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Πεπίλητη 

Σν ηειεπηθνηλσληαθό πεδίν ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηε σο ππεξβνιηθά 

αληαγσληζηηθό κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο λα αιιεινζπγθξνύνληαη γηα ηελ 

επηθξάηεζή ηνπο ζε κία νινέλα θαη κηθξόηεξε αγνξά εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σελ ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα έξρεηε λα δώζεη ην ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν G.hn, ην 

νπνίν απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο ζηελ ηερλνινγία ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη 

πξνζθέξεη αζύγθξηηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ παξνύζα ηερλνινγία δηθηύσζεο. 

Η εθαξκνγή ηνπ από θάπνηνλ από ηνπο παξόρνπο ζα ηνπ πξνζθέξεη ην ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο, θαζώο νη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη ζα 

είλαη πνιύ θαιύηεξεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό. Σν πξόηππν απηό δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί από όινπο ηνπο παξόρνπο θαζώο ην θόζηνο αλαβάζκηζεο είλαη αξθεηά 

κεγάιν, νπόηε θξίλεηε αλαγθαία ε αλάιπζε ηεο δπλαηόηεηαο επέθηαζεο ησλ ππνδνκώλ 

ησλ παξόρσλ, θαζώο θαη ε ζεκεξηλή αγνξά ηειεπηθνηλσληώλ. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: G.hn, gigabit home network, ηειεπηθνηλσλίεο, ITU-T 
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Abstract 

The telecommunications field in Greece is characterized as too competitive with 

telecommunications providers in conflict for domination in a waning market due to the 

economic crisis. The solution to this problem is coming to give the telecommunications 

standard G.hn, which is spearheading the telecommunication technology and offers 

incomparable advantages over current networking technology. The implementation of 

any of the providers will offer a comparative advantage over the others, as the services 

offered will be much better than the competition. This model cannot be applied to all 

providers as the cost of upgrading is quite large, so it is considered necessary to analyze 

the ability of providers to extend their infrastructure and the current telecommunications 

market. 

 

Keywords: G.hn, gigabit home network, telecommunications, ITU-T 
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 1 Διζαγυγή 

 1.1  Ππόβλημα – ημανηικόηηηα ηος θέμαηορ 

Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν G.hn απνηειεί ηελ αηρκή ηνπ δόξαηνο όζσλ αθνξά 

ην ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ παγθνζκίσο, θαζώο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ε ηαρύηεηα θαη 

ε επθνιία πξόζβαζεο πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θαηαλαισηέο ζα είλαη θαηά πνιύ 

κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηα ησξηλά δεδνκέλα. Δπίζεο νη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη 

εθηόο από θαιύηεξεο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζα απνθηήζνπλ 

θαιύηεξν έιεγρν ζηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ 

πνπ πξνθύπηνπλ. ηελ πξάμε ην πξόηππν G.hn ππνζηεξίδεη ηελ δηαζύλδεζε ελόο ζπηηηνύ 

κε ην ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν κέζσ θάζε είδνπο θαισδίσζεο πνπ απηό δηαζέηεη, είηε 

κέζσ ζπλεζηξακκέλνπ θαισδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, 

είηε κέζσ ηνπ δηθηύνπ ξεύκαηνο, είηε κέζσ νκναμνληθνύ θαισδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ζην εμσηεξηθό γηα ηελ παξνρή θαισδηαθήο ηειεόξαζεο. Μέζσ απηνύ ηνπ 

πξνηύπνπ είλαη δπλαηή ε ρξήζε όισλ ησλ παξαπάλσ ηξόπσλ ζύλδεζεο ησλ ρξεζηώλ κε 

ην δίθηπν, θάηη ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ην θαηαλαισηηθό θνηλό γηα ηνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο θαη επηπξόζζεηα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζε θαηαλαισηέο 

πνπ δελ είραλ έσο ηώξα ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ επξηδσληθώλ ππεξεζηώλ λα 

κπνξέζνπλ λα ζπλδεζνύλ ζην ίληεξλεη κε κεγάιεο ηαρύηεηεο θαη λα επσθειεζνύλ από 

ηηο δπλαηόηεηεο πνπ απηό ηνπο πξνζθέξεη. Έλα ζεκαληηθό όθεινο είλαη θαη ε επρξεζηία 

πνπ πξνζθέξεη θαζώο πιένλ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηαπηόρξνλα όια 

ηα είδε θαισδίσζεο πνπ ππάξρνπλ ήδε ζην ζπίηη ηνπ ρσξίο ηελ αλάγθε λα θάλεη ηελ 

νπνηαδήπνηε αλαβάζκηζε ζε απηό θαη πιένλ λα έρεη ηειεθσλία, ίληεξλεη θαη ηειεόξαζε 

κέζσ ίληεξλεη (IPTV) ζε ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ πνπ πξηλ δελ ππήξρε ε δπλαηόηεηα ρσξίο 

ηελ εγθαηάζηαζε λέαο θαισδίσζεο. 

 1.2  κοπόρ 

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε ζύληνκε αλάιπζε ηνπ πξνηύπνπ G.hn 

θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ θαη ε αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο αγνξάο ηειεπηθνηλσληώλ 

ζηελ Διιάδα. Μέζσ ηεο αλάιπζεο απηήο ζα δηαπηζηώζνπκε πνηνη ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα επελδύζνπλ ζην πξόηππν απηό θαη πνηα ζα είλαη ηα 

νθέιε απηήο ηνπο ηεο θίλεζεο. 
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 1.3  Βαζική Οπολογία 

G.hn: Gigabit Home Networking 

ITU-T: Telecommunication Standardization Sector of the International 

Telecommunications Union 

ADSL:  Asymmetric Digital Subscriber Line  

BEREC:  Body of European Regulators for Electronic Communications  

IPTV: Internet Protocol Television  

ISDN:  Integrated Services Digital Network  

PSTN:  Public Switched Telephone Network  

A/K: Αζηηθό Κέληξν  

ΑΠΣΒ:  Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν  

ΑΡΤ:  Αζύκκεηξνπ Ρπζκνύ ύλδεζε  

ΓΓΣΚ: Γεληθόο Γείθηεο Σηκώλ Καηαλαισηή  

ΓΠΥΠ: Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  

ΔΔ:  Δπξσπατθή Έλσζε  

ΔΔΣΣ:  Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ  

ΔΚΣ:  Δηαηξίεο Κηλεηήο Σειεθσλίαο  

ΔΛΣΑΣ: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή  

ΟΣΔ: Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο  

ΥΑ: Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ  

 1.4  Γιάπθπυζη ηηρ μελέηηρ 

ην 2
ν
 θεθάιαην ζα δνύκε ηη απνηειεί ην πξόηππν G.hn, ηα πιενλεθηήκαηα 

θαζώο θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. ην επόκελν θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε αγνξά ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ ζηελ Διιάδα, ε αγνξαζηηθή ηεο δύλακε θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηελ 

κειινληηθή αλάπηπμή ηεο. ην 4
ν
 θεθάιαην ζα πξνζδηνξηζηνύλ ηα νθέιε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ πξνηύπνπ G.hn θαη ζα αλαιπζνύλ νη θπξηόηεξνη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη. ην 5
ν
 

θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. ην 6
ν
 ζα αλαιπζνύλ ηα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηελ πξσηνγελή έξεπλα. ην 7
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα 

αλαιπζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ηελ  έξεπλα θαη ζα βγεη ην ηειηθό 

ζπκπέξαζκα. 
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 2 Σο ππόηςπο G.hn 

 2.1  Γενικά σαπακηηπιζηικά ηος πποηύπος G.hn 

Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν G.hn απνηειεί ηελ επόκελε γεληά ηνπ ηξόπνπ 

δηαζύλδεζεο ησλ ρξεζηώλ κε ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο. Δπηθεληξώλεηε ηόζν 

ζην πιηθό όζν θαη ζην ινγηζκηθό πνπ είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη απηό εθηθηό. 

Αλαιπηηθόηεξα, ην G.hn είλαη ε θνηλή νλνκαζία κηαο νηθνγέλεηαο ηερλνινγηθώλ 

πξνηύπσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηνλ ITU-T (παγθόζκηνο νξγαληζκόο πξνηύπσλ γηα 

ηηο ηειεπηθνηλσλίεο)  θαη πξνσζνύληαη από ην HomeGrid Forum θαζώο θαη από άιινπο 

νξγαληζκνύο. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηύπνπ G.hn θαζνξίδνπλ δηθηύσζε κέζα από 

γξακκέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη γξακκέο νκναμνληθώλ 

θαισδίσλ κε ξπζκνύο δεδνκέλσλ κέρξη 1 Gbit /s.  

Δικόνα 1 Πηγή: http://www.arriseverywhere.com/2010/06/g-hn-moca-2-0-and-the-

home-networking-landscape/ 
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Αξρηθά μεθίλεζε κε ηελ ζύζηαζε G.9960, ε νπνία έιαβε έγθξηζε ζηηο 9 

Οθησβξίνπ ηνπ 2009, θαζνξίδνληαο ηα θπζηθά ζηξώκαηα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

G.hn. Σν Data Link Layer (ζύζηαζε G.9961) εγθξίζεθε ζηηο 11 Ινπλίνπ 2010. Η εξγαζία 

έγηλε ζην πιαίζην ηεο ITU ζηνλ ηνκέα ηππνπνίεζεο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, όπνπ πεξίπνπ 

20 εηαηξείεο ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο, όπσο ηειεθσληθέο, εμνπιηζκνύ επηθνηλσλίαο θαη 

νηθηαθήο δηθηύσζεο  θαη εηαηξείεο ηερλνινγίαο. 

Μεηά από ρξόληα εμέιημεο είλαη πιένλ δπλαηό κε ηελ ρξήζε κίαο κόλν ζπζθεπήο 

εκηαγσγώλ G.hn λα δηθηπσζνύλ όινη νη ηύπνη θαισδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα ζπίηη. 

Μεξηθά νθέιε ηνπ πξνηύπνπ απηνύ είλαη ην ρακειόηεξν θόζηνο αλάπηπμεο εμνπιηζκνύ 

θαη ην ρακειόηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ θαζώο 

επηηξέπνπλ ζηνλ πειάηε λα εγθαηαζηήζεη κόλνο ηνπ ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό.  

Η πιεηνςεθία ησλ ζπζθεπώλ ηηο νπνίεο ην G.hn κπνξεί λα ππνζηεξίμεη (όπσο 

ηειενξάζεηο, set- top boxes, νηθηαθά gateways, πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο ή ζπζθεπέο 

απνζήθεπζεο δηθηύνπ (network-attached)) ζα ηξνθνδνηνύληαη από ξεύκα, έηζη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπιάρηζηνλ κηα γξακκή ξεύκαηνο είλαη πηζαλό λα 

γίλνπλ νη πην θνηλέο. εκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα πνπ ελζσκαηώλνπλ απηέο 

νη ζπζθεπέο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλνπλ θαη ηηο πεξαηηέξσ 

δπλαηόηεηέο ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε κειινληηθώλ δηθηύσλ smart-grid πνπ ζα 

βειηηώζνπλ θαηά πνιύ ηελ δηαρείξηζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κεηώλνληαο παξάιιεια ηνπο εθπεκπόκελνπο ξύπνπο. 
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Με ην πξόηππν G.9963 ε ITU-T επέθηεηλε ην πξόηππν G.hn κε ηελ ηερλνινγία 

multiple input, multiple output (MIMO) κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηεο απόζηαζεο όπνπ κπνξνύλ λα δηαθηλεζνύλ. 

ηα ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηύπνπ G.hn θαζνξίδεηαη έλα εληαίν 

θπζηθό ζηξώκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ηαρύ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier (Fast Fourier 

Transform), νξζνγώληα πνιππιεμία δηαίξεζεο ζπρλόηεηαο (OFDM), δηαθνξνπνίεζε θαη 

ρακειήο ππθλόηεηαο θώδηθα ειέγρνπ ηζνηηκίαο (LDPC) θαη δηόξζσζε ιάζνπο (FEC). Σν 

G.hn πεξηιακβάλεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ζπγθεθξηκέλσλ δσλώλ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

απνθπγή παξεκβνιώλ κε εξαζηηερληθέο ξαδηνζπρλόηεηεο θαη άιιεο αδεηνδνηεκέλεο 

ξαδηνθσληθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη κεραληζκνύο γηα ηελ απνθπγή 

παξεκβνιώλ κε άιια ελζύξκαηα ζπζηήκαηα, όπσο VDSL2 ή άιινπο ηύπνπο xDSL πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πξόζβαζε ζην ζπίηη . 

