κλήσεων σε αριθμό της επιλογής σας στις εξής περιπτώσεις: 
α)απενεργοποιημένο κινητό, β) κατειλημμένη γραμμή γ)δεν μπορείτε να 
απαντήσετε

> Υπηρεσία Αναμονής Κλήσης

για ταυτόχρονη διαχείριση 2 κλήσεων
> Υπηρεσία Φραγής Κλήσεων

για περιορισμό ορισμένων τύπων εισερχόμενων και εξερχόμενων 
κλήσεων

> Υπηρεσία Κλήσης Διάσκεψης
για ταυτόχρονη επικοινωνία με 2 έως 5 συνομιλητές

> Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων
> Υπηρεσία Μη Εμφάνισης Αριθμού

για απόκρυψη του αριθμού σας από την οθόνη του συνδρομητή που 
καλείτε

> Υπηρεσία Καταλόγου και Σύνδεσης - COSMOZYNAEIH 
Πληροφορίες καταλόγου συνδρομητών Cosmote και ΟΤΕ

> Υπηρεσίες Πρώτης Ανάγκης
Άμεση Δράση Ελληνικής Αστυνομίας, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τουριστική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Οδική 
Βοήθεια, κτλ.

> Υπηρεσία Τριψήφιων & Τετραψήφιων αριθμών ΟΤΕ
Άμεση πρόσβαση στους τριψήφιους και τετραψήφιου αριθμούς των 
ειδικών υπηρεσιών του ΟΤΕ (εφημερεύοντα νοσοκομεία, ραδιοταξί, 
αεροπορικά δρομολόγια κτλ.)

> Υπηρεσία Αναλυτικού Λογαριασμού
> Σύντομος Οδηγός

Συνοπτικές πληροφορίες για τη χρήση των υπηρεσιών της Cosmote 

ο Ειδικές Υπηρεσίες Cosmote

Εκτός από τις Βασικές Υπηρεσίες, η Cosmote παρέχει κι έναν αριθμό ειδικών 
υπηρεσιών για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των συνδρομητών 
της. Παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία του συστήματος αναγνώρισης φωνής



που λειτούργησε στην Ελλάδα πρώτη φορά από την Cosmote. Οι Ειδικές 
Υπηρεσίες που παρέχει εμφανίζονται παρακάτω:
> Υπηρεσίες DATA & FAX
> Υπηρεσία ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ

δυνατότητα επικοινωνίας με όσους ταξιδεύουν με πλοίο σε 24ωρη βάση
> Cosmote EUROBANK VISA 

ευέλικτη πιστωτική κάρτα

Υπηρεσίες MY-COSMOS

Οι υπηρεσίες MY-COSMOS στοχεύουν στο να φέρουν τον κόσμο του Internet 
στο κινητό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές γίνεται: α) μέσω WAP β) μέσω 
της κάρτας MyCosmos SIM της Cosmote, με το Σύστημα Αναγνώρισης 
Φωνής, με Αποστολή Γραπτών Μηνυμάτων (SMS)
> Υπηρεσίες Ενημέρωσης MyCosmos

Ειδήσεις, αθλητικά νέα, οικονομικά νέα, πρόγνωση καιρού, ωροσκόπιο, 
κτλ.

> Υπηρεσίες Ψυχαγωγίας MyCosmos
Οδηγός διασκέδασης για τις κινηματογραφικές προβολές και τις θεατρικές 
παραστάσεις

> Οικονομικές Υπηρεσίες MyCosmos
Mobile Banking (ενημέρωση για το υπόλοιπο λογαριασμού, τελευταίες 

συναλλαγές, μεταφορά υπολοίπου)
On-line Χρηματιστηριακή Ενημέρωση για την τιμή συγκεκριμένων 
μετοχών, Γ.Δ., κτλ.

> Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Πελατών MyCosmos
Σύντομα εταιρικά νέα, νέες υπηρεσίες, τιμολογιακές αλλαγές, νέα πακέτα, 
κτλ.

> Υπηρεσία e-mail MyCosmos
δυνατότητα κατοχής προσωπικής θυρίδας e-mail

Τέλος, η Cosmote αποτελεί την πρώτη εταιρία στην Ελλάδα και από τις 
πρώτες στην Ευρώπη που παρέχει υπηρεσίες GPRS. Η τεχνολογία αυτή 
υποστηρίζει τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητες πολύ υψηλές, τη μεταφορά



φωτογραφίας, βίντεο, υπηρεσίες WAP και υπηρεσίες Internet μέσω του 
κινητού τηλεφώνου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ COSMOTE *

Η Cosmote εμφανίστηκε στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας το 1998, δηλαδή 7 
χρόνια αργότερα από τους ανταγωνιστές της. Το γεγονός αυτό είχε ως 
συνέπεια την επικέντρωση της εταιρίας αρχικά στην ανάπτυξη του Τεχνικού 
Δικτύου. Με την επίτευξη του στόχου αυτού ο προσανατολισμός της εταιρίας 
στράφηκε προς την ποιότητα.
Η Διεύθυνση Ποιότητας της Cosmote λειτουργεί περίπου 1,5 χρόνο.

Ορισμός Ποιότητας για την Cosmote: “Να λειτουργεί η εταιρία μέσα από 
διεργασίες, μέσα από ικανοποιημένο προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες που 
ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών’

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σχεδιάζει το Σύστημα Ποιότητας, ανά Διεύθυνση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ISO 9000. Μέχρι τώρα έχει πιστοποιηθεί, από τον ΕΛΟΤ, το 
Σύστημα Ποιότητας που αφορά Θέματα Προμηθειών (ISO 9002) και το 
Σύστημα Ποιότητας της Εξυπηρέτησης Πελατών (ISO 9002), ενώ βαίνει προς 
πιστοποίηση το Σύστημα Ποιότητας που αφορά την Ανάπτυξη του 
Ραδιοδικτύου. Ο αρχικός προσανατολισμός της Δ/νσης Ποιότητας στις 
Προμήθειες δικαιολογείται από το πόσο σημαντικά είναι τα σχετικά θέματα για 
τους μετόχους. Όσον αφορά την Εξυπηρέτηση Πελατών (customer care), 
αποτελεί σημαντικό τομέα ενδιαφέροντος για τους πελάτες καθώς μεταξύ 
άλλων διαχειρίζονται και θέματα λογαριασμών.

* στοιχεία από τη συνέντευξη με το Δ/ντη Ποιότητας της Cosmote, κ. Παναγιώτη Σπηλιόπουλο
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Ερευνες Ικανοποίησης Πελατών

Οι μετρήσεις γίνονται με:
□ Συμμετοχή σε έρευνα ευρωπαϊκού επιπέδου με την ευθύνη του ΙΟΒΕ. Η 
έρευνα διεξάγεται ανά 4μηνο και περιλαμβάνει συγκριτική ανάλυση με 10-15 
Ευρωπαϊκές εταιρίες. Το Όργανο Ελέγχου που χρησιμοποιείται είναι ένα 
Ερωτηματολόγιο από 38-42 ερωτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται τηλεφωνικώς 
στους ερωτηθέντες.
□ Διεξαγωγή έρευνας από την Cosmote

> Χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώνεται 
τηλεφωνικώς από ένα δείγμα 1800-2000 ατόμων, 2 φορές το 
χρόνο. Η εταιρία διατηρεί τις ίδιες ερωτήσεις για μία τριετία 
περίπου. Εξάγουν μια σειρά αποτελεσμάτων έχοντας θέσει 
πολλούς στόχους για να ελέγξουν μέσω των ερωτηματολογίων 
αυτών. Οι ερωτήσεις επικεντρώνονται στους παρακάτω άξονες:
α) πώς αντιλαμβάνεται ο συνδρομητής την εταιρία 
β) πώς αντιλαμβάνεται ο συνδρομητής την ποιότητα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες
γ) ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση 

πελατών
δ) ποιες είναι οι προσδοκίες του πελάτη από την εταιρία

> «Focus groups»
Συγκροτείται ομάδα από συνδρομητές, οι οποίοι συζητούν με 
σκοπό να ελεγχθούν ορισμένοι βασικοί στόχοι της εταιρίας. Η 
συζήτηση μαγνητοσκοπείται και στη συνέχεια αναλύεται από 
ψυχολόγους. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από διάφορους 
συνδρομητές ακόμη και από συνδρομητές των ανταγωνιστικών 
εταιριών κινητής τηλεφωνίας.

ο Διαχείριση Παραπόνων

Τα παράπονα προέρχονται στην εταιρία είτε από φορείς (π.χ. δημοτικές 
αρχές σχετικά με την τοποθέτηση της κεραίας) είτε από συνδρομητές μέσω
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του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (164) είτε με fax. Τα παράπονα αφορούν 
κυρίως θέματα λογαριασμών οπότε διαχειρίζονται μέσω του κέντρου 
εξυπηρέτησης πελατών ή κάλυψης οπότε διαβιβάζονται στις αντίστοιχες 
τεχνικές Δ/νσεις. Αν δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα τηλεφωνικώς (άμεσα) 
ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία ή γραπτή απάντηση όταν βρεθεί η λύση. 
Ακόμη μέσω της ιστοσελίδας της Cosmote μπορεί ο συνδρομητής να 
διατυπώνει τα παράπονα του με μέγιστο διάστημα απόκρισης 48 ωρών.

Benchmarking

Η Εταιρία χρησιμοποιεί μεθόδους Benchmarking σε μικρό βαθμό, και κυρίως 
γίνεται μέσω διαφόρων φορέων.
Ο μελλοντικός στόχος είναι η υιοθέτηση του μοντέλου EFQM στη λειτουργία 
της Εταιρίας.
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PANAFoN
Ο vodafone

r- Η Εταιρία

Με την έναρξη της λειτουργίας του δικτύου της στην Ελλάδα το 1993, η 
PANAFON-VODAFONE έβαλε ένα μεγάλο στοίχημα, να καλύπτει τις διαρκώς 
αυξανόμενες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των συνδρομητών της, 
προσφέροντας ένα αξιόπιστο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας χωρίς γεωγραφικούς 
περιορισμούς. Ο στόχος της εταιρίας ήταν η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας, η ταχύτατη γεωγραφική κάλυψη και η απόλυτη εξυπηρέτηση των 
συνδρομητών της.
Οι μέτοχοι της Εταιρίας είναι οι παρακάτω:

• Panafon Services 100%

• Panafon Multimedia 100%

• Next Net 20.1%

• Mobitel 25.01 %

• Ideal Telecom 51%

• Panafon International Holdings 100%

• BE- Business Exchanges 30%

• Vodafone Bulgaria 20%

• I.N.A 10.555%

• CBS 24%

• E-Motion 100%

• ACOM 16%

• Tetoma Com 100%

• E-Unifon 50%

• E-Motion Albania 51.00%

• E-Motion Cyprus 100%

• E-Kinitron 2%
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^ Υπηρεσίες PANAFON-VODAFONE

Βασικές Υπηρεσίες Panafon-Vodafone

• Έξυπνος Προσωπικός Τηλεφωνητής
Ο Έξυπνος Προσωπικός Τηλεφωνητής είναι ένα είδος ηλεκτρονικής θυρίδας, 
στην οποία αποθηκεύονται σε 24ωρη βάση τα μηνύματα που σας αφήνουν 
συνεργάτες και φίλοι σας. Ο προσωπικός τηλεφωνητής χαρακτηρίζεται 
έξυπνος, διότι ειδοποιεί σε κάθε περίσταση για τα νέα μηνύματα, τόσο με 
κλήσεις στο κινητό όσο και με γραπτό μήνυμα, στην οθόνη της συσκευής.

• Προώθηση κλήσεων
Με την Υπηρεσία Προώθησης Κλήσεων μπορεί να γίνει μεταφορά μιας 
κλήσης που σε οποιονδήποτε αριθμό τηλεφώνου εντός ή εκτός Ελλάδος.

• Φραγή κλήσεων
Με την υπηρεσία αυτή μπορεί να εμποδιστεί η πραγματοποίηση ορισμένων 
κατηγοριών κλήσεων από και προς το κινητό PANAFON-VODAFONE.

• Υπηρεσία Περιαγωγής
Με την Υπηρεσία Περιαγωγής έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το 
κινητό σας τηλέφωνο στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε χώρα, με την οποία έχει 
συνδεθεί η PANAFON-VODAFONE.

• Εξυπηρέτηση πελατών
Πληκτρολογώντας τον αριθμό 122 από το κινητό σας τηλέφωνο συνδέεστε 
κατευθείαν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. •

• Υπηρεσία Γοαμματέως
Εάν θέλετε να στείλετε σύντομο γραπτό μήνυμα σε άλλο συνδρομητή 

PANAFON-VODAFONE, μπορείτε να καλέσετε την Υπηρεσία Γραμματέως 
στον αριθμό 128. Ο υπάλληλος της PANAFON-VODAFONE θα φροντίσει να 
στείλει το μήνυμά σας αμέσως . Αυτό θα εμφανισθεί στην οθόνη του κινητού 
του συνδρομητή, αρκεί η συσκευή του να έχει τη δυνατότητα λήψης γραπτών 
μηνυμάτων.
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• Panafon-Vodafone Connect
Καλώντας τον αριθμό 130 από το κινητό σας, το εκπαιδευμένο προσωπικό 
της PANAFON-VODAFONE βρίσκει για σας οποιονδήποτε αριθμό σταθερού 
τηλεφώνου στην Ελλάδα ή κινητού τηλεφώνου PANAFON-VODAFONE 
(εφόσον είναι καταχωρημένος στους καταλόγους ΟΤΕ ή PANAFON- 

VODAFONE) τον καλεί και σας συνδέει αμέσως.

• Τηλεφωνικός Κατάλογος
Η υπηρεσία αυτή σας δίνει πληροφορίες για αριθμούς συνδρομητών ΟΤΕ και 
PANAFON-VODAFONE (εφόσον είναι καταχωρημένοι στους καταλόγους 
ΟΤΕ ή PANAFON-VODAFONE) για όλη την Ελλάδα και λειτουργεί 24 ώρες το 
24ωρο, κάθε ημέρα του χρόνου.

• Επείγοντα Περιστατικά
Από το κινητό σας PANAFON-VODAFONE μπορείτε να καλέσετε ανά πάσα 
στιγμή και χωρίς καμία χρέωση τις ακόλουθες υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης:

• 100 Άμεση Δράση Αστυνομίας

• 108 Άμεση Επέμβαση Λιμενικού Σώματος

• 109 Υπηρεσία Διώξεως Ναρκωτικών

• 166 Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

• 191 Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών

• 199 Πυροσβεστική Υπηρεσία

• Hellas Radio
Με την υπηρεσία αυτή μπορείτε, πληκτρολογώντας από το κινητό σας το 9- 
158, να συνδεθείτε απευθείας με την Υπηρεσία HELLAS RADIO του ΟΤΕ η 
οποία και καλεί το πλοίο που ζητήσατε. •

• Υπηρεσίες πληροφοριών του ΟΤΕ
Η PANAFON-VODAFONE παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις 

Υπηρεσίες Πληροφοριών του Ο.Τ.Ε.
(4ψήφια νούμερα)
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• Οδική Βοήθεια
Εάν χρειαστείτε οδική βοήθεια, καλέστε απευθείας από το κινητό σας και 
χωρίς καμία χρέωση οποιαδήποτε από τις εταιρίες οδικής βοήθειας.

• Ιατρικές Υπηρεσίες
Πληκτρολογώντας 11411 από το κινητό σας μπορείτε να έχετε άμεση 
πρόσβαση στο Ιατρικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, για να επικοινωνήσετε είτε 
με το προσωπικό του κέντρου είτε με άτομα που νοσηλεύονται εκεί.
Εάν βρίσκεστε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και χρειαστείτε ιατρική 
βοήθεια, καλέστε απ'αυθείας οπό το κινητό σας και χωρίς χρέωση τον αριθμό 
11400 για να συνδεθείτε με το Κέντρο Ιατρικής Εξυπηρέτησης της εταιρίας 
Express Service.

Ειδικές Υπηρεσίες Panafon-Vodafone

• Αναγνώριση κλήσεων

• Net call
Οικονομικός τρόπος απλής και γρήγορης πρόσβασης στο Internet μέσα από 
το δίκτυο GSM.

• Ringtones
Τηλεφωνώντας στο 1951 μπορείτε να επιλέξετε το Ringtone (ήχο κλήσης) 
που ταιριάζει στις μουσικές σας προτιμήσεις.

• Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω Η/Υ
Η Υπηρεσία Αποστολής και Λήψης Δεδομένων μέσω Η/Υ σας επιτρέπει να 
έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε δίκτυο υπολογιστών, βάσεις δεδομένων 

κ.λ.π. χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο και ένα φορητό υπολογιστή. •

• Αναμονή κλήσης

Η Υπηρεσία Αναμονής Κλήσης σας προσφέρει τη δυνατότητα να μη χάνετε 
κανένα τηλεφώνημα, ενώ μιλάτε με κάποιον άλλον στο κινητό σας.
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• Ωροσκόπιο
Μπορείτε να ακούτε τις αστρολογικές προβλέψεις 24 ώρες το 24ωρο μέσω 
του κινητού σας τηλεφώνου.

• Υπηρεσία Κλήσης Διάσκεψης
Με την υπηρεσία αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του κινητού σας με 3 ή 
και περισσότερους συνομιλητές.

• Αποστολή και λήψη fax
Η Υπηρεσία Αποστολής και Λήψης Fax σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με fax 
από οποιοδήποτε σημείο θέλετε, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο 
και μία φορητή συσκευή fax.

• PANAFON-VODAFONE-TELERATE
Παρέχει την τρέχουσα οικονομική ενημέρωση της κίνησης των χρηματαγορών 
όλο το 24ωρο.

• PANAFON-VODAFONE-ONE CALL
Ο αριθμός του κινητού μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό αριθμό για όλα τα 
τηλέφωνα ή φαξ.

• PANAFON-VODAFONE-NETCALL PLUS

Με την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερώνεστε, για τα e-mails που 
λαμβάνετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο Internet, μέσω γραπτού 
μηνύματος στο κινητό σας τηλέφωνο. •

• Σύντομα Γοαπτά Μηνύματα
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χ' Ποιότητα στην PANAFON-VODAFONE *

Ορισμός Ποιότητας νια την Panafon-Vodafone: “Να κάνουμε τα πράγματα
καλύτερα, γρηγορότερα και 
πιο οικονομικά”

Η Panafon-Vodafone ήταν από τις 4 πρώτες εταιρίες τηλεπικοινωνιών 
παγκοσμίους που ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με 
τις επιταγές του προτύπου ΕΝ ISO 9001, με το οποίο πιστοποιήθηκε το 
Μάρτιο του 1996. Η ικανοποίηση των πελατών, με ταυτόχρονη φροντίδα 
του προσωπικού και του περιβάλλοντος καθώς και η εστίαση στη συνεχή 

βελτίωση δεν αποτελεί μόνο καθήκον για την εταιρία αλλά και πρόκληση. 
Η Διεύθυνση Ποιότητας της Panafon-Vodafone χωρίζεται στα τμήματα:
1. Quality of ΤβΙβοοπι Services
2. Quality of Commercial Services
3. Business Excellence
4. Management Systems
5. Information Securing and Front Management.

Οι άξονες στους οποίους κινείται η Panafon-Vodafone προκειμένου να 
βελτιώσει την "ποιότητα", είναι:

1. Επιχειρηματική Υπεροχή: Αξιολόγηση της εταιρίας με 
βάση το μοντέλο του EFQM για Επιχειρηματική Υπεροχή, 
μέσω της οποίας η Panafon-Vodafone θα διασφαλίσει την 
συνεχή και συστηματική βελτίωση και ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της.

2. Αύξηση Κύκλου Εργασιών - Ανάπτυξη τη Εταιρείας:
Περαιτέρω βελτίωση της ικανοποίησης όλων των 
πελατών της για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει. *

* στοιχεία από τη συνέντευξη με τον κ. Εμμανουήλ Περάκη , Management Systems Supervisor της 
Panafon και από την ιστοσελίδα της εταιρίας (www.panafon.gr)

http://www.panafon.gr


3. Αύξηση Κερδοφορίας: Συντονισμός και υλοποίηση 
έργων μείωσης κόστους.

4. Εναρμόνιση Εταιρικικ Κουλτούρας στον Όυιλο: :
Προώθηση της Εταιρικής Κουλτούρας, Φιλοσοφίας, Αξιών 
και του πνεύματος συνεργασίας.

5. Διευκόλυνση ττκ Αλλανικ : Εναρμόνιση όλων των 
επιχειρηματικών μονάδων και δραστηριοτήτων στο ενιαίο 
σύστημα διαχείρισης της Panafon-Vodafone.