Δικόνα 2  Πηγή: http://blogs.synopsys.com/theeyeshaveit/files/2011/03/G.hn-home-

network.png 



 

6 

Παξά ην γεγνλόο όηη ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηνπ G.hn είλαη θνηλά θαη γηα ηνπο 

ηξεηο ηύπνπο θαισδίσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ην πξόηππν (γξακκέο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη νκναμνληθό θαιώδην), ην G.hn πεξηιακβάλεη θαη 

εηδηθέο βειηηζηνπνηήζεηο γηα ην θάζε ηύπν .  

 

Σν G.hn ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγόξηζκν θξππηνγξάθεζεο Advanced Encryption 

Standard (AES) κε θιεηδί κήθνπο 128 bit κε παξάιιειή ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ CCMP 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηεο αθεξαηόηεηαο ηνπ κελύκαηνο. Ο 

έιεγρνο ηαπηόηεηαο θαη ε αληαιιαγή θιεηδηώλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξνηύπνπ ηνπ 

ITU-T X.1035. 

Σν G.hn θαζνξίδεη point-to-point αζθάιεηα κέζα ζε έλα ηνκέα, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη όηη θάζε δεύγνο πνκπνύ θαη  δέθηε ρξεζηκνπνηεί έλα κνλαδηθό θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο πνπ δελ κνηξάδεηαη κε άιιεο ζπζθεπέο ζηνλ ίδην ηνκέα. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ ν θόκβνο Alice ζηέιλεη δεδνκέλα ζηνλ θόκβν Bob, ν θόκβνο Eva (κέζα 

ζηνλ ίδην ηνκέα κε ηνλ Alice θαη ηνλ Bob), δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη 

εύθνια ηελ επηθνηλσλία ηνπο. 

Δικόνα 3 Πηγή: http://www.anandtech.com/show/4882/ghn-gains-momentum-with-

marvell-silicon 
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Δπίζεο ην G.hn ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα ησλ θέληξσλ, όπνπ κία ζπζθεπή κπνξεί λα 

ιάβεη έλα κήλπκα από έλαλ θόκβν θαη λα παξαδώζεη ζε άιιν θόκβν πην καθξηά ζηνλ 

ίδην ηνκέα.  

Σν G.hn αθνινπζεί ην κνληέιν OSI, ηόζν ζην θπζηθό επίπεδν (Physical Layer) 

όζν θαη ζην επίπεδν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (Data Link Layer). Σν θπζηθό επίπεδν 

(ύζηαζε G.9960) ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο ππνεπίπεδα : 

 Σν ππνεπίπεδν θπζηθήο θσδηθνπνίεζεο (Physical Coding Sub-layer), ην 

νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θεθαιίδσλ PHY. 

 Σν ππνεπίπεδν θπζηθήο έλσζεο ησλ κέζσλ (Physical Medium 

Attachment), ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

δηόξζσζε ζθαικάησλ θσδηθνπνίεζεο / απνθσδηθνπνίεζεο . 

 Σν ππνεπίπεδν θπζηθήο εμάξηεζεο ησλ κέζσλ (Physical Medium 

Dependent) , ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πξνθόξησζε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη κεηέπεηηα ηελ δηακόξθσζε OFDM. 

 Σν ππνεπίπεδν  Physical Medium Dependent είλαη ην κόλν ππνεπίπεδν 

ζην G.hn πνπ εμαξηάηαη από ην κέζσ δηάδνζεο, δειαδή νξηζκέλεο 

παξάκεηξνη ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ην θαζέλα από ηα 

κέζα δηάδνζεο (ειεθηξνθόξα θαιώδηα, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη 

νκναμνληθό θαιώδην) .  

 

 2.2  Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα 

Όπσο θάζε λέν πξόηππν, έηζη θαη ην G.hn δηαζέηεη πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία θξίλεηαη αλαγθαίν λα ηα εμεηάζνπκε από θάζε δπλαηή ζθνπηά.  

 

Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ από ηελ πιεπξά ησλ παξόρσλ ηειεπηθνηλσλίαο είλαη ηα 

εμήο: 

 Γηάζεζε ελόο αζθαινύο θαη κεγάιεο ρσξεηηθόηεηαο νηθηαθνύ δηθηύνπ. 

 Κνξπθαία εξγαιεία ειέγρνπ ηνπ δηθηύνπ. 

 Υακειό θόζηνο ζπληήξεζεο θαη εγθαηάζηαζεο θαζώο ν πειάηεο 

εγθαζηζηά κόλνο ηνπ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό. 

 Γηαζθάιηζε γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ζε ρώξνπο όπνπ 

ππάξρνπλ εγθαηαζηεκέλεο άιιεο κνξθέο δηθηύσζεο. 
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Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ από ηελ πιεπξά ησλ εκπόξσλ ιηαληθήο πώιεζεο 

(retailers) είλαη ηα εμήο: 

 Αύμεζε ηνπ θέξδνπο από ηελ κε επηζηξνθή πξντόλησλ ηα νπνία δελ 

ηθαλνπνίεζαλ ηηο απαηηήζεηο ησλ αγνξαζηώλ. 

 Μείσζε ησλ ηερλνινγηώλ νηθηαθήο δηθηύσζεο από ηξείο ηελ παξνύζα 

ζηηγκή (νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα παξάιιειεο ζπλύπαξμεο) ζε 

κία, ε νπνία έρεη απμεκέλε δηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη κπνξεί λα ζπλππάξμεη 

κε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο ηερλνινγίεο νηθηαθήο δηθηύσζεο. 

 Οη νλνκαζηηθέο ηαρύηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξντόλησλ είλαη πιένλ θαη νη 

πξαγκαηηθέο. 

 Σα πξντόληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πξόηππν G.hn έρνπλ πηζηνπνίεζε HGF 

(HomeGrid Forum) ην νπνίν δηαζθαιίδεη όηη έρνπλ πεξάζεη από 

ελδειερείο ειέγρνπο πξηλ από ηελ δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. 

 

Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ από ηελ πιεπξά ησλ πξνκεζεπηώλ εμνπιηζκνύ είλαη ηα 

εμήο: 

 Η επθνιία ελζσκάησζεο ησλ ζπζηεκάησλ G.hn ζηα ήδε ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα. 

 Η ρξήζε θνηλνύ ινγηζκηθνύ αλεμάξηεηα από ην είδνο ηνπ θαισδίνπ 

πξνζθέξεη κείσζε ζην θόζηνο πξνγξακκαηηζκνύ θαη εμέιημεο. 

 Οη απμεκέλεο επηδόζεηο αλεμάξηεηα από ην είδνο ηνπ θαισδίνπ. 

 

Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ από ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηώλ είλαη ηα εμήο: 

 Δμνηθνλόκεζε ρξεκάησλ από ηελ απνπζία ηεο αλάγθεο γηα εγθαηάζηαζε 

λέσλ θαισδίσλ. 

 Μεγάιε ηαρύηεηεο πξόζβαζεο ζην δίθηπν, κε θνξπθαίεο ηερλνινγίεο 

αζθάιεηαο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζπηηηνύ. 

 Πνιύ απιή εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ (plug and play) κε απεξηόξηζηεο 

δπλαηόηεηεο επέθηαζεο. 

 Μεγάιε πνηθηιία εμνπιηζκνύ από πνιινύο θαηαζθεπαζηέο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ απξόζθνπηα κεηαμύ ηνπο. 
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ηνλ αληίπνδα ηα αξλεηηθά ηνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

 Απνηειεί έλα λέν πξόηππν πνπ δελ έρεη απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζε 

κεγάιε θιίκαθα. 

 Απαηηεί αιιαγέο ζηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό δηθηύσζεο. 

 Σν αξρηθό θόζηνο πινπνίεζεο ζα επσκηζηεί αξρηθά θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο από ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο. 

 

Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ G.hn ζε επξεία 

θιίκαθα από ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο πξνζθέξεη πνιιά παξαπάλσ ζεηηθά 

ζηνηρεία, ηόζν γηα ηνπο θαηαλαισηέο όζν θαη γηα ηνπο παξόρνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 

ηνπο έκπνξνπο. πλεπώο, ε επξεία πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζην άκεζν κέιινλ ζα 

πξνζθέξεη νθέιε ζε όιεο ηηο πιεπξέο, κε ηελ θάζε πιεπξά λα έρεη νθέιε ζε 

δηαθνξεηηθνύο ηνκείο. 

 2.3  Παπαδείγμαηα εθαπμογήρ από ηην Portugal Telecom 

Η Portugal Telecom είλαη ε πξώηε εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνίεζε δνθηκέο ηνπ 

πξνηύπνπ G.hn κε ρξήζε εμνπιηζκνύ ηεο Sigma Design κε G.hn Chipset 

ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πςειήο επθξίλεηαο ζε πνιιαπιέο 

αίζνπζεο ηαπηόρξνλα.  

ήκεξα, ζηνλ αγώλα γηα ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο πεξηζζόηεξα βίληεν πςειήο επθξίλεηαο, πςειόηεξε απόδνζε θαη ηελ 

επξύηεξε πξόζβαζε, απαηηνύληαη ππεξεζίεο λα κπνξνύλ λα ηνπο ηα παξέρνπλ. Οη 

ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη αλαδεηνύλ ιύζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππάξρνπζα 

ππνδνκή δηθηύσζεο γηα ηελ παξνρή εηθόλαο πςειήο αλάιπζεο ζε πνιιαπιά δσκάηηα κε 

άξηζηε πνηόηεηα. 

Δθηόο από ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο , ππάξρνπλ ηώξα πεξηζζόηεξεο 

ηειενξάζεηο αλά λνηθνθπξηό, πνιιέο από ηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ ζπηηηνύ 

θαη απαηηνύλ αμηόπηζηε θαη πνηνηηθή θάιπςε ηνπ ζπλόινπ ηνπ. 
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ε απάληεζε ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ε Portugal Telecom, έλαο 

εγέηεο ζηελ θαηλνηνκία, πξαγκαηνπνίεζε κηα δνθηκαζηηθή ρξήζηε ζε ιεηηνπξγία 

ππεξεζηώλ triple-play (MEO) πάλσ ζην G.hn δίθηπν ηεο Sigma Designs. 

Απηή ε δνθηκή ησλ 60 εκεξώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ζπίηηα ησλ πειαηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πξαγκαηηθή ππεξεζία MEO γηα λα δνθηκαζηεί ε επξσζηία ηνπ G.hn. 

Η δνθηκή πεξηιάκβαλε δηαλνκή πνιιαπιώλ δσληαλώλ θαη ερνγξαθεκέλσλ θαλαιηώλ 

πςειήο αλάιπζεο, θαζώο θαη δεδνκέλσλ. 

Με βάζε ηελ αλαηξνθνδόηεζε ησλ πειαηώλ θαη κε βάζε ηελ εμ απνζηάζεσο 

παξαθνινύζεζε ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

ην ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ήηαλ πνιύ ζεηηθό . Σν πξόηππν G.hn πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

δνθηκή ρσξίο δηαθνπή ζε όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σξώλ 

αηρκήο, όηαλ νη νηθνγέλεηεο παξαθνινύζεζαλ πεξηζζόηεξν 

ηειε

όξαζ

ε θαη 

ρξεζη

κνπνη

νύζα

λ 

πεξηζ

ζόηε

ξεο 

νηθηα

θέο 

ειεθ

ηξηθέ

ο 

ζπζθ

επέο . 

Ο Gabi Hilevitz , αληηπξόεδξνο ηεο Sigma Designs  θαη γεληθόο δηεπζπληήο ηεο 

Home Connectivity Business Unit, είπε «Γερζήθακε ηελ ελζνπζηώδε αληαπόθξηζε ησλ 

θαηαλαισηώλ ηεο Portugal Telecom γηα ηελ ηερλνινγία G.hn. Γλσξίδνπκε όηη νη 

θαηαλαισηέο απαηηνύλ άςνγε απόδνζε ηεο ζύλδεζήο ηνπο θαζώο βιέπνπλ πεξηερόκελν 

Δικόνα 4 Πηγή: http://www.anandtech.com/show/6662/ghn-and-homeplug-

head-for-showdown 
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πςειήο πνηόηεηαο όπνπ θη αλ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηνπο. Έρνπκε πιένλ δεκηνπξγήζεη 

πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη ζε πνιιέο 

πεξηζζόηεξεο κε ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο παξόρνπο 

ππεξεζηώλ. Δίκαζηε πεξήθαλνη πνπ κπνξνύκε λα ην απνδείμνπκε απηό κε απηή ηε 

κειέηε πεδίνπ πνπ έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Portugal Telecom». Ο Ashok Bhagubai , 

πξόεδξνο ηεο Portugal Telecom 

Homenetworking θαη ηεο DVB Systems, είπε «Πξηλ από απηή ηε κειέηε, αλαιύζακε 

αξθεηέο ιύζεηο γηα ηελ νηθηαθή δηθηύσζε θαη είρακε πςειέο πξνζδνθίεο κε ηηο ιύζεηο 

βαζηζκέλεο ζην πξόηππν G.hn ηεο Sigma Designs πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα 

εθπιεξώζνπλ ηηο απαηηήζεηο καο».  