Από τον Φεβρουάριο του 1997, η Panafon-Vodafone είναι μέλος του 
European Foundation for Quality Management (E.F.Q.M. - Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας), σε μία προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης 
μέσω ενός μοντέλου αυτο-αξιολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια του 
Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας. Η φιλοσοφία και οι πρακτικές της 

αξιολόγησης εφαρμόζονται στην εταιρεία σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της. Με την πρακτική αυτή, η εταιρεία συστηματικά και σε 
ετήσια βάση, αξιολογεί την απόδοσή της, με σκοπό να εστιάσει, και στη 
συνέχεια να βελτιώσει τις περιοχές εκείνες, από όπου θα προκόψουν οφέλη, 
στα πλαίσια των στρατηγικών της στόχων.
Τον Μαϊο του 2001, η Panafon-Vodafone, μετά από συμμετοχή της στο 
διαγωνισμό του Achievement Scheme, αναγνωρίστηκε από τον EFQM με τη 
διάκριση "Achievement in Excellence". Η Panafon-Vodafone είναι η 

μοναδική εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και η πρώτη 
Ελληνική εταιρία που αναγνωρίζεται με τη διάκριση αυτή.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Ποιότητας της εταιρίας βασίζεται πάνω στις ανάγκες και στις 
τεχνικές εργασίας του προσωπικού. Σε μια προσπάθεια για μεγαλύτερη 
απόδοση του Συστήματος Ποιότητας, η Panafon-Vodafone ανέπτυξε το 
Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει 

πρακτικές για τα παρακάτω συστήματα διαχείρισης:
> Διαχείριση Ποιότητας : διαχειρίζεται θέματα ποιότητας σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 9001
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> Διαχείριση Περιβάλλοντος: περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
14001

> Υγεία και Ασφάλεια: καθορίζει την προστασία της υγείας, την 
πρόληψη ατυχημάτων και την ασφάλεια σύμφωνα με το BS 
8800

> Ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων: διαχειρίζεται με θέματα 
ασφάλειας δεδομένων σύμφωνα με το BS 7799

> Ποιότητα Λογισμικού: καθορίζει την ανάπτυξη, παροχή και 
υποστήριξη λογισμικών προϊόντων σύμφωνα με το ISO 9000-3

Η Εταιρία κατέληξε στην ενσωμάτωση των 5 επιμέρους συστημάτων επειδή 
το Ενοποιημένο Σύστημα:

ο Εστιάζεται στις λειτουργίες
ο Δεν είναι γραφειοκρατικό και είναι προσιτό στους 

εργαζόμενους
ο Συνδέεται με τους στόχους της εταιρίας 
ο Είναι η βάση για αποτίμηση και επιθεώρηση 

ο Είναι εργαλείο για κάθε εργαζόμενο 
ο Καθορίζει τις υπευθυνότητες
ο Διασφαλίζει την ομοιομορφία των μεθόδων των 

πρακτικών και των διαδικασιών

Η πορεία της εταιρίας για την πιστοποίηση των Συστημάτων Διασφάλισης 
Ποιότητας παρουσιάζεται παρακάτω:

• Το Μάρτιο 1996, με το Σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας κατά ISO 9001, με στόχο να ικανοποιήσει την 
ανάγκη για ποιότητα τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
όσο και στην εσωτερική της λειτουργία. Τον Ιούνιο 1999 

έγινε η επέκταση του πιστοποιητικού ISO 9001 ώστε να 
καλύπτει τον σχεδίασμά, ανάπτυξη, εγκατάσταση, 
συντήρηση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων 
όπως και τον σχεδίασμά, εγκατάσταση, λειτουργία και 
υποστήριξη μισθωμένων κυκλωμάτων.
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• Επίσης, τον Ιούνιο 1999 πιστοποιήθηκε από δύο 
ανεξάρτητους φορείς ιδιαίτερου κύρους, τον ΕΛΟΤ 
(Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης και τον Βρετανικό 
NQA (National Quality Assurance) για:

• Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 
14001, με στόχο οι δραστηριότητες της εταιρίας να είναι 

σύμφωνες με τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την 
προστασία και την αισθητική του περιβάλλοντος.

• Το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας κατά BS 8800, με
στόχο να εξασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

• Το Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων και Πληροφοριών κατά 
BS 7799, με στόχο να διασφαλίσει το απόρρητο πληροφοριών 

και δεδομένων της εταιρίας, των πελατών, των μετόχων και των 
συνεργατών της.

Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

Διεξάγονται έρευνες (τριμήνου ή ετήσιες) από εξωτερικούς φορείς, 
προκειμένου να μελετηθεί η ανταπόκριση των προγραμμάτων - προσφορών. 
Επίσης διεξάγονται έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα που είχαν οι 
διαφημιστικές καμπάνιες. Όλες οι έρευνες διεξάγονται τηλεφωνικώς. Το 
εργαλείο μέτρησης είναι ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συνίσταται από 
ερωτήσεις για την ικανοποίηση α) όσον αφορά το τεχνικό δίκτυο, β) το 
εμπορικό δίκτυο, γ) την κοινωνική ευαισθησία. Τα αποτελέσματα των ερευνών 
ενσωματώνονται στο στρατηγικό σχεδίασμά της εταιρίας.

Διαχείριση Παραπόνων

Η διαχείριση των παραπόνων γίνεται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 
εξυπηρέτησης πελατών. Αρχικά γίνεται καταγραφή των παραπόνων σε ειδικό 

λογισμικό και γίνεται αυτόματα διαβίβασή τους στην αρμόδια διεύθυνση. Στη 
συνέχεια είτε δίνεται άμεσα λύση, είτε καταγράφεται για να ερευνηθεί και στη
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συνέχεια ακολουθεί επικοινωνία της εταιρίας με τον πελάτη προς ενημέρωσή 
του. Από τα στατιστικά των παραπόνων η εταιρία εξάγει διάφορα 
συμπεράσματα, όπως π.χ. γίνεται έλεγχος για το χρόνο απόκρισης. Η σωστή 
λειτουργία των παραπόνων έχει αποτελέσματα τόσο στους πελάτες όσο και 
στην κοινωνία.

Benchmarking

Η Panafon-Vodafone συμμετέχει σε μελέτες benchmarking, όπου γίνεται 
σύγκριση με τους ανταγωνιστές τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο.
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Η Εταιρία

Η TELESTET ιδρύθηκε το 1992. Αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρία στην 

οποία χορηγήθηκε άδεια για τη δημιουργία εθνικού δικτύου υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας (GSM). Η λειτουργία του δικτύου της ξεκίνησε τον Ιούνιο 
του 1993 και αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς φτάνοντας τώρα στο 
σημείο να προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε όλη την επικράτεια.

Το Όραμα της Εταιρίας είναι:
«Να πρωταγωνιστούμε στην Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, δίνοντας 
έμφαση στις ανάγκες των πελατών μας και προσφέροντας ελευθερία στην 
επικοινωνία»

Η Αποστολή της Εταιρίας συνοψίζεται στα παρακάτω:
«Να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας απαντώντας στις ανάγκες 
των πελατών μας και καινοτομώντας στην τεχνολογία. Ο στόχος μας είναι να 

διασφαλίσουμε την απολύτη ικανοποίηση των πελατών μας, των 
εργαζομένων μας και των μετόχων μας»

Οι στρατηγικές διαφοροποιήσεις της εταιρίας είναι οι εξής:
> Έμφαση σε συγκεκριμένα τμήματα αγοράς
> Άριστη σχέση ποιότητας-κόστους
> Αξιοπιστία προϊόντος

> Ποιότητα και υπηρεσία

Παράλληλα η λειτουργία της εταιρίας διέπεται από την αφοσίωση στις κοινές 
αξίες που έχει ορίσει, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:

« Ακεραιότητα. Έχουμε έναν ενιαίο λόγο. Εκφραζόμαστε με αυτόν, 

δεσμευόμαστε από αυτόν και με ειλικρίνεια εμμένουμε σε αυτόν.
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• Σεβασμός. Κάθε άτομο με το οποίο συνεργαζόμαστε, τόσο εντός, όσο και 
εκτός του πλαισίου της εταιρίας, έχει την δική του αξία και αξίζει το σεβασμό 
και την υπόληψή μας.
• Υπευθυνότητα. Όλοι μας αναλαμβάνουμε την ευθύνη των αποφάσεών μας 
και θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την πλήρη επίλυση κάθε 
προβλήματος που αναλαμβάνουμε να λύσουμε.
■ Ενθάρρυνση. Εκτιμούμε και ανταμείβουμε την ανάληψη τολμηρών 
πρωτοβουλιών και την επιτυχία που αυτή μπορεί να επιφέρει.
■ Πρωτοβουλία. Δεν διστάζουμε να εντοπίσουμε προβλήματα, ακόμα και αν 
αυτά δεν εμπίπτουν στη δική μας ευθύνη και πρόθυμα συμβάλλουμε στην 
επίλυσή τους. Όλοι μας αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε την αλλαγή ως 
μοναδικό δρόμο προς την πρόοδο.»

Υπηρεσίες στην Telestet

> MOBILE OFFICE
δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων ή και fax, πρόσβαση στο 
internet, e-mail, πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών, σύνδεση με το 
δίκτυο της επιχείρησής σας
> ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - LEASED LINES
καλύπτει τις μονάδες μιας επιχείρησης συνδέοντάς τις σε ένα ενιαίο 
ιδιωτικό δίκτυο

> ΕΤΑΙΡΙΚΟ Β free- BUSINESS Β free 
η πρώτη εταιρική καρτοκινητή τηλεφωνία
> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - BUSINESS CONNECT 
μετατροπή του εταιρικού σταθερού δικτύου σε δίκτυο TELESTET

> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - CORPORATE CONNECT 
σύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου μιας εταιρίας με το δίκτυο της 
TELESTET για μείωση του κόστους κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο σε 
κινητό TELESTET

> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΔΕΑΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - VPN 
δυνατότητα δημιουργία ιδιωτικού δικτύου επικοινωνίας
> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (Β BEST)
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αποστολή γραπτών μηνυμάτων και δυνατότητα τύπωσης τους στο fax του 
παραλήπτη
> Β ON LINE INTERNET
πρόσβαση στο Internet με την υποστήριξη της FORTHnet (σύνδεση μέσω 
σταθερού και μέσω κινητού τηλεφώνου), προσφέρει: προσωπικό e-mail, 
κλήση μέσω ΕΠΑΚ, 24ωρη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, πρόσβαση 
στην προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα μέσω κινητού που υποστηρίζει WAP
> ON LINE WAP ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
■ Πληροφορίες για αεροπορικές πτήσεις με την Cronus
- ON LINE WAP καιρός
■ ON LINE WAP οικονομικές πληροφορίες (εξελίξεις στο Χρηματιστήριο, 

τιμές συναλλάγματος κτλ.)
■ ON LINE WAP ΣΠΟΡ (αποτελέσματα από ποδόσφαιρο-μπάσκετ, 

ελληνικό πρωτάθλημα- κύπελλο , Ευρωπαϊκοί αγώνες)
■ ON LINE WAP ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, 

ΤΖΟΚΕΡ)

■ ON LINE WAP Ψυχαγωγία (εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως, 
ανέκδοτα)

- ON LINE WAP Ειδήσεις
> ON LINE ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ 
εβδομαδιαίο ωροσκόπιο

> ORGANIZER
Αν δεν απαντηθεί μία κλήση προς το κινητό του συνδρομητή που έχει 
εγγράφει στην Υπηρεσία ORGANIZER, ο καλών έχει τη δυνατότητα να 
συνδεθεί με εναλλακτικούς αριθμούς που έχει προκαθορίσει ο 
συνδρομητής
> Αναλυτική χρέωση λογαριασμού TELESTET
> Διεθνής Σύνδεση - ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ
> Επαγγελματικός Τηλεφωνητής TELESTET
> Κλήση Τριψήφιων ΟΤΕ μέσω κινητού TELESTET

> Προηγμένος Προσωπικός Τηλεφωνητής TELESTET
> Προώθηση Κλήσεων TELESTET
> Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων TELESTET
> Υπηρεσία Αναμονής και Κράτησης Κλήσεων TELESTET
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> Υπηρεσία ΕΛΛΑΣ ΡΑΔΙΟ
σύνδεση μέσω δορυφόρου με ελληνικά πλοία σε 24ωρη βάση
> Υπηρεσία καταλόγου και άμεσης σύνδεσης
> Υπηρεσία Προσωπικής Γραμματέως
> ON LINE BANKING
Αποκλειστικότητα της TELESTET και της Εθνικής Τράπεζας της 

Αναζήτηση λίστας λογαριασμών, αναζήτηση υπολοίπου, 
διαθέσιμου υπολοίπου πιστωτικής κάρτας, ειδοποίηση 
υπολοίπου, κτλ.

Ελλάδος

αναζήτηση
χαμηλού

43



Κεφάλαιο 4 
Εμπειρική Έρευνα για την 

Ποιότητα των Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Στα πλαίσια της μελέτης για την Ποιότητας στην Κινητή Τηλεφωνία, διεξήχθη 

έρευνα προκειμένου να μελετηθούν τα βασικά συστατικά που συνθέτουν την 
έννοια της ποιότητας. Ο πληθυσμός της έρευνας ήταν οι δυνητικά ερωτώμενοι 
συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της Θεσσαλονίκης. Το δείγμα ήταν τυχαίο. 
Ο καθορισμός του μεγέθους για ένα -απλό τυχαίο- δείγμα, σύμφωνα με τη 
στατιστική δίνεται, από τον τύπο n=z2 [p(1-p)]/e2, 
όπου:
η=μέγεθος δείγματος
ζ=αριθμός οριζόμενος από την επιθυμητή εμπιστοσύνη 
θ=μέγεθος επιτρεπτού σφάλματος 
ρ=εκτιμούμενη αναλογία στον πληθυσμό
Αν θέσουμε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, προκύπτει από τους πίνακες 
ζ=1,96, θέτουμε επίσης e=10% ως μέγεθος επιτρεπτού σφάλματος και 
ρ=50%, προκύπτει: η=96.

Για να υπάρχει αντικειμενικότητα στο δείγμα χρησιμοποιήθηκαν 35 
συνδρομητές Ωοεπιοίθ, 35 συνδρομητές Panafon, 35 συνδρομητές Telestet, 
σύνολο δηλαδή 105 άρα πληρούνται οι όροι του τυχαίου δείγματος η=96. Το 
Όργανο Μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα ήταν ένα 
Ερωτηματολόγιο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Το Ερωτηματολόγιο, πέρα από τα αρχικά Δημογραφικά Στοιχεία, χωρίστηκε 
σε 4 ομάδες ερωτήσεων οι οποίες ήταν οι εξής: ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ, ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ. Η κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες περιλαμβάνει 

έναν αριθμό ερωτήσεων - μεταβλητών. Ο σχεδιασμός του μεγαλύτερου 
αριθμού των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, έγινε με κλίμακα 

ισορροπημένη (πολύ κακή-πολύ καλή), μονή (1-5), μη αναγκαστική (δεν 
ξέρω). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου

44



έγινε στο πρόγραμμα SPSS. Τα χαρακτηριστικά - μεταβλητές του 
συγκεκριμένου πληθυσμού είναι κυρίως ποιοτικές μεταβλητές, οι οποίες όμως 
με την κλίμακα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για αντιστοίχιση 
μετατράπηκαν σε ποσοτικές.

Συγκεκριμένα η μεταβλητή «φύλο» των ερωτηθέντων είναι ποιοτική μεταβλητή 
κατηγορίας (nominal), καθώς το σύνολο των τιμών δεν έχει καμία ιδιότητα 
πέρα από τη διαφορετική τιμή που μπορεί να πάρει. Η ηλικία είναι ποσοτική 
μεταβλητή διαστήματος (interval), ενώ οι υπόλοιπες ερωτήσεις αντιστοιχούν 
σε ποιοτικές μεταβλητές διάταξης (ordinal), καθώς καθορίζουν τη στάση ως 
προς κάποιο ζήτημα. Τις μεταβλητές διάταξης με την κλίμακα αντιστοίχισης 
που χρησιμοποιήθηκε, τις μετατρέπουμε σε ποσοτικές και έτσι 
επεξεργάστηκαν στο SPSS.

Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί η κωδικοποίηση της μεταβλητής για 
επεξεργασία τους στο SPSS.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Α/Α Όνομα Περιγραφή Κωδικογράφηση Κλίμακα
1 0 Απάντηση στο 

ερωτηματολόγιο
0 Δεν

ξέρω
Διάταξης

> ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Με τη χρήση των μεθόδων της Περιγραφικής Στατιστικής θα παρουσιαστεί η 
σύνοψη και η ταξινόμηση των πληροφοριών σε εύληπτη μορφή. Για κάθε 
μεταβλητή επομένως θα παρουσιαστεί η συχνότητα, το αντίστοιχο ποσοστό, 
το αθροιστικό ποσοστό, καθώς και το σχετικό διάγραμμα.

> ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

“Φύλο” : Για τη μεταβλητή «φύλο ερωτηθέντος», τα περιγραφικά 

στοιχεία εμφανίζονται παρακάτω:
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Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid άνδρες 69 65,7 65,7 65,7

vuvaiKec 36 34,3 34,3 100,0
Total 105 100,0 100,0

ΦΥΛΟ

γυναίκες

Το 65,7% των ερωτηθέντων ήταν άνδρες και το 34,3 % ήταν γυναίκες.

Για τις επιμέρους εταιρίες τα στοιχεία ήταν τα παρακάτω:
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Στην Cosmote όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα το 31,4% των 
ερωτηθέντων ήταν γυναίκες και το 68,6% άνδρες.

flumfiW
Ο vodafone

Αντίστοιχα για την Panafon: 44,4% γυναίκες, 55,6% άνδρες

Τέλος, για την Telestet: άνδρες: 71,4%
γυναίκες :28,6%

“Ηλικία” : Όσον αφορά την ηλικία των ερωτηθέντων τα στοιχεία 

που προέκυψαν είναι τα παρακάτω:
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Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 15-20 9 8,6 8,6 8,6

21-30 65 61,9 61,9 70,5
31-40 19 18,1 18,1 88,6
>40 12 11,4 11,4 100,0
Total 105 100,0 100,0

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα το 61,9 των ερωτηθέντων ανήκε 
στην κλίμακα 21-30 ετών, το 18,1% στην κλίμακα 31-40, το 11,4% στην 

κλίμακα >40 και το 8,6% στην κλίμακα 15-20.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ

Για τις επιμέρους εταιρίες κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 
(% ποσοστά στα παρακάτω διαγράμματα.
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> ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

“Ποιότητα στην Εξυπηρέτηση Πελατών” (χρόνος απόκρισης στο 
τηλεφωνικό γραφείο εξυπηρέτησης, πληροφορίες καταλόγου, 
διαθεσιμότητα εμπορικού δικτύου, κτλ.)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 7 6,7 6,7 6,7

2 12 11,4 11,4 18,1
3 21 20,0 20,0 38,1
4 47 44,8 44,8 82,9
5 18 17,1 17,1 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Από το διάγραμμα παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 
ποσοστό 44,8% θεωρεί αρκετά καλή την παρεχόμενη ποιότητα στην 
εξυπηρέτηση πελατών από τις ελληνικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και στα επιμέρους διαγράμματα των εταιριών.

^faosmoTC
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Για την Cosmote η ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών αξιολογείται με 4 σε 
ποσοστό 46%.

fliNAforf
Ο vodafone

Με ποσοστό 42% στη βαθμίδα 4 αξιολογείται η ποιότητα στην εξυπηρέτηση 
πελατών στην Panafon. Ένα σχετικά σημαντικό ποσοστό (14%) των 
ερωτηθέντων απάντησε «Δεν ξέρω».
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Με 49% στη βαθμίδα 4 αξιολογείται η ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών 
στην εταιρία Telestet.

^ “Ποιότητα στην Προσωπική Επικοινωνία” (ευγένεια/σοβαρότητα 
στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση και στην εξυπηρέτηση μέσω του 
εμπορικού δικτύου)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 6 5,7 5,8 5,8

1 1 1,0 1,0 6,7
2 5 4,8 4,8 11,5
3 22 21,0 21,2 32,7
4 41 39,0 39,4 72,1
5 29 27,6 27,9 100,0
Total 104 99,0 100,0

Missin Syste 1 1,0
Total 105 100,0

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη μεταβλητή που μελετάει την ποιότητα στην προσωπική επικοινωνία το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δείχνει να έχει πολύ καλή γνώμη.
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Στην Cosmote επικρατεί η ίδια τάση, με μεγαλύτερα ποσοστά στις βαθμίδες 
3,4,5.

faNAFOfi
Ο vodafone
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Στην Panafon εμφανίζεται η καλύτερη αξιολόγηση στην προσωπική 
επικοινωνία δίνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό στη βαθμίδα 5 με 46%.

Στην Telestet το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επέλεξε τη βαθμίδα 
4 (54%).

“Αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης πελατών” (συμβουλές 

που προσφέρονται, επίλυση προβλημάτων κτλ.)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 16 15,2 15,2 15,2

1 3 2,9 2,9 18,1
2 15 14,3 14,3 32,4
3 17 16,2 16,2 48,6
4 36 34,3 34,3 82,9
5 18 17,1 17,1 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το χαρακτηριστικό σ’αυτό το διάγραμμα είναι ότι ένα αρκετά σημαντικό 
ποσοστό της τάξης του 15,2% απάντησε «Δεν ξέρω», που ουσιαστικά 
σημαίνει ότι δεν έχει κάνει χρήση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. 
Την υψηλότερη τιμή εμφανίζει η βαθμίδα 4 που πλησιάζει την πολύ καλή 
γνώμη όσον αφορά την σποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης πελατών.

^QosmoTe
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Στην Cosmote το 37% των ερωτηθέντων θεωρεί πως είναι αποτελεσματική η 
εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας σε έναν πολύ καλό βαθμό.

ftlNAfod
Q vodafone
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Στην Panafon to 25% των ερωτηθέντων αξιολογεί με 4 την 
αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης πελατών. Ενώ ένα αρκετά μεγάλο 
ποσοστό (22%) δεν έχει γνώμη.
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Στην Telestet, το ποσοστό των ερωτηθέντων που αξιολογεί με 4 τη 
συγκεκριμένη μεταβλητή είναι αρκετά υψηλό (40%).