  



 

12 

 3 Η αγοπά ηηλεπικοινυνιών ζηην Δλλάδα 

 3.1  Γενικά σαπακηηπιζηικά 

Η παξνύζα επηζθόπεζε ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληώλ ζηελ Διιάδα ζα ζηεξηρζεί 

ζε ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2012, πνπ απνηεινύλ ηα ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηελ 

παξνύζα ζηηγκή. εκεηώλεηαη όηη ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα, πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί, ζπγθεληξσζήθαλ από ηελ ΔΔΣΣ, βάζεη εξσηεκαηνινγίσλ, θαζώο θαη 

από ηελ εηήζηα Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Digital Agenda Scoreboard 2013).   

Αλαιπηηθόηεξα, ην 2012 απνηέιεζε κία θξίζηκε ρξνληά γηα ηελ ειιεληθή αγνξά 

ηειεπηθνηλσληώλ όζνλ αθνξά ηα κεγέζε ησλ εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη (θύθινο 

εξγαζηώλ, κηθηά θέξδε θαη ζύλνιν ελεξγεηηθνύ), δεδνκέλεο ηεο παξαηεηακέλεο ύθεζεο 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα.  

Όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο απνδόζεηο, ζύκθσλα κε ηελ ΔΔΣΣ, νη Δηαηξίεο 

Κηλεηήο Σειεθσλίαο (ΔΚΣ) ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ 

(7,5%) θαη ζην κηθηό θέξδνο (10,7%) ελώ ην ελεξγεηηθό ηνπο απμήζεθε θαηά 1,9%. 

Αληίζηνηρα, ν ΟΣΔ παξνπζίαζε κείσζε ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ θαηά 10,9% (θάηη πνπ 

απνδίδεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο ε κείσζε εζόδσλ ηειεθσλίαο εζσηεξηθνύ 

θαη εμσηεξηθνύ, ε κείσζε ηειώλ δηαζύλδεζεο, ε κείσζε πσιήζεσλ ηειεπηθνηλσληαθνύ 

εμνπιηζκνύ θ.ά.), ην κηθηό θέξδνο ηνπ ππνρώξεζε θαηά 65,7% (ε κείσζε θαηά 4,7% ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο εηαηξίαο αληηζηαζκίζηεθε κεξηθώο από ην απμεκέλν θόζηνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πξόσξεο απνρώξεζεο) θαη ην ελεξγεηηθό ηνπ θαηά 15%. Αληίζεηα, νη 

ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ηειεθσλίαο βειηίσζαλ ηόζν ηα έζνδά ηνπο (θαηά 1,5%) όζν θαη 

ην κηθηό ηνπο θέξδνο (πάλσ από 75%), γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζηηο 

θαιέο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ησλ κεγαιύηεξσλ εηαηξηώλ.   

Η αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη από έληνλν 

αληαγσληζκό κεηαμύ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ, γεγνλόο πνπ θαίλεηαη 

θαη από ηε ζπλερή πηώζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ πξώηνπ πξνο όθεινο ησλ ηειεπηαίσλ. Σν 

κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζεκείσζε πεξαηηέξσ κείσζε, θηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ 2012 ζε 

62,4%, έλαληη 66% ζην ηέινο ηνπ 2011. Σν κεξίδην ηνπ ΟΣΔ βάζεη ηνπ όγθνπ ησλ 

βαζηθώλ ηειώλ θιήζεσλ (εζληθέο θιήζεηο πξνο ζηαζεξό, πξνο θηλεηό θαη δηεζλείο 

θιήζεηο) αλήιζε ην 2012 ζε 51,8% έλαληη 56,2% ην 2011. Παξάιιεια, ην κεξίδην ησλ 

ηξηώλ κεγαιύηεξσλ (βάζεη ηνπ 2012) ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ αζξνηζηηθά δηπιαζηάζηεθε 

κέζα ζε 4 ρξόληα, δεδνκέλνπ όηη από ην 18% ην 2009, αλήιζε ζην 35,9% γηα ην 2012. 
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Σέινο, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ βάζεη ηνπ όγθνπ ησλ εζληθώλ θιήζεσλ πξνο ζηαζεξό 

ππνινγίδεηαη ζε 52,4% γηα ην 2012 έλαληη 57,1% ην 2011, ελώ αληίζηνηρα ην κεξίδην ησλ 

θιήζεσλ πξνο θηλεηό εθηηκάηαη ζε 57,3% έλαληη 60,8% ην 2011.  

Δπηπξόζζεηα, ν αξηζκόο ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ κε ζηαζεξή 

πξόζβαζε παξνπζίαζε ζεκαληηθή άλνδν (8,9%) ην 2012, θηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

ηα 2,7 εθαη. ζπλδξνκεηέο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ (99%) θαηέρεη 

επξπδσληθή πξόζβαζε. 

Σα ιηαληθά έζνδα από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηειεθσλίαο, Γηαδηθηύνπ θαη 

πεξηερνκέλνπ (IPTV, video on demand, θ.ιπ.) ζε ζηαζεξή βάζε γηα ην 2012 

παξνπζίαζαλ κείσζή θαηά 8,4%, αλεξρόκελα ζηα 1.576 εθαη. επξώ (έλαληη 1.720 εθαη. 

επξώ ην 2011), γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ηόζν ζηε ζπλερή πησηηθή ηάζε ησλ ιηαληθώλ 

ηηκώλ όζν θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ σο 

επίπησζε ηεο δπζκελνύο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. 

 

 3.2  Οικονομικά ζηοισεία 

ηελ παξνύζα ελόηεηα, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

αγνξάο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηνπο δεκνζηεπκέλνπο 

ηζνινγηζκνύο ησλ αδεηνδνηεκέλσλ παξόρσλ γηα ηα έηε 2002-2012. Γηα ην 2012, ηα 

δηάθνξα νηθνλνκηθά κεγέζε γηα ηνπο παξόρνπο, πνπ είλαη εηζεγκέλνη ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελώλ (ΥΑ), βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ζπκθώλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ). Δπηπιένλ, έρνπλ ιεθζεί 

ππόςε ζηνηρεία πνπ ζπιιεγεί θαη δεκνζηνπνηεί ε ΔΔΣΣ ζε εμακεληαία βάζε από ηνπο 

αδεηνδνηεκέλνπο παξόρνπο, αλαθνξηθά κε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ηηο επελδύζεηο θ.ά.  Σα 

κεγέζε ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ζεκείσζαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Ο θύθινο εξγαζηώλ 

ησλ παξόρσλ παξνπζίαζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,3%, γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηε 

κείσζε ηνπ ηδίξνπ ηνπ ΟΣΔ θαηά 10,9% θαη ησλ εηαηξεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (ΔΚΣ) 

θαηά 7,5%. ηνλ αληίπνδα, νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαηέγξαςαλ 

αύμεζε 1,5%, ε νπνία νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ άλνδν ησλ εζόδσλ ηεο Cyta Hellas 

(62,8%) θαη δεπηεξεπόλησο ηεο Hellas On Line (56%). Παξόκνηα εηθόλα ππάξρεη 

αλαθνξηθά κε ην κηθηό θέξδνο, δεδνκέλνπ όηη εκθαλίδεηαη ζεκαληηθά κεησκέλν, θαηά 

65,7%, γηα ηνλ ΟΣΔ (ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο εηαηξίαο θαηά 4,6%, δελ 

ήηαλ αξθεηή γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ αληίζηνηρε ηνπ ηδίξνπ θαηά 10,9%), γηα ηηο ΔΚΣ 
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θαηά 13%, ελώ γηα ηνπο ελαιιαθηηθνύο παξόρνπο ζεκεηώζεθε αύμεζε θαηά 76,6% ιόγσ 

ησλ βειηησκέλσλ απνδόζεσλ ηεο Forthnet, αιιά θαη ησλ Cyta Hellas θαη Hellas On 

Line. Αληίζεηα, ε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνύ  θαηά 8,3% νθείιεηαη ζηελ πηώζε θαηά 15% 

ηνπ ελεξγεηηθνύ ηνπ ΟΣΔ, θπξίσο ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ ζπκκεηνρώλ ηεο εηαηξίαο 

(δεκηά από κείσζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ΟΣΔ ζηηο εηαηξίεο COSMOTE θαη OTE 

INTERNATIONAL INVESTMENT LTD) θαη θαηά 23,9% ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ. 

 

 3.3  Μεπίδιο αγοπάρ παπόσυν 

Σν κεξίδην αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ ζηελ Διιάδα αθνινπζεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα κηα ζηαζεξή πνξεία, παξνπζηάδεηε δειαδή κηα κηθξή εηήζηα κείσζε 

ησλ ζπλδξνκεηώλ ηνπ ΟΣΔ θαη αληίζηνηρα κηα κηθξή εηήζηα αύμεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ 

ησλ ππνινίπσλ παξόρσλ. Αλαιπηηθόηεξα  

 

Γπάθημα 1 (Πηγή: ΔΔΣΣ) 

Σν 2009 βιέπνπκε ηελ θπξηαξρία ηνπ ΟΣΔ έλαληη ησλ ππνινίπσλ παξόρσλ κε 

πνζνζηό 81,8% έλαληη ησλ ζπλνιηθώλ ζπλδέζεσλ. 

81,80% 

6,00% 

5,40% 

4,00% 1,00% 1,90% 

2009 

ΟΣΕ Forthnet Hellas On Line Wind Cyta On
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Γπάθημα 2 (Πηγή: ΔΔΣΣ) 

Σν 2010 βιέπνπκε ηελ κείσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζην 74,20% ησλ 

ζπλνιηθώλ ζπλδέζεσλ, ελώ ππάξρεη αύμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ παξόρσλ θαη θπξίσο 

ηεο Forthnet θαη ηεο Hellas On Line νη νπνίεο πιένλ θαηέρνπλ ην 16,1% ησλ ζπλνιηθώλ 

ζπλδέζεσλ. 

 

Γπάθημα 3 (Πηγή: ΔΔΣΣ) 

Σν 2011 βιέπνπκε ηελ κείσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζην 67,70% ησλ 

ζπλνιηθώλ ζπλδέζεσλ, ελώ ππάξρεη αύμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ παξόρσλ θαη θπξίσο 

74,20% 

8,60% 

7,50% 

5,20% 

2,50% 
2,00% 

2010 

ΟΣΕ Forthnet Hellas On Line Wind Cyta On

67,70% 

9,90% 

9,20% 

6,80% 

4,70% 
1,80% 

2011 

ΟΣΕ Forthnet Hellas On Line Wind Cyta On
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ηεο Forthnet θαη ηεο Hellas On Line νη νπνίεο πιένλ θαηέρνπλ ην 19,1% ησλ ζπλνιηθώλ 

ζπλδέζεσλ. 

 

 

Γπάθημα 4 (Πηγή: ΔΔΣΣ) 

Σν 2012 βιέπνπκε ηελ κείσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζην 63,6% ησλ 

ζπλνιηθώλ ζπλδέζεσλ, ελώ ππάξρεη αύμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ παξόρσλ εθηόο ηεο On 

Telecom ε νπνία παξνπζηάδεη κείσζε 0,1%. 

 

63,60% 
10,40% 

10,00% 

8,30% 

6,00% 

1,70% 

2012 

ΟΣΕ Forthnet Hellas On Line Wind Cyta On
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Γπάθημα 5 (Πηγή: ΔΔΣΣ) 

Σν ηξίην ηξίκελν ηνπ 2013 βιέπνπκε ηελ κείσζε ησλ ζπλδέζεσλ ηνπ ΟΣΔ ζην 

61,4% ησλ ζπλνιηθώλ ζπλδέζεσλ, ελώ ππάξρεη αύμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ παξόρσλ νη 

νπνίεο πιένλ θαηέρνπλ ην 38,6% ησλ ζπλνιηθώλ ζπλδέζεσλ. 

Από ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα βιέπνπκε πσο ν αγνξά νκαινπνηείηαη θαη ζε 

αληίζεζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κεηώλεηαη κε πνιύ 

κηθξόηεξν βαζκό.  