^ “Τεχνική Εξυπηρέτηση”, (χρόνος αναμονής για την επίλυση 
τεχνικών προβλημάτων, εγκατάσταση, κτλ.)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 23 21,9 21,9 21,9

1 5 4,8 4,8 26,7
2 10 9,5 9,5 36,2
3 19 18,1 18,1 54,3
4 39 37,1 37,1 91,4
5 9 8,6 8,6 100,0
Total 105 100,0 100,0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Και στη μεταβλητή αυτή παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των 
ερωτηθέντων (21,9%) απάντησε «Δεν ξέρω», ενώ η βαθμίδα 4 έχει πάλι την 

πρώτη θέση με ποσοστό 37,1 %.
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Στην Cosmote, όπως παρατηρούμε από το προηγούμενο διάγραμμα το 26% 
των ερωτηθέντων αξιολόγησε με 4 την τεχνική εξυπηρέτηση ενώ είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό το 23% που δεν έχει γνώμη.

fllNAFoN
Q vodafone
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Στην Panafon εμφανίζεται η ίδια εικόνα με 28% να θεωρούν αρκετά καλή την 
τεχνική εξυπηρέτηση ενώ το 25% δεν έχει γνώμη.

Στην Telestet ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (57%) αξιολογεί ως πολύ καλή 
την τεχνική εξυπηρέτηση ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται πάλι η απάντηση 
«Δεν Ξέρω» με 17%.

> «Τεχνική Ποιότητα», (διαθεσιμότητα του δικτύου, ποιότητα 
επικοινωνίας, δυνατότητα σύνδεσης με το εσωτερικό / εξωτερικό, κτλ.)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 0 5 4,8 4,8 4,8

1 1 1,0 1,0 5,7
2 13 12,4 12,4 18,1
3 26 24,8 24,8 42,9
4 41 39,0 39,0 81,9
5 19 18,1 18,1 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η τεχνική ποιότητα χαρακτηρίζεται από το σύνολο των ερωτηθέντων ως 
αρκετά καλή (βαθμός:4) με ποσοστό 39%.

^cosmore
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Στην Cosmote η τάση των ερωτηθέντων ακολουθεί τη γενική εικόνα αλλά δίνει 

μεγαλύτερο ποσοστό (46%) στη βαθμίδα 4.

PANAfotJ
Ο vodafone

Στην Panafon εμφανίζεται η ίδια τάση (βαθμός 4 ^.39%)
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Στην Telestet εμφανίζεται μια μικρή διαφοροποίηση δίνοντας στο μέσο βαθμό 

(3) το μεγαλύτερο ποσοστό 34%.

r “Ποιότητα στην ποικιλία (αριθμό) των υπηρεσιών” (αναγνώριση 

κλήσεως, επανάκληση, ενημέρωση για το χρηματιστήριο κτλ.)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 5 4,8 4,8 4,8

2 3 2,9 2,9 7,6
3 6 5,7 5,7 13,3
4 58 55,2 55,2 68,6
5 33 31,4 31,4 100,0
Total 105 100,0 100,0

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ (αριθμό) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικά με τη μεταβλητή «Ποιότητα στην ποικιλία των υπηρεσιών», η 

αξιολόγηση των συνδρομητών είναι πολύ καλή καθώς δίνει στις μεγαλύτερες 

βαθμίδες του 4 και του 5 τα υψηλότερα ποσοστά με 55,2% και 31,4% 

αντίστοιχα.
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Στην Cosmote παρουσιάζεται ισοπαλία στις βαθμίδες 4 και 5 με 40% δίνοντας 

έτσι μια πολύ καλή αξιολόγηση όσον αφορά την ποιότητα στην ποικιλία 

(αριθμό) των υπηρεσιών.

PANAFOfi
Ο vodafone

"Στην Panafon αξιολογεί επίσης με 4 το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων την ποιότητα στην ποικιλία των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στην Telestet με ποσοστό 69% στη βαθμίδα 4.

^ “Διαθεσιμότητα του δικτύου σε περιόδους υπερφόρτωσης” 

(π.χ. σεισμός, Πρωτοχρονιά, κτλ.)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 8 7,6 7,6 7,6

1 15 14,3 14,3 21,9
2 31 29,5 29,5 51,4
3 25 23,8 23,8 75,2
4 18 17,1 17,1 92,4
5 8 7,6 7,6 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ

Η αντίληψη των συνδρομητών δεν είναι ιδιαίτερα καλή σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα του δικτύου σε περιόδους υπερφόρτωσης. Έτσι, την 

υψηλότερη θέση την έχει η βαθμίδα 2 με ποσοστό 29,5% και ακολουθεί η 3 με 

23,8%.

ti^casmore
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Ελαφρώς διαφορετική είναι η αντίληψη των ερωτηθέντων συνδρομητών της 

Cosmote καθώς δίνουν τα υψηλότερα ποσοστά (31 %) στις βαθμίδες 3 και 4.
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ΓλΝΛίοΝ
O vodafone

Στην Panafon to 25% αξιολογεί με 3 τη διαθεσιμότητα του δικτύου σε 

περιόδους υπερφόρτωσης ενώ ακολουθεί η βαθμίδα 2. Ένα υψηλό ποσοστό 

17% δεν έχει γνώμη για τη συγκεκριμένη μεταβλητή.

Στην Telestet το 60% εκφράζει αρνητική γνώμη σχετικά με τη διαθεσιμότητα 

του δικτύου σε περιόδους υπερφόρτωσης.
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ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

r “Αξία της εξυπηρέτησης πελατών σε σχέση με την τιμή”
(χρόνος απόκρισης, αποτελεσματικότητα στην επίλυση προβλημάτων

κτλ.)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

1 3 2,9 2,9 3,8
2 18 17,1 17,1 21,0
3 48 45,7 45,7 66,7
4 27 25,7 25,7 92,4
5 8 7,6 7,6 100,0
Total 105 100,0 100,0

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Η αξιολόγηση της αξίας της εξυπηρέτησης των πελατών σχετικά με το πόσο 

κοστίζει στους συνδρομητές, παρουσιάζει μία μέση κατάσταση, με 

μεγαλύτερο ποσοστό στη βαθμίδα 3 (45,7%).
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To 34% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η αξία της εξυπηρέτησης πελατών σε 

σχέση με την τιμή είναι σε μέτρια επίπεδα (βαθμίδα 3).

fllNAFOtJ
Q vodafone
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Στη μεσαία βαθμίδα αξιολογεί τη σχέση μεταξύ τιμής και αξίας της 

εξυπηρέτησης πελατών και το 56% των ερωτηθέντων της Panafon.

Παρόμοια κατανομή εμφανίζεται και στην Telestet με 49% στη βαθμίδα 3.

r- “Αξία της ποιότητας επικοινωνίας σε σχέση με την τιμή”, (δίκτυο, 

πρόσβαση, σταθερότητα στη σύνδεση, καθαρό σήμα, κτλ.)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

1 4 3,8 3,8 4,8
2 14 13,3 13,3 18,1
3 39 37,1 37,1 55,2
4 33 31,4 31,4 86,7
5 14 13,3 13,3 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Συγκρίνοντας την ποιότητα στην επικοινωνία, που παρέχουν οι ελληνικές 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με το κόστος, οι περισσότεροι δίνουν 

βαθμό 3 (37,1%) και ακολουθούν όσοι δίνουν βαθμό 4 (31,4%).

tf^cosmore
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Στην Cosmote εικόνα είναι ελαφρώς αντιστραμμένη από τη γενική εικόνα του 

κλάδου, καθώς οι περισσότεροι ερωτηθέντες (43%) αξιολογούν με 4 τη σχέση 

αξίας της ποιότητας επικοινωνίας με την αντίστοιχη τιμή.

Ranafori
Ο vodafone

50

Στην Panafon η αξιολόγηση ακολουθεί τη γενική εικόνα του κλάδου με 39% 
στη βαθμίδα 3 και 25% στη βαθμίδα 4.

1 2 3 4 5
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Επίσης στην Telestet εμφανίζεται η εικόνα με 43% στη βαθμίδα 3 και 26% στη 

βαθμίδα 4.

r “Αξία των επιπλέον τεχνικών λειτουργιών σε σχέση με την τιμή 

τους”, (αναγνώριση κλήσεων, προώθηση κλήσεων, περιαγωγή, κτλ.)

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

2 10 9,5 9,5 10,5
3 39 37,1 37,1 47,6
4 40 38,1 38,1 85,7
5 15 14,3 14,3 100,0
Total 105 100,0 100,0

ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ

Σε αρκετά υψηλά επίπεδα κυμαίνεται η θετική συσχέτιση των επιπλέον 

τεχνικών λειτουργιών με το κόστος τους. Οι συνδρομητές σε ποσοστό 38,1 % 

επέλεξαν τη βαθμίδα 4 και σε ποσοστό 37,1% τη βαθμίδα 3.
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Στην Cosmote οι περισσότεροι ερωτηθέντες (40%) θεωρούν πως είναι 

ικανοποιημένοι (βαθμίδα 4) με το κόστος των επιπλέον τεχνικών λειτουργιών.

faNAfort
Q vodafone
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Στην Panafon το 44% των ερωτηθέντων εττέλεξε τη βαθμίδα 3 για να 

αξιολογήσει τη συγκεκριμένη μεταβλητή.

Στην Telestet υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ των βαθμιδών 3 και 4 σε ποσοστό 

40%.

^ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

^ “Βαθμός Ικανοποίησης Αναγκών”

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

2 4 3,8 3,8 4,8
3 29 27,6 27,6 32,4
4 58 55,2 55,2 87,6
5 13 12,4 12,4 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ιδιαίτερα σημαντικό το παραπάνω διάγραμμα καθώς δείχνει ότι σε ποσοστό 

55,2%, οι συνδρομητές δηλώνουν αρκετά ικανοποιημένοι από το βαθμό 

ικανοποίησης των αναγκών τους από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
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Η εικόνα του κλάδου αποτυττώνεται και στην Cosmote, καθώς σε ποσοστό 

57% δηλώνουν ικανοποιημένοι, οι ερωτηθέντες συνδρομητές, από την 

εκπλήρωση των αναγκών τους.

RanaFoN
Ο vodafone

Η ίδια εικόνα και για την Panafon, καθώς το 56% των ερωτηθέντων 

συνδρομητών είναι ικανοποιημένο από την εκπλήρωση των αναγκών του 

(4*-56%)
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Με ελαφρώς μειωμένο (51 %) το ποσοστό των ερωτηθέντων που αξιολογούν 

την ικανοποίηση των αναγκών τους σε βαθμό 4.