  

61,40% 11,80% 

10,40% 

8,80% 

6,30% 

1,20% 

2013* 

ΟΣΕ Forthnet Hellas On Line Wind Cyta On
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 4 Η εθαπμογή ηος πποηύπος G.hn ζηην Δλλάδα και οι 

αλλαγέρ πος θα επιθέπει 

 4.1  Πλεονεκηήμαηα 

Σα πιενλεθηήκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ G.hn ζηελ Διιάδα είλαη 

πνιιά θαη ζεκαληηθά. Σν θπξηόηεξν είλαη ε κεγάιε αύμεζε ζηελ ηαρύηεηα πξόζβαζεο 

πνπ ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο νη θαηαλαισηέο, ε νπνία δελ ζα επεξεάδεηε ζε ηόζν 

κεγάιν βαζκό από ηελ απόζηαζε. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε επθνιία εγθαηάζηαζεο 

ηνπ εμνπιηζκνύ δηθηύσζεο πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ G.hn ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ ζπηηηνύ, αθνύ ζα είλαη πιένλ δπλαηή ε ζύλδεζε ησλ ζπζθεπώλ ζε 

νπνηνδήπνηε θπζηθό κέζν ηνπ ζπηηηνύ (ειεθηξνθόξα θαιώδηα, ηειεθσληθέο γξακκέο θαη 

νκναμνληθό θαιώδην) απμάλνληαο ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαηά έλαλ πνιύ κεγάιν βαζκό. 

Σα παξαπάλσ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επξύηεξε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ Διιάδα, κε ηηο 

επθαηξίεο θαη επθνιίεο πνπ απηό πξνζθέξεη θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

αλάπηπμε, θαζώο ζα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λέσλ κνξθώλ εξγαζίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ ήηαλ αδύλαησλ κέρξη ηώξα εμαηηίαο ηεο ρακειήο δηείζδπζεο 

θαη ησλ ρακειώλ ηαρπηήησλ πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, ζα θαηαζηήζεη ηελ 

Διιάδα έλαλ πξννξηζκό θηιηθό πξνο ηνπο επελδπηέο θαζώο ζα έρεη έλα δηεπξπκέλν θαη 

ηζρπξό ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν θαη απηό δελ ζα απνηειεί πιένλ έλαλ αλαζηαιηηθό 

παξάγνληα ζηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά από ηα αζηηθά 

θέληξα. ύκθσλα κε κειέηε ηεο Oxford Economics γηα ηνλ ΔΠΔ (ύλδεζκνο 

Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ Διιάδαο), ε κε επαξθήο εθκεηάιιεπζε 

ηνπ Internet δηαηεξεί ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα, κόιηο 10%, ην δηαδηθηπαθό κεξίδην 

εηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα, ηε ζηηγκή πνπ ν κέζνο όξνο ηεο Δ.Δ. θπκαίλεηαη 

ζε 49%. Παξάιιεια, ε αύμεζε ηνπ online πεξηερνκέλνπ γηα ηνλ ηνπξηζκό ζα 

δεκηνπξγήζεη 100.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελώ ε επίδξαζε ζην ΑΔΠ ζα αλέιζεη ζε 

3%.  

 

 4.2  Μειονεκηήμαηα 

Σν πξόηππν G.hn απνηειεί κηα λενεηζεξρόκελε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ηνλ 

ηειεπηθνηλσληώλ ην νπνίν ζεκαίλεη όηη όπνηνο ην πηνζεηήζεη ζα αλαιάβεη ηαπηόρξνλα 

θαη έλα ξίζθν ζε πεξίπησζε πνπ ε εμάπισζή ηνπ δελ ζα είλαη ε αλακελόκελε. Απηό 
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ζπκβαίλεη δηόηη εθηόο από ην αξρηθό θόζηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβιεζεί γηα ηελ 

αιιαγή ησλ ππάξρνπζσλ ππνδνκώλ, ην νπνίν είλαη κεγάιν γηαηί ρξεηάδεηαη αιιαγή ηόζν 

ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ παξόρνπ, όζν θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ θαηαλαισηή, θαλείο δελ 

εγγπείηε ηελ άκεζε απόζβεζε ηεο επέλδπζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε εκπνξηθή επηηπρία ηεο 

δελ είλαη κεγάιε. Δπίζεο, ηνπιάρηζηνλ ζηα αξρηθά ζηάδηα, όπσο θαη θάζε άιιε 

ηερλνινγία, ζα ππάξμνπλ νξηζκέλεο «παηδηθέο αξξώζηηεο» όπσο ζπλεζίδεηε λα 

απνθαινύληαη νη νπνίεο ζα αληηκεησπηζηνύλ κε λέεο εθδόζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ 

ππάξρνληνο πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ. Έλα κεγάιν πξόβιεκα ζηελ Διιάδα είλαη θαη ε 

πνηόηεηα ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ θαζώο είλαη απαξραησκέλν θαη νη όπνηεο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζήο ηνπ πέθηνπλ ζην θελό εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ξεπζηόηεηαο ησλ εηαηξηώλ θαη 

ησλ αζηάζκεησλ παξαγόλησλ όπσο είλαη ε απνπζία ελόο ζηαζεξνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ, ε 

άξλεζε ησλ εθάζηνηε δήκσλ γηα ηελ έθδνζε αδεηώλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ δηθηύνπ θαη 

πνιιώλ άιισλ. Δπίζεο κε ηελ αλεξγία λα απμάλεηε κε γνξγνύο ξπζκνύο ε θαηαλαισηηθή 

πίηα κεηώλεηε νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν ζε όπνηα 

εηαηξεία πηνζεηήζεη ην πξόηππν G.hn θαζώο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηηπρή ή απνηπρή 

πηνζέηεζή ηνπ είλαη κηθξή. 

 

 4.3  Οι ηηλεπικοινυνιακοί πάποσοι ζηην Δλλάδα 

 4.3.1 ΟΣΔ 

ύκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΟΣΔ, ν Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

ηεο Διιάδνο (ΟΣΔ A.E.) είλαη ν κεγαιύηεξνο ηειεπηθνηλσληαθόο πάξνρνο ζηελ Διιάδα, 

ελώ καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ απνηειεί ζήκεξα έλαλ από ηνπο θνξπθαίνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνύο νκίινπο ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε 

Ο ΟΣΔ είλαη κία από ηηο πέληε κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελώλ, ζύκθσλα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε, ελώ νη κεηνρέο ηνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ζην 

δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ. Ξεθηλώληαο από ην 1996, ην Διιεληθό Γεκόζην 

κείσζε ζηαδηαθά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΟΣΔ. ηηο 14 Μαΐνπ 

2008 ππεγξάθε ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε θαη ζηελ Deutsche 

Telekom ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηειεπηαίαο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηνπ ΟΣΔ. 

Μεηά από επηπιένλ πσιήζεηο κεηνρώλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ ην πνζνζηό ηεο Deutsche Telekom ζηνλ ΟΣΔ αλέξρεηαη, από ηηο 11 Ινπιίνπ 

2011, ζε 40% θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ζε 10%. 
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Ο Όκηινο ΟΣΔ πξνζθέξεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ζηαζεξή θαη θηλεηή 

ηειεθσλία, επηθνηλσλία δεδνκέλσλ πςειώλ ηαρπηήησλ θαη ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ 

γξακκώλ. Παξάιιεια κε ηηο θύξηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζηνπο ηνκείο ησλ δνξπθνξηθώλ επηθνηλσληώλ, ησλ 

αθηλήησλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Όκηινο ΟΣΔ απαζρνιεί πεξίπνπ 25.000 άηνκα ζε 3 

ρώξεο. 

 

 4.3.2 Forthnet 

ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Forthnet, ε Forthnet απνηειεί έλαλ από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο πάξνρνπο ππεξεζηώλ νηθηαθήο ςπραγσγίαο θαη επηθνηλσλίαο ζηε ρώξα. Η 

εηαηξεία Forthnet ΑΔ είλαη εηζεγκέλε ζηελ θύξηα αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηώλ 

Αζελώλ από ην 2000 θαη ζηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα ελνπνηεί ηεο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ εηαηξεηώλ Multichoice Hellas Α.Δ. θαη Forthnet Media Holdings 

Α.Δ. 

Με ηε ρξήζε ηερλνινγηώλ αηρκήο θαη εθκεηαιιεπόκελε πιήξσο ηελ ηερλνγλσζία 

ησλ έκπεηξσλ ζηειερώλ ηεο, ε Forthnet πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ππεξεζηώλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, επξπδσληθνύ Internet θαη ηειενπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε ηδηώηεο, 

επηρεηξήζεηο θαη Γεκόζηνπο Φνξείο ζε όιε ηελ Διιάδα.  

Γηαζέηεη πεξηζζόηεξα από 130 θαηαζηήκαηα, ζε πεξηζζόηεξεο από 60 πόιεηο ηεο 

ρώξαο θαη εμππεξεηεί πεξηζζόηεξεο από 20.000 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη πεξίπνπ 

1.000.000 νηθηαθνύο θαηαλαισηέο από ηνπο νπνίνπο, πεξηζζόηεξνη από 250.000 

απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο Nova 3Play. Μία ζεηξά από θαηλνηνκίεο ραξαθηεξίδνπλ ηε 

δηαδξνκή ηεο εηαηξείαο πνπ έθαλε ηελ πξώηε ηειενπηηθή κεηάδνζε πςειήο επθξίλεηαο 

(HD) θαη ηελ πξώηε παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηξηζδηάζηαηνπ (3D) ηειενπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηε ρώξα ελώ εηζήγαγε ζηελ ειιεληθή αγνξά ηελ ππεξεζία 2Play ην 2007 

θαη ηελ ππεξεζία 3Play ην 2013. Από ηηο αξρέο ηνπ 2013, ε ππεξεζία Nova 3Play πνπ 

πξνζθέξεη ζηνλ Έιιελα θαηαλαισηή πνηνηηθή νηθηαθή ςπραγσγία θαη αμηόπηζηε 

επηθνηλσλία ζε πξνζηηή ηηκή αλαδεηθλύεηαη ζε θεληξηθό πεδίν επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο 

ηεο Forthnet.  

Σν απνθιεηζηηθό ηειενπηηθό πεξηερόκελν απνηειεί ην ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα 

ηεο εηαηξείαο πνπ παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηελ αλάπηπμε πξσηνπνξηαθώλ θαη 

πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ  γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα. Από ηηο απνθιεηζηηθέο ζπλεξγαζίεο 
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κε ηα κεγαιύηεξα δηεζλή δίθηπα έσο ηελ απνθιεηζηηθή κεηάδνζε ησλ πην δεκνθηιώλ 

πξσηαζιεκάησλ γηα ηνλ Έιιελα θίιαζιν θαιύπηεηαη έλα θάζκα ελδηαθεξόλησλ θαη 

πξνηηκήζεσλ ηόζν επξύ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο πξνηηκήζεηο όιεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

4.3.3 Wind 

ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο WIND, ε WIND Διιάο είλαη κία από ηηο 

κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ηειεπηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα. Μέζα ζηα 20 ρξόληα ιεηηνπξγίαο 

ηεο, ε WIND θαζηεξώζεθε σο πξσηνπόξνο ζηελ ηερλνινγία ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη 

παξνπζίαζε θαηλνηνκηθά πξντόληα πνπ άιιαμαλ ηα δεδνκέλα ζηελ επηθνηλσλία. ήκεξα 

είλαη ε κόλε εηαηξεία ηειεπηθνηλσληώλ ζηελ Διιάδα πνπ πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο 

ππεξεζίεο Κηλεηήο, ηαζεξήο & Internet ζηνπο πειάηεο ηεο. Ιδξύζεθε ην 1992 θαη είρε 

έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, κε ηελ εκπνξηθή 

επσλπκία “TELESTET”. Σν 2004 έγηλε αιιαγή ηεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο από 

“TELESTET” ζε “ΣΙΜ”. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 ε “ΣΙΜ” απνθηά ηελ “Q-Telecom”, 

ζπγαηξηθή  εηαηξεία ηεο Infoquest. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2007 ε εηαηξεία κεηνλνκάδεηαη ζε 

“WIND”. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 ε WIND εμαγνξάδεη ηελ Tellas, δεκηνπξγώληαο έηζη 

έλαλ νινθιεξσκέλν ηειεπηθνηλσληαθό θνξέα, κε θηλεηή ηειεθσλία, ζηαζεξή θαη 

γξήγνξν Internet. Σν 2009 ε WIND πξνρσξά ζηε ζπγρώλεπζε ηεο Tellas, μεθηλώληαο 

έλα από ηα κεγαιύηεξα έξγα ελνπνίεζεο δηθηπαθώλ ππνδνκώλ θαη ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο ζε επξσπατθό επίπεδν. Σν 2010 νινθιεξώλεηαη ε ελνπνίεζε ησλ 

δηθηπαθώλ ππνδνκώλ Κηλεηήο, ηαζεξήο & Internet, θαζώο θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ εληαίνπ δηθηύνπ επηθνηλσληώλ 

ζηελ Διιάδα. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ε WIND εμαγνξάδεηαη από 6 δηεζλή επελδπηηθά 

θεθάιαηα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ζπλνιηθά πεξηζζόηεξα από 80 δηο. δνιάξηα. Γηα ηελ 

εμαγνξά ηεο εηαηξείαο εηζθέξνπλ 420€ εθαη., πνζό πνπ απνηειεί ηε κεγαιύηεξε ηδησηηθή 

επέλδπζε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα. Σνλ Ινύλην ηνπ 2011 ε WIND μεθηλά 

ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ δηθηύνπ ηεο ζε όιε ηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηε Huawei. 

Έλα κεγάιν έξγν πνπ ζα νινθιεξσζεί ζε 3 ρξόληα θαη ζα δεκηνπξγήζεη ην πην γξήγνξν 

δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε ρώξα κε ηαρύηεηεο σο θαη 42 Mbps γηα πξαγκαηηθή 

εκπεηξία θηλεηήο επξπδσληθόηεηαο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2012 ε WIND ζπλάπηεη 

ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν Δηαηξηώλ Πάλνπ Γεξκαλνύ γηα ηελ απνθιεηζηηθή 

δηάζεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ ηεο από ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ 



 

22 

(Public, Multirama, θα) θαη ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 ε WIND Διιάο θαη ε Vodafone Διιάδαο 

ππνγξαθνύλ ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία γηα ηε κεξηθή θνηλή ρξήζε ηνπ δηθηύνπ θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο 2G/3G, θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα θαη πεξηνξηζκέλα ζε κεξηθέο αζηηθέο 

πεξηνρέο. 

Από ηελ ίδξπζε ηεο σο ζήκεξα, ε WIND έρεη επελδύζεη €2,2 δηο. γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ ππνδνκώλ απηώλ, πινπνηώληαο έλα από ηα κεγαιύηεξα ηδησηηθά 

επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Διιάδαο. 

 

4.3.4 Hellas Online 

ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Hellas Online, ε Hellas Online είλαη έλαο από 

ηνπο ηζρπξόηεξνπο παξόρνπο νινθιεξσκέλσλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Διιάδα.  

Με ηηο πην αμηόπηζηεο λέεο ηερλνινγηθέο ιύζεηο πνπ δηαζέηεη, παξέρεη έλα επξύ 

θάζκα ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ γηα νηθηαθνύο πειάηεο, θαζώο επίζεο θαη 

ππεξεζίεο γηα επαγγεικαηίεο, επηρεηξήζεηο κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θαη γηα 

κεγάινπο νξγαληζκνύο.  

H Hellas Online πξνζειθύεη ηελ πιεηνςεθία ησλ λέσλ ζπλδξνκεηώλ ηεο αγνξάο, 

κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή LLU πειαηεηαθή βάζε ηεο - ζηηο 30.09.2012 - λα αλέξρεηαη 

ζε 485.563 πειάηεο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 27,6 % κεξίδην αγνξάο.  

Δίλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ από ηνλ Ινύλην ηνπ 2008 (ΗΟΛ), 

θαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζηα 800 πεξίπνπ άηνκα.  

Δπελδύεη ζπζηεκαηηθά, ζύκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο, ζε ηδηόθηεηεο 

ππνδνκέο θαη πξνεγκέλα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, μεπεξλώληαο ηα € 395 εθαη. από 

ην 2006.  

Η Hellas Online έρεη νινθιεξώζεη από ην 2009 ην βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία 

Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) εζληθό ηεο δίθηπν θνξκνύ πνπ 

απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο ηδησηηθέο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα ζε έξγα 

ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο. 

Γηαζέηεη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν ηδηόθηεην δίθηπν νπηηθώλ ηλώλ, ην νπνίν 

εθηείλεηαη ζε πάλσ από 4.600 ρηιηόκεηξα παλειιαδηθά. Οη ππεξεζίεο ηεο είλαη πιένλ 

δηαζέζηκεο ζε 50 λνκνύο θαη 141 πόιεηο ηεο ρώξαο, θαιύπηνληαο αθόκα θαη ηα πην 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηεο ρώξαο.  
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Οη ζπλεγθαηαζηάζεηο ηεο Hellas Online ζε θόκβνπο ηνπ ΟΣΔ, θηάλνπλ ηηο 320, 

παξέρνληαο πξόζβαζε ζε 72% ησλ γξακκώλ ηνπ ΟΣΔ θαη θαζηζηώληαο ηελ εηαηξία ην 

κεγαιύηεξν πάξνρν απνδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζηνλ ηνπηθνύ βξόρν από πιεπξάο 

γεσγξαθηθήο θάιπςεο.  

Δίλαη ν πξώηνο πάξνρνο ζηελ Διιάδα πνπ αλαβαζκίδεη ην νπηηθώλ ηλώλ δίθηπό 

ηνπ κε 100 Gigabit. 

Η Hellas Online εμειίζζεη ζπλερώο ην δίθηπό ηεο κε ηερλνινγίεο αηρκήο ώζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλόκελεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ. H 

εηαηξεία δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν δίθηπν νπηηθήο ίλαο κεηά ηνλ ΟΣΔ. Με ηελ επηηάρπλζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο νπηηθώλ ηλώλ ζε κεγάιεο πόιεηο θαη ζηελ ππόινηπε ειιεληθή 

πεξηθέξεηα, κηα λέα γεληά πξντόλησλ επξπδσληθήο πξόζβαζεο γηα επηρεηξήζεηο, ζε 

ηαρύηεηεο πνπ μεθηλνύλ από ηα 10 Mbits/s έσο θαη ηα 1 Gbit/s , είλαη πιένλ δηαζέζηκε. 

Δπηπξόζζεηα, ε επξεία δηαζεζηκόηεηα ζπκκεηξηθώλ 2Mbits/s, επηζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο Hellas Online ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο παλειιαδηθά.  

Γηα ηε δεκηνπξγία εληαίσλ πξντόλησλ, ελαξκνληζκέλσλ κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

νινθιεξσκέλεο παξνρήο ππεξεζηώλ, ε Hellas Online αμηνπνηεί ηε λέα επξπδσληθή 

ππνδνκή παξνρήο πνιιαπιώλ ππεξεζηώλ, ηθαλήο γηα ηε κεηαθνξά ππεξεζηώλ θσλήο θαη 

δεδνκέλσλ ηόζν γηα ζηαζεξέο όζν θαη γηα θηλεηέο ππεξεζίεο. 

Σν πιένλ ζεκαληηθό ζηνηρείν είλαη πσο ε Hellas Online έρεη πηνζεηήζεη ηελ Αξρή 

ύγθιηζεο ηαζεξήο – Κηλεηήο (FMC), κέζσ ηεο ιύζεο 3GPP IP Multimedia Subsystem 

(IMS), ηθαλή λα ηαπηίδεη ηηο δπλαηόηεηεο ζηαζεξώλ θαη θηλεηώλ δηθηύσλ γηα ηελ παξνρή 

αδηάιεηπηεο ππεξεζίαο κέζσ δηαθνξεηηθώλ ηεξκαηηθώλ ζπζθεπώλ θαη αλεμάξηεηα ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο. 

Η εμάπισζε ηνπ δηθηύνπ ηεο Hellas Online δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε θάζε εηαηξία 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ή επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε απηέο ηηο πεξηνρέο λα κεηώζεη 

ηα ηειεπηθνηλσληαθά ηεο θόζηε (ηειεθσλία, πξόζβαζε ζην Internet, κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ θαη εηθόλαο) ρξεζηκνπνηώληαο γξακκέο δηαζύλδεζεο πςειήο ρσξεηηθόηεηαο. 

Τπεξεζίεο όπσο Fiber to the Building (FTTB), ζήκεξα δηαζέζηκεο ζε κεγάιεο πόιεηο ηεο 

ρώξαο, ζα δώζνπλ ώζεζε ζηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ IP θαη ζα βνεζήζνπλ ηηο 

εηαηξίεο λα δηαρεηξίδνληαη ηνπ δηαζέζηκνπο πόξνπο ηνπο κε έλα πην αμηόπηζην θαη πην 

νηθνλνκηθό ηξόπν. 

Τςειή απόδνζε, επειημία, επεθηαζηκόηεηα θαη αζθάιεηα απνηεινύλ όια δνκηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ δηθηύνπ ηεο Hellas Online. Η άκεζε θαη εύθνιε αύμεζε ρσξεηηθόηεηαο, 
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ε πξνεηνηκαζία γηα ππνζηήξημε κειινληηθώλ ηερλνινγηώλ θαη επηρεηξεζηαθώλ αλαγθώλ, 

ε αμηνπηζηία θαη ε αζθάιεηα είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Hellas Online. 

4.3.5 Cyta 

ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο Cyta, ε Cyta ηδξύζεθε ην 2007 ζηελ Διιάδα, σο 

ζπγαηξηθή ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Κύπξνπ, κε ζηόρν ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζην εμσηεξηθό. 

ε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό θαη δηαξθώο εμειηζζόκελν πεξηβάιινλ ηερλνινγίαο, ε Cyta 

κεηαθέξεη δπλακηθά ηελ πςειή θαη δνθηκαζκέλε ηερλνγλσζία ηεο, δεκηνπξγώληαο 

παξάιιεια καθξόπλνε θαη νπζηαζηηθή ζρέζε εκπηζηνζύλεο κε ην Διιεληθό θνηλό.  

Η Cyta δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ηεο επξπδσληθήο 

πξόζβαζεο. Νέεο ππεξεζίεο ζα πξνζηίζεληαη ζηαδηαθά, κε ζηαζεξό ζηόρν ηελ πγηή 

αλάπηπμε ηεο πειαηεηαθήο ηεο βάζεο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο κνλαδηθνύ ραξηνθπιαθίνπ 

νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, παλειιαδηθήο εκβέιεηαο. Σν Διιεληθό 

θνηλό δηθαηνύηαη αμηόπηζηεο θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ηερλνινγηθήο αηρκήο, 

αλεμαξηήησο γεσγξαθηθώλ ή θνηλσληθώλ πεξηνξηζκώλ. 

Μέζα ζηα πέληε ρξόληα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα, ε Cyta  αλέπηπμε 

ηδηόθηεην δίθηπν νπηηθώλ ηλώλ κήθνπο άλσ ησλ 4.000 ρικ. Πξνζθέξνληαο κέζσ ηεο 

πξσηνπνξηαθήο πιαηθόξκαο IMS, νινθιεξσκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ιύζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνύο θάζε κεγέζνπο θαζώο θαη ζε ηδηώηεο. Η εηαηξεία θαιύπηεη 

πιένλ, πάλσ από ην 70%  ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο θαη πξνζθέξεη ηηο θαηλνηόκεο 

ππεξεζίεο ηεο όρη κόλν ζε εκπνξηθά «ειθπζηηθέο» αιιά θαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ελώ έθεξε πξώηε ζηελ ειιεληθή αγνξά ηηο ππεξύςειεο ηαρύηεηεο VDSL  έσο 

θαη 50Mbps. Η πνιύ θαιή πνξεία ζηελ Διιάδα αιιά θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο 

εηαηξείαο επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνλ ηδηαίηεξα πςειό αξηζκό Πειαηώλ o  νπνίνο 

μεπεξλά ηνπο 300.000 θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαζεκεξηλά, παξά ην κηθξό  δηάζηεκα 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο,  ζηελ ειιεληθή αγνξά ηειεπηθνηλσληώλ.  

Η επηηπρία ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζεθηηθώλ θαη 

ζηαζεξώλ βεκάησλ αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπνζέηεζεο, κε εζηίαζε 

ζηνλ Πειάηε θαη κε επίθεληξν ηνλ Άλζξσπν. Μέρξη ζήκεξα ε Cyta  έρεη απνδείμεη όηη νη 

επελδύζεηο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηεο θηλήζεηο δηαθξίλνληαη πξνπαληόο γηα ηε 

ζνβαξόηεηα, ηε ζύλεζε θαη ηνλ πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό ηνπο. Η ζηξαηεγηθή ηεο Cyta 
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ππνδεηθλύεη ηελ απνθπγή ππνζρέζεσλ ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα ηεξήζεη.  Λέεη «όρη» ζηα 

κεγάια ιόγηα θαη επηιέγεη ηηο πξάμεηο θαη ηα έξγα.  

 5 Δπεςνηηική μεθοδολογία  

5.1 Διζαγυγή  

Η παξνύζα κειέηε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κηαο πξσηνγελνύο έξεπλαο κε 

ζθνπό ηελ απνζαθήληζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ θαηαλαισηώλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ηνπ ίληεξλεη θαη ηνπ IPTV.  

Η εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ  

Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξηθήο, ηνπ ηκήκαηνο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε εξσηεκαηνιόγην, κε ζηόρν 

ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθό άμνλα όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα.  

5.2  κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ  

ε έλα πεξηβάιινλ πςεινύ αληαγσληζκνύ ε θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ πειάηε 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηελ απόθηεζε ζπγθξηηηθνύ 

πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Η κέηξεζε ηεο θαηαλόεζεο ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ 

κπνξεί λα  βνεζήζεη ζηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ από ηηο 

εηαηξείεο.  