^ “Πόσο γρήγορα ενημερώνεστε για τις νέες υπηρεσίες από την 

εταιρία στην οποία είστε συνδρομητής/τρια”

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

1 3 2,9 2,9 3,8
2 8 7,6 7,6 11,4
3 39 37,1 37,1 48,6
4 32 30,5 30,5 79,0
5 22 21,0 21,0 100,0
Total 105 100,0 100,0

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχετικά άμεση θεωρούν την ενημέρωση τους, οι συνδρομητές, για την 

■παροχή νέων υπηρεσιών από την εταιρία τους, δίνοντας την πρώτη θέση 

στη βαθμίδα 3 με 37,1% και τη δεύτερη θέση στη βαθμίδα 4 με ποσοστό 

30,5%.
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Στην Cosmote η γενικά παρατήρηση του κλάδου αντιστρέφεται δίνοντας την 

πρώτη θέση στη βαθμίδα 4 με 40% και τη δεύτερη στη βαθμίδα 3 με 26%.

ΡλναΙόΝ
Ο vodafone
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Στην Panafon αποτυττώνεται η γενική εικόνα σχετικά με το πόσο άμεση είναι η 

ενημέρωση των συνδρομητών για τις νέες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα 33% στη 

βαθμίδα 3 και 31% στη βαθμίδα 4.

Στην Telestet η εικόνα διαφοροποιείται λίγο δίνοντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο 

ποσοστό με 54% στην αξιολόγηση της άμεσης ενημέρωσης με βαθμό 4.

^ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ

^ “Πιθανότητα επιλογής της ίδιας εταιρίας σε περίπτωση νέας 

σύνδεσης ”

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

1 6 5,7 5,7 6,7
2 7 6,7 6,7 13,3
3 23 21,9 21,9 35,2
4 33 31,4 31,4 66,7
5 35 33,3 33,3 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι επί το πλείστον οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες είναι «πιστοί» στην τωρινή εταιρία στην οποία είναι 

συνδρομητές με ποσοστό 33,3%, ενώ με μικρή διαφορά (31,4%) ακολουθεί 

η βαθμίδα 4.

^l&osmoTC
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Η πιστότητα των πελατών της Οοβπιοίθ είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς το 51 % 

των ερωτηθέντων συνδρομητών δηλώνει ότι αν επέλεγε τώρα εταιρία θα 

επέλεγε την Cosriote.

FAnaFoN
Q vodafone
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Στην Panafon to 36% αξιολογεί με 4 την πιθανότητα να ξαναεπέλεγε την ίδια 

εταιρία για παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
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Στην Telestet διαφοροποιείται η κατανομή των ερωτηθέντων με 29% να 

αξιολογούν με 3 την πιθανότητα να επέλεγαν την ίδια εταιρία και ακολουθεί η 

πιθανότητα 4 με 26%.

^ “Πιθανότητα σύστασης εταιρίας στην οποία είστε συνδρομητής 

σε κάποιο φίλο”

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

1 10 9,5 9,5 10,5
2 5 4,8 4,8 15,2
3 29 27,6 27,6 42,9
4 34 32,4 32,4 75,2
5 26 24,8 24,8 100,0
Total 105 100,0 100,0

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΦΙΛΟ

Μελετώντας την πιστότητα των συνδρομητών με τη συγκεκριμένη 

μεταβλητή, παρατηρούμε πως η άποψη των συνδρομητών κυμαίνεται 

επίσης σε αρκετά υψηλά επίπεδα με τη βαθμίδα 4 να έχει τώρα την πρώτη 

θέση με ποσοστό 32,4%.
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osmore

Για τη συγκεκριμένη μεταβλητή τα αποτελέσματα είναι λίγο καλύτερα για την 

Cosmote σε σύγκριση με τη γενική εικόνα του κλάδου. Έτσι παρατηρούμε 

ποσοστό 40% στη μέγιστη πιθανότητα σύστασης της εταιρίας σε κάποιο φίλο.

faNAFOfi
Ο vodafone

0 1 2 3 4 5

Στην πιθανότητα 4 δίνεται από τους ερωτηθέντες συνδρομητές της Panafon η 

πλειοψηφία με 36%.
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40

1 2 3 4 5

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες συνδρομητές της Telestet (34%) θεωρούν πως 

η πιθανότητα σύστασης της εταιρίας σε κάποιο φίλο αξιολογείται με 3.

> “Πόσο πλησιάζει στο ιδανικό ο δικός σας προμηθευτής”

Frequenc Percen Valid
Cumulativ

Percen
Valid 0 1 1,0 1,0 1,0

1 8 7,6 7,6 8,6
2 6 5,7 5,7 14,3
3 46 43,8 43,8 58,1
4 38 36,2 36,2 94,3
5 6 5,7 5,7 100,0
Total 105 100,0 100,0
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ΠΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

5

Τη μεσαία βαθμίδα (3) επέλεξαν οι περισσότεροι ερωτηθέντες στην απάντησή 

τους για το πόσο πλησιάζει η εταιρία στην οποία είναι συνδρομητές το ιδανικό 

(43,8%). Ακολουθεί η βαθμίδα 4 με ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της τάξης 

του 36,2%.

^eosmoTe

1
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Στην Cosmote αλλάζει η γενική εικόνα καθώς οι περισσότεροι ερωτηθέντες 

συνδρομητές (42,9%) δηλώνουν πως η εταιρία πλησιάζει στο ιδανικό σε 

βαθμό 4.

ΓαναΓοι4
ο vodafone

Ομοίως και στην Panafon οι περισσότεροι ερωτηθέντες (41,7%) επέλεξαν τη 

βαθμίδα 4 για να αποτυπώσουν την άποψη τους για το πόσο πλησιάζει η 

εταιρία στον ιδανικό προμηθευτή.
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Τα αποτελέσματα της Telestet πλησιάζουν περισσότερο στη γενική εικόνα του 

κλάδου καθώς επικρατεί η βαθμίδα 3 με εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 57,1%.

Πέρα από τις ποσοτικές μεταβλητές που αναλύθηκαν παραπάνω, οι 

ερωτήσεις περιλάμβαναν 2 ποιοτικές μεταβλητές που πραγματεύονταν τα 

παρακάτω θέματα:

> Με ποιους τρόπους ενημερώνεστε για την παροχή νέων 

υπηρεσιών από την εταιρία στην οποία είστε συνδρομητής/τρια;

5%
13%

□ Εντυπα

1)49% □ Διαφημίσεις
□ Τηλεφωνικώς

33%\. § □ Άλλο τρόπο

Οι περισσότεροι συνδρομητές (49%) απάντησαν πως ενημερώνονται κυρίως 

από έντυπα που αποστέλλονται μαζί με το λογαριασμό του κινητού τους. Ένα 

ποσοστό 33% ενημερώνεται από διαφημίσεις και το 13% μαθαίνει τις νέες 

υπηρεσίες τηλεφωνικώς. Τέλος το 5% των ερωτηθέντων ενημερώνεται με 

άλλο τρόπο και συγκεκριμένα: μέσω Internet, μέσω μηνυμάτων που 
στέλνονται από την εταιρία στο κινητό τους και μέσω επικοινωνίας με φίλους, 

γνωστούς, κτλ.

> Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες που θα θέλατε να σας προσφέρει 

μελλοντικά η εταιρία στην οποία είστε συνδρομητής/τρια;

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συχνότερες απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

ερωτηθέντες συνδρομητές:

❖ Ολοκληρωμένες και πιο γρήγορες υπηρεσίες Internet

❖ Βελτίωση κάλυψης δικτύου (κάλυψη σε όλη τη χώρα)

❖ Εικόνα μέσω δικτύου
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❖ Να γνωρίζω πού βρίσκεται αυτός που με καλεί

❖ Δωρεάν αναγνώριση κλήσεων

❖ Απ’ευθείας σύνδεση με συνδρομητές στο εξωτερικό

❖ Αποτελεσματικότητα στην επίλυση προβλημάτων

❖ Πιο απλή διαδικασία για Περιαγωγή

❖ Διαθεσιμότητα του δικτύου σε περιόδους υπερφόρτωσης

❖ Εξέλιξη του wap

❖ Εξέλιξη στην τεχνολογία GPRS

❖ Μεγαλύτερες ταχύτητες

❖ Χαμηλότερο κόστος τηλεφωνητή

❖ Εικονοτηλεφωνία σε προσιτό κόστος

❖ On line πληροφορίες για μεγάλα αθλητικά γεγονότα σε προσιτή 

τιμή

❖ Αποστολή ψηφιακών εικόνων

❖ Χαμηλότερο κόστος κλήσης στα τριψήφια νούμερα (131, 141, 

κτλ.)
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Κεφάλαιο 5
Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI)

'r Αμερικάνικος Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ACSI)

Κάθε επιχείρηση έχει 4 βασικούς στόχους:

1. Να ικανοποιεί τους πελάτες της

2. Να επιτυγχάνει διαρκώς μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές

3. Να διατηρεί μακροπρόθεσμα τους πελάτες

4. Να κερδίζει μερίδιο αγοράς

Το 1994 το Πανεπιστήμιο του Michigan και ο Οργανισμός “American 

Society for Quality Control” εισήγαγαν τον ACSI - American Customer 

Satisfaction Index, ένα νέο οικονομικό δείκτη για μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών σε διεθνές επίπεδο. Διαγραμματικά το μοντέλο 

ACSI ήταν το εξής:

Το οικονομετρικό αυτό μοντέλο χρησιμοποιούνταν για να παράγει τέσσερα 

επίπεδα δεικτών ικανοποίησης του πελάτη. Τα στοιχεία προέρχονταν από 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
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Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI)r

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI) εισήχθη πιλοτικά το 

1999. Ήταν μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ποιότητα 

- European Organization for Quality (EOQ), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για 

Διαχείριση της Ποιότητας - European Foundation for Quality Management 

(EFQM) και ένα δίκτυο από 8 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (CSI Network). 

Οικονομική Υποστήριξη στην προσπάθεια αυτή παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και η International Postal Corporation (IPC).

Περισσότερες από 50.000 συνεντεύξεις διεξήχθησαν την περίοδο Μάρτιος - 

Μάιος του 1999, στις χώρες που συμμετείχαν στο Έργο (Βέλγιο, Δανία, 

Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία 

και Ελβετία), προκειμένου να καθοριστούν τα επίπεδα ικανοποίησης των 

πελατών καθώς και οι λόγοι που εξηγούν την αντίληψη των πελατών. Ο 

Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI) μπορεί να δώσει 

συγκριτικά στοιχεία για την ικανοποίηση των πελατών μεταξύ ανταγωνιστικών 

εταιριών, μεταξύ κλάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ εγχώριων 

προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με τα εισαγόμενα, καθώς και μεταξύ 

υπηρεσιών του δημοσίου τομέα με τις αντίστοιχες του ιδιωτικού.

Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία ενός ενιαίου μοντέλου για μέτρηση 

της ικανοποίησης των πελατών είναι πολλοί. Πριν την εισαγωγή του ECSI, η 
κάθε εταιρία χρησιμοποιούσε το δικό της μοντέλο για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Έτσι 

δεν μπορούσε να γίνει αντικειμενική μέτρηση τόσο σε επίπεδο εταιριών αλλά 

και σε επίπεδο κλάδων. Από τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών 

(ECSI) ωφελούνται τόσο οι πελάτες όσο και οι εταιρίες. Οι πελάτες έχουν την 

ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

Οι εταιρίες μπορούν να εντοπίσουν τους τομείς που δεν ικανοποιούνται οι 

πελάτες και να προσπαθήσουν να βελτιωθούν για να τους διατηρήσουν. 

Τέλος μπορεί να βελτιωθεί η χώρα μας γενικότερα καθώς συγκρίνεται η 

ποιότητα των εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών με τα εισαγόμενα.
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Η βασική μορφή του μοντέλου όπως χρησιμοποιήθηκε στην πιλοτική φάση το 

1999, είναι η παρακάτω:

Ένας από τους τομείς που εφαρμόστηκε πιλοτικά ο ECSI ήταν και ο τομέας 

των τηλεπικοινωνιών. Έγινε προσπάθεια δηλαδή να μετρηθεί η ικανοποίηση 

των πελατών με βάση το οικονομετρικό μοντέλο ECSI, στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα της κινητής τηλεφωνίας. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα:
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ECSI-1999 Pilot Phase

Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών στην Κινητή Τηλεφωνία

ECSI - Mobile

Παρατηρούμε πως στη χώρα μας ο δείκτης ικανοποίησης πελατών έχει τιμή 75, όσον 

αφορά το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι Έλληνες συνδρομητές με το επίπεδο της 

κινητής τηλεφωνίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ερωτηθέντων 

χωρών, ενώ ακολουθεί η Φινλανδία και το Βέλγιο.
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ECSI -1999 Pilot Phase

Mobile Phones - CSI vs Loyalty

Ικανοποίηση Πελατών 
Δείκτης Πιστότητας

Belgium Finland Greece Italy Spain

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η ικανοποίηση των πελατών σε 

αντιπαράθεση με την πιστότητα των πελατών. Παρατηρούμε λοιπόν πως αν 

και στην Ελλάδα ο Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών εμφανίζει τη μεγαλύτερη 

τιμή, η πιστότητα δεν ακολουθεί την ίδια τάση με τιμή περίπου 70.

> Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI) - στις Ελληνικές 

Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας

Στην Ελλάδα ειδικότερα η έρευνα διεξήχθηκε το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 
1999. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Το 

δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από 250 συνδρομητές Cosmote, 

250 συνδρομητές Panafon και 250 συνδρομητές Telestet.

Ο γενικός δείκτης Ικανοποίησης Πελατών του κλάδου των εταιριών κινητής 

τηλεφωνίας για την Ελλάδα, όπως είδαμε στα παραπάνω διαγράμματα, είναι 

75. Προέρχεται από τους σταθμισμένους μέσους όρους των απαντήσεων στις 

ενότητες των ερωτήσεων, που παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Οι 

ενότητες των ερωτήσεων ήταν 3: 

ο Γενική Ικανοποίηση
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ο Εκπλήρωση προσδοκιών (απόδοση χαμηλότερη ή υψηλότερη από την 
προσδοκώμενη)

ο Ιδανική εταιρία κινητής τηλεφωνίας

Στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε προσπάθεια να μετρηθεί ο Ευρωπαϊκός 

Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI), για τις επιμέρους κατηγορίες. Για κάθε 

κατηγορία προσδιορίζεται η τιμή του δείκτη συνολικά, ανά φύλλο και ανά 

ηλικιακή ομάδα.

Σχετικά με την 1η ενότητα των ερωτήσεων που αφορά τη Γενική 

Ικανοποίηση των συνδρομητών και μετά την ανάλυση των μετρήσεων, η 

Cosmote εμφανίζει το μεγαλύτερο δείκτη ικανοποίησης πελατών με τιμή 

77,22, ακολουθεί η Panafon me 76,51 και η Telestet me 72,57. Τα αντίστοιχα 

μεγέθη σφάλματος και η τυπική απόκλιση, παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα.

Εταιρεία δείκτης
ECSI

μέγεθος σφάλματος R2
COSMOTE 77,22 2,09 0,75
PANAFON 76,51 1,97 0,70
TELESTET 72,57 2,52 0,81

Διαγραμματικά η ικανοποίηση των πελατών εμφανίζεται παρακάτω:

Cosmote Panafon Telestet

Ο δείκτης ικανοποίησης πελατών διαφοροποιείται όταν αναλύεται το δείγμα 

σε άνδρες και γυναίκες και συγκεκριμένα η Cosmote προηγείται με δείκτη 79,4
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στις γυναίκες ενώ στους άνδρες προηγείται η Panafon με δείκτη 76,2. 

Αναλυτικά:

Εταιρεία
ECSI ανά φύλλο

γυναίκες άνδρες
COSMOTE 79,40 76,10
PANAFON 77,40 76,20
TELESTET 75,90 71,10

Όταν το δείγμα χωρίστηκε ανά ηλικιακή ομάδα προέκυψαν τα παρακάτω

αποτελέσματα:

ECSI ανά ηλικιακή ομάδα
Εταιρεία -29 30 - 39 40-49 50 +
COSMOTE 76,70 77,00 77,40 79,20
PANAFON 76,10 77,10 71,80 82,10
TELESTET 72,60 77,60 70,10 64,10

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Panafon και η Cosmote έχουν 

τους περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες σε ηλικίες 50+, ενώ η Telestet 

στην ηλικιακή ομάδα 30-39.

Όσον αφορά την εικόνα που εκπέμπει η κάθε εταιρία κινητής τηλεφωνίας, τα 

αποτελέσματα που αντικατοπρίζονται στον ευρωπαϊκό δείκτη ικανοποίηση 

πελατών είναι τα παρακάτω:

Εταιρεία
Εικόνα

δείκτης μέγεθος σφάλματος
COSMOTE 81,56 2,04
PANAFON 80,83 1,81
TELESTET 77,33 2,32

Το ελαφρύ προβάδισμα της Cosmote, όσον αφορά την εικόνα που έχουν οι 

συνδρομητές για την εταιρία, υπάρχει και όταν το δείγμα χωρίζεται σε ανδρικό 

και γυναικείο πληθυσμό. Συγκεκριμένα:
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Εταιρεία
Εικόνα ανά φύλλο

γυναίκες άνδρες
COSMOTE 82,50 81,10
PANAFON 82,80 80,10
TELESTET 80,60 75,90

Σχετικά με τη 2η ενότητα των ερωτήσεων που αφορούν την Εκπλήρωση των 

Προσδοκιών των συνδρομητών, έγινε η παρακάτω ανάλυση.

Οι προσδοκίες εκφράζουν την εικόνα που έχουν οι πελάτες για τις διάφορες 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας βασισμένοι στην προηγούμενη εμπειρία τους 

σχετικά με:

ο την «τεχνική εξυπηρέτηση» που προσφέρει (εγκατάσταση, επισκευές 

όταν χρειάζεται, κτλ.)

ο την λειτουργία του κινητού (δυνατότητα σύνδεσης με εσωτερικό και 

εξωτερικό, διαθεσιμότητα του τηλεφωνικού δικτύου, σταθερότητα και 

ποιότητα της σύνδεσης, κτλ.)

ο την «εξυπηρέτηση των πελατών» (χρόνος αναμονής για επικοινωνία με 

την εταιρία, ώρες λειτουργίας για επισκευές, πληροφορίες καταλόγου, 

κλπ.)

Ο δείκτης ανιχνεύει τις προσδοκίες των πελατών από την εταιρία στην οποία 

είναι συνδρομητές. Παρατηρούμε λοιπόν πως τις μεγαλύτερες προσδοκίες τις 

έχουν οι πελάτες της Panafon με δείκτη 83,7, ακολουθεί η Cosmote με 83,55 
και η Telestet με 80,25. Διαφοροποίηση παρατηρείται όταν το δείγμα 

χωριστεί σε άνδρες και γυναίκες, όπως βλέπουμε στον πίνακα που ακολουθεί.

Προσδοκίες πελατών ανά φύλλο
Εταιρεία γυναίκες άνδρες
COSMOTE 83,70 83,50
PANAFON 85,90 82,90
TELESTET 84,20 78,50
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Προσδοκίες πελατών ανά ηλικιακή ομάδα
Εταιρεία -29 30 - 39 40-49 50 +
COSMOTE 83,40 82,50 84,40 85,70
PANAFON 81,00 84,90 81,60 88,30
TELESTET 80,10 81,40 79,60 78,80

Όσον αφορά την αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Προϊόντος και Υπηρεσιών, ο 

δείκτης εκφράζει την εμπειρία σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών των εταιριών κινητής τηλεφωνίας σχετικά με:

ο την ποιότητα της «τεχνικής εξυπηρέτησης» που προσφέρει η εταιρία 

(εγκατάσταση, επισκευές, κλπ.)

ο την ποιότητα της «προσωπικής εξυπηρέτησης» και των «συμβουλών» 

που προσφέρεται από το προσωπικό 

ο την ποιότητα της «γκάμας των υπηρεσιών» που προσφέρονται 

(επανάκληση, χρόνος αναμονής για βοήθεια, ώρες λειτουργίας, κλπ.) 

ο την «τεχνική ποιότητα» των λειτουργιών που προσφέρονται 

(καθαρότητα της γραμμής, δυνατότητα πρόσβασης κλπ.)

Η μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας των προϊόντων που παρέχουν οι 

εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έδωσε τις εξής τιμές στον δείκτη ικανοποίησης 

πελατών:

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Προϊόντων
Εταιρεία δείκτης μέγεθος σφάλματος R2
COSMOTE 81,29 1,90 0,53
PANAFON 80,98 1,77 0,24
TELESTET 78,27 2,15 0,43

Όσον αφορά την αντιλαμβανόμενη ποιότητα προϊόντων ανά φύλο, οι εταιρίες 

Cosmote και Panafon εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τιμή του δείκτη σε άνδρες και 

γυναίκες αντίστοιχα.

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Προϊόντων ανά φύλλο
Εταιρεία γυναίκες άνδρες
COSMOTE 82,50 80,70
PANAFON 83,20 80,20
TELESTET 79,90 77,60



Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Προϊόντων 
ανά ηλικιακή ομάδα

Εταιρεία -29 30-39 40-49 50 +
COSMOTE 81,80 81,20 79,60 83,30
PANAFON 81,10 81,50 76,80 85,10
TELESTET 79,10 80,70 79,20 69,30

Σχετικά με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα προϊόντων ανά ηλικιακή ομάδα, οι 

εταιρίες Cosmote και Panafon εμφανίζουν το μεγαλύτερο δείκτη στις ηλικίες 

50+, ενώ η Telestet στην ομάδα 30-39.