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη:  

• Να επηζεκαλζνύλ ηα πξνβιήκαηα αιιά θαη πηζαλνί κειινληηθνί ζηόρνη θαη 

θαηεπζύλζεηο. 

• Να πξνζδηνξηζηνύλ ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, ίληεξλεη θαη IPTV ηόζν ζπλνιηθά αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο 

πνπ πξνθαινύλ ηθαλνπνίεζε όπσο ηηκέο, πνηόηεηα θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο.  

• Να γίλεη ηµεµαηνπνίεζε βάζε δηαθνξεηηθώλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

(ειηθηαθέο νκάδεο, θύιν, κόξθσζε θ.α.) θαη λα ειεγρζεί αλ πξνθύπηνπλ δηαθνξέο ζηα 

επίπεδα αλαγθώλ αλά θαηεγνξία θαη γηαηί.  

• Να θαηαγξαθεί ε γλώκε ησλ πειαηώλ θάζε επηρείξεζεο πνπ ζα δώζεη ηηο 

ζσζηέο θαηεπζύλζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο. 
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5.3  Δπεςνηηικό επγαλείο  

Γηα ηε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξεπλεηηθό εξγαιείν ην 

θιεηζηνύ ηύπνπ εξσηεκαηνιόγην ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζρεδηάζηεθε ζηα Έγγξαθα ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google (Google 

Docs) θαη  πεξηιακβάλεη 19 εξσηήζεηο.  

Η ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί βαζηθό εξγαιείν ηεο έξεπλαο  θαη γηα ην 

ιόγν απηό ν πξνζεθηηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ είλαη απαξαίηεηνο θαζώο δηαζθαιίδεη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ηελ αμηνπηζηία ηεο.  

Η ζύληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε µε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία ελόο απινύ θαη 

θαηαλνεηνύ εξσηεκαηνινγίνπ µε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο, ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο ζύγρπζεο. Λόγσ όκσο ηνπ όηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνξά 

ππεξεζία λέαο ηερλνινγίαο πνπ ζπλερώο εμειίζζεηαη, πνιιέο θνξέο ππήξρε δπζθνιία 

ζηελ δηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ µε ηέηνην ηξόπν πνπ λα µελ δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά 

ζηνλ εξσηώκελν. Απηό αθνξά θπξίσο άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο πνπ δελ έρνπλ 

εμνηθεησζεί µε ηηο ππεξεζίεο ηερλνινγίαο. 

Σν εξσηεκαηνιόγην  παξνπζηάδεηαη ζηελ αθξηβή, ηειηθή ηνπ κνξθή ζην 

Παξάξηεκα Α θαη απνηειείηαη από δύν κέξε. ην πξώην κέξνο, πεξηιακβάλνληαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο: ην θύιν, ε ειηθία,  ε επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε 

θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Σν δεύηεξν κέξνο, πεξηιακβάλεη έλα ζεκαηηθό άμνλα 

ζρεηηθά κε ηελ ηειεθσλία, ην ίληεξλεη θαη ην IPTV θαη απνηειείηαη από ζεηξά δεθαπέληε  

εξσηήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ απνηππσζεί ζύκθσλα κε ηελ πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert.  

5.4  ςλλογή και επεξεπγαζία επυηημαηολογίυν  

Η ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ άξρηζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 θαη 

νινθιεξώζεθε ηνλ Μάην ηνπ2014.   

Η δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

δηάθνξα site ηερλνινγηθνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ πεξηερνκέλνπ, ζε ζειίδεο  θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο (Facebook,Twitter) θαη από ηελ γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο. Η ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε άηνκα δηαθνξεηηθώλ 

ειηθηαθώλ, θνηλσληθώλ θαη κνξθσηηθώλ νκάδσλ από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 

ζπληέιεζε ζηελ πςειή δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο. πλνιηθά ζπγθεληξώζεθαλ 208 

εξσηεκαηνιόγηα, ην νπνίν νθείιεηαη αθελόο ζην όηη νη εξσηήζεηο ήηαλ ζύληνκεο  θαη 
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θαηαλνεηέο, θαη αθεηέξνπ ζηηο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο πνπ δόζεθαλ ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζε ζρεηηθό ζεκείσκα πνπ πξνεγνύληαλ απηνύ.  

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό 

πξόγξακκα SPSS 22. Ωο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ αξρηθά, ππνινγίζηεθαλ 

νη ζπρλόηεηεο ησλ απαληήζεσλ ησλ εξσηώκελσλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα, εμεηάζηεθε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο Αlpha ηνπ Cronbach, 

ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αμηνπηζηία ηνπ δείγκαηνο.  Σέινο, ππνινγίζηεθε ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο Spearman’s Rho. 
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 6  Αποηελέζμαηα Ππυηογενούρ Έπεςναρ 

6.1 Πεπιγπαθική ηαηιζηική Ανάλςζη 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη πεξηγξαθηθά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο έξεπλαο. 

Πξνζεγγίδνληαο ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ, επηρεηξείηαη κηα πξώηε αλάιπζε ησλ 

ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα ζέκαηα, ηα νπνία 

ηίζεληαη ππό εμέηαζε ζηε παξνύζα εξγαζία. 

6.2  Γημογπαθικά ζηοισεία ηηρ έπεςναρ 

Σν δηαδηθηπαθό εξσηεκαηνιόγην θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 208 ηπραία άηνκα. Οη 

απαληήζεηο αθνξνύλ ζε έλα ηζνξξνπεκέλν δείγκα αλδξώλ – γπλαηθώλ, κε πνζνζηό ησλ 

δεύηεξσλ λα θηάλεη ζην 41,8%. 

Η ζηήιε Frequency δείρλεη ηελ απόιπηε ζπρλόηεηα ησλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο 

ζην δείγκα καο. ηνλ πίλαθα θαίλεηαη όηη 121 από νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άλδξεο. Η 

ζηήιε Percent θαη Valid Percent δείρλνπλ ηελ ζρεηηθή ζπρλόηεηα ησλ ηηκώλ ηεο 

κεηαβιεηήο ζην δείγκα , ε πξώηε επί ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηπηώζεσλ  θαη ε δεύηεξε επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ έδσζαλ έγθπξεο απαληήζεηο . Σν ζύλνιν ησλ 

πεξηπηώζεσλ ζην δείγκα καο θαη ην ζύλνιν ησλ εγθύξσλ απαληήζεσλ  είλαη 208. Άξα, 

νη δπν ζηήιεο είλαη ίζεο θαη δελ πξνθύπηνπλ ειιείπεηο πεξηπηώζεηο. 

 

Πίνακαρ 1 Καηανομή ζςσνόηηηαρ ηηρ μεηαβληηή  «Φύλο» 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλδξαο 
121 58,2 58,2 58,2 

Γπλαίθα 
87 41,8 41,8 100,0 

Total 
208 100,0 100,0  
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Γπάθημα 6 Ποζοζηά Ανδπών – Γςναικών 

 

Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25- 34 εηώλ, ελώ ηελ 

κεηνςεθία απνηεινύλ νη ειηθηαθέο νκάδεο από 45+ κε ζπλνιηθό πνζνζηό 3,4%. 

ηνλ πίλαθα θαίλεηαη όηη ην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ ζην δείγκα καο θαη ην 

ζύλνιν ησλ εγθύξσλ απαληήζεσλ  είλαη 208. Οη ζηήιεο Percent - Valid Percent είλαη ίζεο 

θαη δελ πξνθύπηνπλ ειιείπεηο πεξηπηώζεηο. 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 15-24 60 28,8 28,8 28,8 

25-34 117 56,3 56,3 85,1 

35-44 24 11,5 11,5 96,6 

45-54 2 1,0 1,0 97,6 

55+ 5 2,4 2,4 100,0 

Total 208 100,0 100,0  

Πίνακαρ 2 Καηανομή ζςσνόηηηαρ ηηρ μεηαβληηή  «Ηλικία» 
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Γπάθημα 7 Ηλικιακή καηανομή δείγμαηορ 

 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ απνηειείηε από καζεηέο θαη θνηηεηέο 

κε πνζνζηό 35,6%, ελώ αθνινπζνύλ κε κηθξή δηαθνξά νη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη 

άλεξγνη κε πνζνζηό 26% θαη 22,6% αληίζηνηρα. 

Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο πξνεγνύκελεο  κεηαβιεηέο , έηζη θαη ζηελ  ζπρλόηεηαο 

ηεο κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηελ  «Δπαγγεικαηηθή απαζρόιεζε», πξνθύπηεη  απόιπηε 

ζπρλόηεηα ησλ ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ζην δείγκα καο. 

 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλεξγνο 47 22,6 22,6 22,6 

Γεκόζηνο Τπάιιεινο 13 6,3 6,3 28,8 

Διεύζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο 
18 8,7 8,7 37,5 

Ιδησηηθόο Τπάιιεινο 54 26,0 26,0 63,5 

Μαζεηήο/ Φνηηεηήο 74 35,6 35,6 99,0 

Οηθηαθά 2 1,0 1,0 100,0 

Total 208 100,0 100,0  
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Πίνακαρ 3 Καηανομή ζςσνόηηηαρ ηηρ μεηαβληηή  «Δπαγγελμαηική απαζσόληζη» 

 

 

Γπάθημα 8 Επαγγελμαηική απαζσόληζη δείγμαηορ 

 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξαηεξείηε όηη ην κνξθσηηθό ηνπο 

επίπεδν είλαη πςειό, θαζώο νη εξσηεζέληεο είλαη απόθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζε πνζνζηό 75,1%. 

ηνλ  πίλαθα θαίλεηαη ,όηη  ζηήιε Frequency δείρλεη ηελ απόιπηε ζπρλόηεηα ησλ 

ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ζην δείγκα καο. Δλώ, νη ζηήιεο Percent - Valid Percent είλαη θαη 

απηέο ίζεο θαη δελ πξνθύπηνπλ ειιείπεηο πεξηπηώζεηο. 

 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Α.Δ.Ι. 47 22,6 22,6 22,6 

Γπκλάζην 3 1,4 1,4 24,0 

Γεκνηηθό 7 3,4 3,4 27,4 

Γηδαθηνξηθό 7 3,4 3,4 30,8 

Λύθεην 42 20,2 20,2 51,0 
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Μεηαπηπρηαθό 43 20,7 20,7 71,6 

Σ.Δ.Ι. 59 28,4 28,4 100,0 

Total 208 100,0 100,0  

Πίνακαρ 4 Καηανομή ζςσνόηηηαρ ηηρ μεηαβληηή  «Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ» 

 

 

Γπάθημα 9 Μοπθωηικό επίπεδο δείγμαηορ 

 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θάηνρνη ζύλδεζεο ίληεξλεη κε 

ην πνζνζηό αλάκεζα ζηα δύν θύια λα είλαη 55,8% γηα ηνπο άληξεο ζε αληίζεζε κε ην 

39,9% γηα ηηο γπλαίθεο.  
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Γπάθημα 10 Κάηοσοι ζύνδεζηρ ίνηεπνεη 

 

Δλώ νη θάηνρνη ζύλδεζεο ίληεξλεη είλαη ην 95,7% ησλ εξσηεζέλησλ, δελ 

ζπκβαίλεη ην ίδην κε ην θαηόρνπο ππεξεζίαο IPTV νη νπνίνη αληηζηνηρνύλ ζην 23,1%, 

θάηη ην νπνίν νθείιεηε ζην όηη απνηειεί κηα ζρεηηθά λέα ππεξεζία.  

 

Γπάθημα 11 Κάηοσοι ςπηπεζίαρ IPTV 
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Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο θάλνπλ ρξήζε ηνπ ίληεξλεη, κε απηνύο πνπ 

ην ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά έσο πνιύ ζπρλά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα απνηεινύλ ην 

98,1% ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Γπάθημα 12 Σςσνόηηηα σπήζηρ ίνηεπνεη καηά ηην διάπκεια ηηρ ημέπαρ 

 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο θάλεη κέηξηα ρξήζε ηεο ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, αγγίδνληαο ην 32,2%, κε ην ακέζσο επόκελν πνζνζηό πνπ είλαη ην 24% λα 

θάλεη ζπρλή ρξήζε.  
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Γπάθημα 13 Σςσνόηηηα σπήζηρ ζηαθεπήρ ηηλεθωνίαρ καηά ηην διάπκεια ηηρ 

ημέπαρ 

 

ην ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ θαηαγξάθνληαη πνιύ ρακειά πνζνζηά ζηελ ρξήζε 

ππεξεζίαο IPTV, κε κόιηο ην 12,9% λα θάλεη ζπρλή θαη πνιύ ζπρλή ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο κε ηελ πιεηνςεθία λα κελ ρξεζηκνπνηεί ζρεδόλ πνηέ ηελ ππεξεζία ζε 

πνζνζηό 68,1%.  
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Γπάθημα 14 Σςσνόηηηα σπήζηρ ςπηπεζίαρ IPTV καηά ηην διάπκεια ηηρ 

ημέπαρ 

 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηό 71,2% επηζπκνύλ ν 

ηειεπηθνηλσληαθόο ηνπο πάξνρνο λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ.  

0 20 40 60 80 100 120 140

Μζτρια 

Πολφ ςπάνια (ςχεδόν ποτζ) 

Πολφ ςυχνά 

πάνια 

υχνά 

*ΠΕΡΙΟΧΗΚΕΛΙΟΤ+ 

*ΠΕΡΙΟΧΗΚΕΛΙΟΤ+ 

*ΠΕΡΙΟΧΗΚΕΛΙΟΤ+ 

*ΠΕΡΙΟΧΗΚΕΛΙΟΤ+ 

*ΠΕΡΙΟΧΗΚΕΛΙΟΤ+ 



 

37 

 

Γπάθημα 15 Απανηήζειρ ζηην επώηηζη «Δεν είναι απαπαίηηηο ο 

ηηλεπικοινωνιακόρ πάποσορ να ακολοςθεί ηιρ εξελίξειρ ζηον ηομέα ηων 

ηηλεπικοινωνιών» 

 

Η πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηό 92,4% ζεσξεί απαξαίηεην ν 

ηειεπηθνηλσληαθόο ηνπο πάξνρνο λα θαηαλνεί θαη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο.  
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Γπάθημα 16 Απανηήζειρ ζηην επώηηζη «Θεωπείηε απαπαίηηηο ο 

ηηλεπικοινωνιακόρ ζαρ πάποσορ να καηανοεί και να καλύπηει ηιρ ανάγκερ ζαρ» 

 

ην επόκελν γξάθεκα βιέπνπκε όηη νη εξσηεζέληεο ζε πνζνζηό 84,6% ζεσξνύλ 

ζεκαληηθή ηελ άκεζε άξζε ησλ βιαβώλ ζηελ ζύλδεζή ηνπο.  
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Γπάθημα 17 Απανηήζειρ ζηην επώηηζη «Η άμεζη άπζη ηων βλαβών δεν 

θεωπείηε απαπαίηηηη» 

 

ηελ εξώηεζε αλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο έδσζε ζεηηθή απάληεζε κε ην πνζνζηό ηνπ λα 

αγγίδεη ην 59,6%.  
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Γπάθημα 18 Απανηήζειρ ζηην επώηηζη «Οι ςπηπεζίερ πος πποζθέπονηαι 

ικανοποιούν ηιρ ανάγκερ μος» 

 

ηελ εξώηεζε πνπ έγηλε ζην δείγκα λα ζεκεηώζνπλ ζε κία θιίκαθα από 1-5, 

πόζν θαηά ηελ γλώκε ηνπο θάζε έλαο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο επεξεάδεη ζεηηθά 

ηελ επηινγή παξόρνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ίληεξλεη θαη IPTV παξαηεξνύκε όηη ην 

θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην θόζηνο ηεο κεληαίαο ζπλδξνκήο, θάηη ην νπνίν είλαη 

θαη αλακελόκελν θαζώο ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ έρεη επεξεάζεη 

ζεκαληηθά ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά  ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ. 

Σν επόκελν ζεκαληηθόηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή παξόρνπ είλαη ε ηαρύηεηα 

ζύλδεζεο πνπ πξνζθέξεη, θαζώο ε ρώξα καο θαηέρεη κία από ηηο ρακειόηεξεο ζέζεηο 

ζηελ Δπξώπε όζνλ αθνξά ηελ ηαρύηεηα ζύλδεζεο ζην ίληεξλεη.  

Η ηαρύηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβώλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηνπο 

εξσηεζέληεο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη ην ππάξρσλ δίθηπν ηειεθσλίαο είλαη πνιύ παιηό θαη 

παξνπζηάδνληαη ζπρλά βιάβεο, νη νπνίεο απαηηνύλ ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο από ηνλ 

ηερληθό ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ παξόρνπ.  
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Ο δσξεάλ ρξόλνο νκηιίαο πνπ πεξηιακβάλεηε ζην παθέην ζύλδεζεο απνηειεί 

αθόκα έλα ζεκαληηθό παξάγνληα γηα ηελ επηινγή παξόρνπ, παξόιν ηελ πνιύ κεγάιε 

εμάπισζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ.  

Η επθνιία ζύλδεζεο ζπζθεπώλ όπσο Set Top Boxes, Smart TV’s, πνιιώλ 

ππνινγηζηώλ θ.η.ι. δελ απνηειεί έλαλ από ηνπο θπξηόηεξνπο ιόγνπο γηα ηελ επηινγή 

θάπνηνπ παξόρνπ, θαζώο ε εμάπισζε ηνπ IPTV θαη ησλ έμππλσλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ 

βξίζθεηε αθόκα ζηα πξώηα ηεο βήκαηα όζσλ αθνξά ηελ Διιάδα, θάηη ην νπνίν 

βιέπνπκε θαη από ηελ ζρεηηθά κηθξή ζεκαληηθόηεηα πνπ έρεη γηα ηνπο εξσηεζέληεο θαη 

ην πεξηερόκελν IPTV πνπ πξνζθέξνπλ νη πάξνρνη.  

 

Γπάθημα 19 Πποηιμήζειρ επωηηθένηων 

 

6.3  Ο ζςνηελεζηήρ αξιοπιζηίαρ ηος επυηημαηολογίος ηηρ 

έπεςναρ-Alpha ηος Cronbach 

 Ο ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach είλαη κηα ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο κέηξν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ εξσηήζεσλ ελόο 

εξσηεκαηνινγίνπ. Μηα θιίκαθα εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί όηη έρεη 

απαληεζεί αμηόπηζηα ζεσξείηαη απαξαίηεην ε ηηκή ηνπ alpha ηνπ Cronbach>0,6. 
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ύκθσλα κε ηνπο Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) ν δείθηεο alpha ηνπ 

Cronbach ζεσξείηαη αμηόπηζηνο αθόκα θαη αλ ιάβεη ηηκέο κεγαιύηεξεο ηνπ 0,6 ζηελ 

πεξίπησζε εμεξεπλεηηθήο έξεπλαο. 

Σν ζηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS 22 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε βνήζεζε λα 

ππνινγηζηεί ε ηηκή alpha ηνπ Cronbach. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξνύλ  ηηο πξνηηκήζεηο εξσηεζέλησλ είλαη ζπλνιηθά έμη θαη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο 

ηζνύηαη κε 0,677 πνπ απηό ζεκαίλεη όηη 0,677>0,6 άξα ε αζξνηζηηθή θιίκαθα πνπ κεηξά 

ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ πξνηηκήζεηο ησλ εξσηώκελσλ είλαη αμηόπηζηε.  

ρεηηθά κε ηηο δύν εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην εάλ είλαη θάηνρνη ππεξεζηώλ 

ίληεξλεη &  IPTV παξαηεξείηαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο είλαη 0,167<0,6 άξα ε 

αζξνηζηηθή θιίκαθα πνπ κεηξά ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ πξνηηκήζεηο ησλ εξσηώκελσλ δελ 

είλαη αμηόπηζηε.  

Η κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο γηα ηηο ηξείο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πρλόηεηα 

ρξήζεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, ίληεξλεη θαη  ππεξεζίαο IPTV θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο παξαηεξείηαη ν ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο είλαη 0,166<0,6 άξα ε αζξνηζηηθή 

θιίκαθα πνπ κεηξά ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ πξνηηκήζεηο ησλ εξσηώκελσλ δελ είλαη 

αμηόπηζηε.  

Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύλ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο 

παξόρνπο ζρεηηθά κε ηηο  ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο θαη αλ  θαιύπηνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπο, είλαη ζπλνιηθά δπν εξσηήζεηο θαη ν δείθηεο αμηνπηζηίαο έπεηηα από 

αλάιπζε βγαίλεη 0,209 πνπ απηό ζεκαίλεη όηη 0,209<0,6 άξα ε αζξνηζηηθή θιίκαθα πνπ 

κεηξά ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ πξνηηκήζεηο ησλ εξσηώκελσλ δελ είλαη αμηόπηζηε.  

Οη δπν εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνύλ όηη δελ  είλαη απαξαίηεην ν 

ηειεπηθνηλσληαθόο πάξνρνο λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ 

θαη όηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε άξζε ησλ βιαβώλ έρνπλ δείθηε αμηνπηζηίαο 0,035 

πνπ απηό ζεκαίλεη όηη 0,035<0,6 άξα ε αζξνηζηηθή θιίκαθα πνπ κεηξά ηηο αληηιήςεηο γηα 

ηελ πξνηηκήζεηο ησλ εξσηώκελσλ δελ είλαη αμηόπηζηε.  

 

6.4  ςνηελεζηήρ ςζσέηιζηρ Spearman’s Rho 

Ο ζπληειεζηήο πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ, αλαθέξεηαη ζηε γξακκηθήο 

θύζεσο ζρέζε πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη δύν κεηαβιεηέο. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλαο 
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ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη από -1 έσο +1. Αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

γξακκηθήο ζπζρέηηζεο δύν κεηαβιεηώλ ζεκαίλεη όηη έρνπκε ηελ ύπαξμε  

Αξλεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. Γειαδή, νη κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο κίαο 

κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνύλ ζηηο κηθξόηεξεο ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. 

Θεηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη έλδεημε  

ζεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ. Γειαδή, νη 

κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο κίαο κεηαβιεηήο ηείλνπλ λα αληηζηνηρνύλ 

ζηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο ηεο άιιε κεηαβιεηήο. Σηκέο θνληά ζην κεδέλ απνηεινύλ 

έλδεημε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν 

κεηαβιεηώλ. 

Όζν πην κεγάιεο είλαη νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή, ή όζν πην θνληά βξίζθνληαη ζηε 

κνλάδα (ζε απόιπηε ηηκή πάληα), ηόζν πην ηζρπξή είλαη ε γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ 

ηνπο. Οη πην γλσζηνί ζπληειεζηέο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο είλαη νη ζπληειεζηέο ηνπ 

Pearson θαη ηνπ Spearman . 

Δκείο ππνινγίζακε  ηνλ ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman (Spearman’s 

correlation coefficient) κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην SPSS 22.  

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Spearman 

 

 

Δίλαη Με-παξακεηξηθό ζηαηηζηηθό κέηξν θαη ηα δεδνκέλα δελ είλαη αλάγθε λα 

είλαη 

θαλνληθά νύηε ζπλερή. Βαζίδεηαη ζε δηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ (ranking) θαη 

ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ Pearson ζηηο δηαηάμεηο (ranks): 

 

 

 

Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο ππνινγίδνληαη γηα δεύγε κεηαβιεηώλ. Πήξακε 

πεξηζζόηεξεο από δύν κεηαβιεηέο, θαη ππνινγίζακε ηνπο ζπληειεζηέο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο γηα όια ηα δεύγε ησλ κεηαβιεηώλ.  
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ΣΙΜΈ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΊΑ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΉ ΤΥΈΣΙΗ 

r=±0.1: μικπή ζςζσέηιζη 

r=±0.3: μέηπια ζςζσέηιζη 

r=±0.5: ιζσςπή ζςζσέηιζη 

 

Βιέπνπκε όηη γηα όιεο ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηώλ γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

ππάξρνπλ δύν αζηεξάθηα. Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα απηά ηα 

δεύγε κεηαβιεηώλ αλίρλεπζαλ θάπνηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ όισλ 

ησλ δεπγώλ κεηαβιεηώλ. Κάησ από θάζε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο εκθαλίδεηαη 

κία p- value (Sig. (2-tailed)). Η p-value πνπ έρεη ππνινγηζηεί γηα θάζε ζπληειεζηή 

μερσξηζηά αλαθέξεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο όηη ζην ζπγθεθξηκέλν δεύγνο 

κεηαβιεηώλ δελ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε (δειαδή όηη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο γηα 

ην δεύγνο είλαη ίζνο κε ην κεδέλ). Αθνύ ην παξαηεξεζέλ επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο είλαη κηθξόηεξν ηνπ 0.05, ζπκπεξαίλνπκε όηη απηή ε ππόζεζε 

απνξξίπηεηαη ζε α=0.05. Άξα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηνπ δεύγνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε p-value είλαη κηθξόηεξε ηνπ 0.01, ηόηε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εκθαλίδεηαη κε δύν αζηεξάθηα αληί γηα κόλν έλα. 