Η εικόνα αντιστρέφεται όταν έγινε μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έναντι των 

προϊόντων, όπου ο μεγαλύτερος δείκτης ικανοποίησης πελατών εμφανίζεται 

στην Panafon (83,49), με δεύτερη την Cosmote (81,85) και στην τρίτη θέση 

την Telestet με 79,52. Η Panafon διατηρεί το προβάδισμα και στη μέτρηση 

ανά φύλο όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Υπηρεσιών ανά φύλλο
Εταιρεία γυναίκες άνδρες
COSMOTE 84,10 80,70
PANAFON 85,10 82,90
TELESTET 82,60 78,20

Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Υπηρεσιών 
ανά ηλικιακή ομάδα

Εταιρεία -29 30-39 40-49 50 +
COSMOTE 82,70 81,00 80,40 83,90
PANAFON 82,50 83,80 82,70 85,80
TELESTET 80,80 83,00 75,80 73,40
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Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών περιλαμβάνει επίσης μέτρηση 

της «αντιλαμβανόμενης αξίας των προϊόντων». Εκφράζει τα προσφερόμενα 

προϊόντα (τεχνικές λειτουργίες κλπ.) ή/και την ποιότητα των υπηρεσιών 

(προσωπική εξυπηρέτηση κλπ.) σε σχέση με το κόστος που καταβάλλουν οι 

πελάτες (συνδρομή, χρήση, κλπ.) Η μέτρηση αυτή δίνει την υψηλότερη τιμή 

του δείκτη στην Cosmote με 80,19, με δεύτερη την Panafon me 78,77, ενώ 

ακολουθεί η Telestet με 75,02. Η ανάλυση ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα 

παρουσιάζεται παρακάτω:

Αντιλαμβανόμενη Αξία ανά φύλλο
Εταιρεία γυναίκες άνδρες
COSMOTE 80,40 80,10
PANAFON 80,90 78,00
TELESTET 77,10 74,10

Αντιλαμβανόμενη Αξία ανά ηλικιακή ομάδα
Εταιρεία -29 30 - 39 40-49 50 +
COSMOTE 80,20 80,10 78,50 83,70
PANAFON 78,10 80,30 74,20 82,50
TELESTET 76,00 77,40 74,00 68,60

Το τελευταίο χαρακτηριστικό που μετρήθηκε από το δείγμα ήταν η πίστη- 

αφοσίωση των συνδρομητών στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας που ανήκουν. 
Η παράμετρος αυτή είναι η πιο σημαντική που συνδέεται με τον δείκτη 

ικανοποίησης του πελάτη.

Είναι το ποσοστό των σημερινών πελατών οι οποίοι θα αγοράσουν ή θα 

χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσίες από την ίδια εταιρία 

κινητής τηλεφωνίας όταν χρειαστεί (λήξη συμβολαίου ή καινούργιο 

συμβόλαιο).

Αποτελείται από 2 παραμέτρους:

Α) Πιθανότητα επανεπιλογής της ίδιας εταιρίας 

Β) Σύσταση της εταιρίας σε φίλους, συναδέλφους, κλπ.
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Τα αποτελέσματα εμφανίζουν πως οι πιο «πιστοί» συνδρομητές σε σύνολο 

ανήκουν στην Οοεπιοίβ με δείκτη 77,35, ακολουθούν οι συνδρομητές της 

Panafon με 70,16 και ακολουθεί η Telestet με 65,35. Η ίδια εικόνα 

παρουσιάζεται και στη μέτρηση ανά φύλο και ανά ηλικιακή ομάδα όπως 

ακολουθεί:

Πίστη - Αφοσίωση ανά φύλλο
Εταιρεία γυναίκες άνδρες
COSMOTE 77,00 77,50
PANAFON 68,30 70,80
TELESTET 67,00 64,60

Πίστη - Αφοσίωση ανά ηλικιακή ομάδα
Εταιρεία -29 30-39 40-49 50 +
COSMOTE 78,00 74,90 77,40 81,90
PANAFON 70,70 71,20 68,80 68,60
TELESTET 68,10 70,20 60,20 55,00

Οι διαφορές στον δείκτη Πίστης και Αφοσίωσης ανάμεσα στις εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας δείχνουν να είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους αντίστοιχους 

δείκτες της Ικανοποίησης των Πελατών τους.
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Όπως είδαμε από την παραπάνω ανάλυση, το μοντέλο ECSI περιλαμβάνει 

διάφορες μεταβλητές. Οι μεταβλητές αυτές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, 

αλλά υπάρχει αλληλεπίδραση. Δηλαδή η αύξηση ή μείωση μιας 

συγκεκριμένης μεταβλητής έχει σαν αποτέλεσμα της αύξησης ή μείωση μιας 

άλλης. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η επιρροή στην τιμή μιας 

μεταβλητής όταν μια άλλη μεταβλητή αυξηθεί κατά 5 μονάδες (σε κλίμακα από 

1 μέχρι 100).

Μοντέλο ECSI για εταιρίες κινητής τηλεφωνίας

Αντιλ/μενη
Ποιότητα
Προϊόντος

Αντιλ/μενη
Ποιότητα

Υπηρεσιών

\
ECSI

75

L )
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Παρατηρώντας το παραπάνω μοντέλο συμπεραίνουμε ότι στον κλάδο της 

κινητής τηλεφωνίας, η μεταβλητή «Εικόνα» έχει την μεγαλύτερη επίδραση στο 

Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών (2,4), στη συνέχεια ακολουθεί η μεταβλητή 

«Αντιλαμβανόμενη Αξία» (1,1) και τρίτη σε επίδραση στον ECSI είναι η 

μεταβλητή «Ποιότητα Προϊόντος» (0,9).

Αν μελετήσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών παρατηρούμε 

πως η «Εικόνα» διαμορφώνει άμεσα τις «Προσδοκίες των πελατών» (3,4). 

Επίσης οι Προσδοκίες των πελατών έχουν ιδιαίτερα υψηλή επίδραση στην 

«Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα του Προϊόντος» (3,2) και στην «Αντιλαμβανόμενη 

Ποιότητα Υπηρεσιών» (2,9). Επίσης παρατηρούμε πως η τιμή του Δείκτη 

Ικανοποίησης Πελατών συμβάλλει σημαντικά στην «Πίστη-Αφοσίωση των 

πελατών» (2,7). Τέλος, η «Αντιλαμβανόμενη Ποιότητα Προϊόντος επιδρά 

σημαντικά στην Αντιλαμβανόμενη Αξία» (2,2).

Συγκεντρωτικά για την κάθε μία ελληνική εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των μεταβλητών και των 

επιδράσεων μεταξύ τους στα παρακάτω διαγράμματα:
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Συμπεράσματα

Η αγορά της κινητής τηλεφωνίας εξελίχθηκε με ραγδαίους ρυθμούς 

ανάπτυξης τη δεκαετία του ’90 φτάνοντας το 1994 την ποσοστιαία μεταβολή 

του 675%! Ο ρυθμός αύξησης των χρηστών πάντως αρχίζει να εμφανίζει 

σταθεροποιητικές τάσεις με πρόβλεψη μέχρι το 2003 να περιοριστεί στην τάξη 

του 10-15%. Ο ανταγωνισμός των ελληνικών εταιριών κινητής τηλεφωνίας 

ξεκίνησε σε επίπεδο τιμών χρέωσης και συσκευών με ειδικά πακέτα 

προσφορών για συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, ενώ επικεντρωνόταν στις 

διαφημιστικές εκστρατείες της κάθε εταιρίας. Η σημαντική μείωση των τιμών 

που εμφανίζεται σήμερα από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αρχίζει να 

προσανατολίζει τον ανταγωνισμό σε νέα βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατέθηκαν στη μελέτη αυτή κρίνεται 

αναγκαίος ο προσανατολισμός των εταιριών κινητής τηλεφωνίας προς την 

ποιότητα. Συγκεκριμένα από τις δημοσιευμένες έρευνες ικανοποίησης των 

πελατών, όσο και από την εμπειρική έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής, είναι φανερό πως οι τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στην 

Ελλάδα, βρίσκονται αρκετά κοντά σε ποσοστά όσον αφορά τις παραμέτρους 

της ικανοποίησης των πελατών. Ο ανταγωνισμός επομένως μεταξύ των τριών 

εταιριών έγκειται πλέον στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι 

εμφανής η τάση των εταιριών κινητής τηλεφωνίας να αναπτύξουν συστήματα 

ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 και το νέο πρότυπο ISO 9000 

(2000). Από τις δημοσιευμένες έρευνες ικανοποίησης των Ελλήνων 

συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, παρατηρήσαμε πως στις περισσότερες 

παραμέτρους οι συνδρομητές δίνουν αρκετά υψηλό βαθμό στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης οι ελληνικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

συμμετέχουν σε έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών τόσο σε εσωτερικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο πετυχαίνοντας σημαντικούς δείκτες. Είναι 

αξιοσημείωτο πως ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα εμφανίζει 

τους περισσότερο ικανοποιημένους συνδρομητές (δείκτης 75) σε σχέση με 

τον κλάδο σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη οι ελληνικές εταιρίες κινητής
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τηλεφωνίας δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των παραπόνων των 

πελατών καθώς αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα για τους 

συνδρομητές. Προβαίνουν λοιπόν στην ανάπτυξη λογισμικών συστημάτων για 

να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πιο άμεση επίλυση των παραπόνων και 

ενημέρωση των συνδρομητών. Συμμετέχουν επίσης σε μελέτες Benchmarking 

(συγκριτική αξιολόγηση) με αντίστοιχες εταιρίες σε διεθνές επίπεδο, 

προκειμένου να αντλήσουν τα θετικά εκείνα στοιχεία που θα δώσουν ακόμη 

μεγαλύτερη ώθηση στην εταιρία τους.

Η ανάπτυξη των συστημάτων κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς (UMTS) 

αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο καθώς θα εξασφαλίζει την 

παροχή υπηρεσιών μετάδοσης φωνής, δεδομένων, εικόνας, γραφικών και 

video, με υψηλή ποιότητα και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης διατηρώντας το 

κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Εξ’άλλου η πλοήγηση στο διαδίκτυο (internet) 

μέσω κινητού τηλεφώνου δεν έχει αποφέρει ακόμη τα αναμενόμενα κέρδη 

στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, καθώς η διείσδυση στον πληθυσμό είναι 

ακόμη αρκετά μικρή λόγω μεγάλου κόστους και χαμηλής ταχύτητας 

μετάδοσης δεδομένων. Η νέα μορφή του κινητού τηλεφώνου που εμφανίζεται 

στην αγορά είναι ουσιαστικά ένας μικρός προσωπικός υπολογιστής με όλες 

τις δυνατότητες και με το σημαντικό πλεονέκτημα της φορητότητας και του 

μικρού μεγέθους.
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