 

Αθόκα λα αλαθέξνπκε όηη κε ην ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ειέγρνπκε αλ 

ζε έλα δεύγνο κεηαβιεηώλ ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε κόλν. Γειαδή κπνξεί λα 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ, αιιά όρη γξακκηθήο θύζεσο. ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δύν κεηαβιεηέο δελ κπνξεί λα αληρλεπηεί 

κε ην ζπληειεζηή γξακκηθήο ζπζρέηηζεο. Οπόηε πξνζνρή ζηελ εξκελεία πνπ δίλνπκε 

ζην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο. Να ππελζπκίζνπκε επίζεο όηη ε ινγηθή κε ηελ νπνία 

απνξξίπηνπκε ή όρη κία ππόζεζε είλαη πάληα ε ίδηα. Αλ ην παξαηεξεζέλ επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο είλαη κηθξόηεξν ηνπ 0.05 ε ππόζεζε απνξξίπηεηαη. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε δελ απνξξίπηεηαη.  
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Correlations 

 

Κόζηορ 

μηνιαίαρ 

ζςνδπομήρ 

Σασύηηηα 

ζύνδεζηρ 

Σασύηηηα 

αποκαηάζη

αζηρ 

βλαβών 

Δςκολία 

ζύνδεζηρ 

ζςζκεςών 

Γυπεάν 

σπόνορ 

ομιλίαρ 

Πεπιεσόμεν

ο IPTV 

Spearman's 

Rho 

Κόζηορ 

μηνιαίαρ 

ζςνδπομήρ 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

1,000 ,354
**

 ,232
**

 ,084 ,375
**

 ,148
*
 

Sig. (2-

tailed) 
. ,000 ,001 ,229 ,000 ,033 

N 208 208 208 208 208 208 

Σασύηηηα 

ζύνδεζηρ 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

,354
**

 1,000 ,287
**

 ,204
**

 ,258
**

 ,329
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,000 . ,000 ,003 ,000 ,000 

N 208 208 208 208 208 208 

Σασύηηηα 

αποκαηάζηαζη

ρ βλαβών 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

,232
**

 ,287
**

 1,000 ,236
**

 ,221
**

 ,147
*
 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 . ,001 ,001 ,034 

N 208 208 208 208 208 208 

Δςκολία 

ζύνδεζηρ 

ζςζκεςών 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

,084 ,204
**

 ,236
**

 1,000 ,187
**

 ,254
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,229 ,003 ,001 . ,007 ,000 

N 208 208 208 208 208 208 
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Πίνακαρ 5 Αποηελέζμαηα για ηο δείκηη ζςνάθειαρ Spearman’s Rho 

 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Κόζηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο» ζε ζρέζε κε «Σαρύηεηα 

ζύλδεζεο» είλαη ίζνο κε 0.354, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κεγαιύηεξν θόζηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο 

αληηζηνηρεί ζε γξεγνξόηεξε ηαρύηεηα ζύλδεζεο. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Κόζηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο» ζε ζρέζε κε «Σαρύηεηα 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ» είλαη ίζνο κε 0.232, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηξίνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κεγαιύηεξν θόζηνο κεληαίαο 

ζπλδξνκήο αληηζηνηρεί ζε γξεγνξόηεξε ηαρύηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβώλ. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Κόζηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο» ζε ζρέζε κε «Δπθνιία 

ζύλδεζεο ζπζθεπώλ» είλαη ίζνο κε 0.084, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε ρακεινύ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κεγαιύηεξν θόζηνο κεληαίαο 

ζπλδξνκήο αληηζηνηρεί ζε κεγαιύηεξε επθνιία ζύλδεζεο ζπζθεπώλ. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Κόζηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο» ζε ζρέζε κε «Γσξεάλ 

ρξόλνο νκηιίαο» είλαη ίζνο κε 0.375, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή 

Γυπεάν σπόνορ 

ομιλίαρ 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

,375
**

 ,258
**

 ,221
**

 ,187
**

 1,000 ,333
**

 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,001 ,007 . ,000 

N 208 208 208 208 208 208 

Πεπιεσόμενο 

IPTV 

Correlat

ion 

Coeffici

ent 

,148
*
 ,329

**
 ,147

*
 ,254

**
 ,333

**
 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,033 ,000 ,034 ,000 ,000 . 

N 208 208 208 208 208 208 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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ζπζρέηηζε κεηξίνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κεγαιύηεξν θόζηνο κεληαίαο 

ζπλδξνκήο αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξν δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Κόζηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο» ζε ζρέζε κε «Πεξηερόκελν 

IPTV» είλαη ίζνο κε 0.148, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κεηξίνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κεγαιύηεξν θόζηνο κεληαίαο ζπλδξνκήο 

αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξν πεξηερόκελν IPTV. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Σαρύηεηα ζύλδεζεο» ζε ζρέζε κε «Σαρύηεηα 

απνθαηάζηαζεο βιαβώλ» είλαη ίζνο κε 0.287, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα 

ζύλδεζεο αληηζηνηρεί ζε γξεγνξόηεξε ηαρύηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβώλ. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Σαρύηεηα ζύλδεζεο» ζε ζρέζε κε «Δπθνιία ζύλδεζεο 

ζπζθεπώλ» είλαη ίζνο κε 0.204, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ζύλδεζεο αληηζηνηρεί ζε 

κεγαιύηεξε επθνιία ζύλδεζεο ζπζθεπώλ. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Σαρύηεηα ζύλδεζεο» ζε ζρέζε κε «Γσξεάλ ρξόλνο 

νκηιίαο» είλαη ίζνο κε 0.258, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ζύλδεζεο αληηζηνηρεί ζε 

πεξηζζόηεξν δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Σαρύηεηα ζύλδεζεο» ζε ζρέζε κε «Πεξηερόκελν IPTV» 

είλαη ίζνο κε 0.329, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κέηξηνπ 

βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα ζύλδεζεο αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξν 

πεξηερόκελν IPTV. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Σαρύηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβώλ» ζε ζρέζε κε «Δπθνιία 

ζύλδεζεο ζπζθεπώλ» είλαη ίζνο κε 0.236, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ αληηζηνηρεί ζε κεγαιύηεξε επθνιία ζύλδεζεο ζπζθεπώλ. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Σαρύηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβώλ» ζε ζρέζε κε «Γσξεάλ 

ρξόλνο νκηιίαο» είλαη ίζνο κε 0.221, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξν δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Σαρύηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβώλ» ζε ζρέζε κε 

«Πεξηερόκελν IPTV» είλαη ίζνο κε 0.147, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή 
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ζπζρέηηζε κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα απνθαηάζηαζεο 

βιαβώλ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξν πεξηερόκελν IPTV. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Δπθνιία ζύλδεζεο ζπζθεπώλ» ζε ζρέζε κε «Γσξεάλ 

ρξόλνο νκηιίαο» είλαη ίζνο κε 0.187, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε επθνιία ζύλδεζεο 

ζπζθεπώλ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξν δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Δπθνιία ζύλδεζεο ζπζθεπώλ» ζε ζρέζε κε «Πεξηερόκελν 

IPTV» είλαη ίζνο κε 0.254, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε επθνιία ζύλδεζεο ζπζθεπώλ 

αληηζηνηρεί ζε πεξηζζόηεξν πεξηερόκελν IPTV. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Γσξεάλ ρξόλνο νκηιίαο» ζε ζρέζε κε «Πεξηερόκελν 

IPTV» είλαη ίζνο κε 0.333, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε 

κέηξηνπ βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ν πεξηζζόηεξνο δσξεάλ ρξόλνο νκηιίαο αληηζηνηρεί 

ζε πεξηζζόηεξν πεξηερόκελν IPTV. 

 

 

Correlations 

 

Δίζηε κάηοσορ 

ζύνδεζηρ 

ίνηεπνεη; 

 

Δίζηε σπήζηηρ 

ςπηπεζίαρ IPTV; 

 

Spearman's Rho Δίζηε κάηοσορ ζύνδεζηρ 

ίνηεπνεη; 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,116 

Sig. (2-tailed) . ,094 

N 208 208 

Δίζηε σπήζηηρ ςπηπεζίαρ 

IPTV ; 

Correlation 

Coefficient 
,116 1,000 

Sig. (2-tailed) ,094 . 

N 208 208 

Πίνακαρ 6 : Αποηελέζμαηα για ηο δείκηηρ ζςνάθειαρ Spearman’s Rho 
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Correlations 

 Στη διάρκεια 

τησ ημζρασ 

πόςο ςυχνά 

χρηςιμοποιείτ

ε το ίντερνετ; 

Στη διάρκεια 

τησ ημζρασ 

πόςο ςυχνά 

χρηςιμοποιείτε 

την τηλεφωνία; 

Στη διάρκεια 

τησ ημζρασ 

πόςο ςυχνά 

χρηςιμοποιείτ

ε το IPTV; 

Spearman's Rho Στη διάρκεια τησ 

ημζρασ πόςο 

ςυχνά 

χρηςιμοποιείτε το 

ίντερνετ; 

Correlation 

Coefficient 

1,000 -,117 ,087 

Sig. (2-tailed) . ,093 ,209 

N 208 208 208 

Στη διάρκεια τησ 

ημζρασ πόςο 

ςυχνά 

χρηςιμοποιείτε 

την τηλεφωνία; 

Correlation 

Coefficient 

-,117 1,000 ,166* 

Sig. (2-tailed) ,093 . ,017 

N 208 208 208 

Στη διάρκεια τησ 

ημζρασ πόςο 

ςυχνά 

χρηςιμοποιείτε το 

IPTV; 

Correlation 

Coefficient 

,087 ,166* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,209 ,017 . 

N 208 208 208 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακαρ 7 Αποηελέζμαηα για ηο δείκηηρ ζςνάθειαρ Spearman’s Rho 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Υξήζε ίληεξλεη» ζε ζρέζε κε «Υξήζε ηειεθσλίαο» είλαη 

ίζνο κε -0.117, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κέηξηνπ 

βαζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη αληηζηνηρεί ζε κηθξόηεξε 

ρξήζε ηεο ηειεθσλίαο. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Υξήζε ίληεξλεη» ζε ζρέζε κε «Υξήζε IPTV» είλαη ίζνο 

κε 0.087, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε ρακεινύ βαζκνύ. Απηό 
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ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη αληηζηνηρεί ζε κεγαιύηεξε ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο IPTV. 

O rs γηα ηνπο δείθηεο «Υξήζε ηειεθσλίαο» ζε ζρέζε κε «Υξήζε IPTV» είλαη 

ίζνο κε 0.166, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε ρακεινύ βαζκνύ. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ε κεγαιύηεξε ρξήζε ηεο ηειεθσλίαο αληηζηνηρεί ζε κεγαιύηεξε 

ρξήζε ηεο ππεξεζίαο IPTV. 
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 7 Δπίλογορ 

 7.1  ύνοτη και ζςμπεπάζμαηα 

Παξά ην γεγνλόο όηη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο G.hn θηλείηαη πξνο ηα εκπξόο, 

νξηζκέλνη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη έρνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην G.hn ζε ζρέζε κε 

ηε ζπκβαηόηεηά ηνπ κε ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο νηθηαθήο δηθηύσζεο. Δμαηηίαο ηεο 

ηθαλόηεηάο ηνπ G.hn λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο νπνπδήπνηε θαη δηακέζνπ νπνηνπδήπνηε 

θπζηθνύ κέζνπ ζην ζπίηη, πνιινί πάξνρνη ππεξεζηώλ έρνπλ θαηαιήμεη όηη ηα νθέιε ηεο 

ρξήζεο ηνπ G.hn αληηζηαζκίδνπλ ηπρόλ ειαηηώκαηα. 

Σν νηθηαθό δίθηπν ηνπ κέιινληνο ζα είλαη πβξηδηθό. Οη ηειεπηθνηλσληαθνί 

πάξνρνη αθνινπζνύλ κηα θάζεηε ζηξαηεγηθή έληαμεο, κε ζηόρν λα ζπλδπάζνπλ 

ελζύξκαηεο θαη αζύξκαηεο ηερλνινγίεο νηθηαθήο δηθηύσζεο ζην ζπίηη κε ην κέγηζην 

όθεινο. Με ηελ έιεπζε πξνηύπσλ όπσο ην G.hn, ππάξρεη έλα κνλνπάηη πξνο έλα πην 

ηζρπξό εηεξνγελέο δίθηπν (hetnet) ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνύ. Ο ζπλδπαζκόο ηνπ G.hn 

κε ηα ππάξρνληα αζύξκαηα δίθηπα Wi-Fi κέζα ζε έλα ζπίηη ζα είλαη ζε ζέζε πιένλ λα 

θαιύςνπλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα γξήγνξεο ζπλδέζεηο, κεγάιε 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απαξάκηιιε επεθηαζηκόηεηα ηνπ νηθηαθνύ ηνπο δηθηύνπ. Σν G.hn 

αλ θαη ζηα πξώηα βήκαηά ηνπ απνηειεί ήδε ην κέιινλ ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, έλα κέιινλ 

ην νπνίν ζα θαζνξίζεη θαηά κεγάιν βαζκό ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζπλδεόκαζηε ζην 

ηειεπηθνηλσληαθό δίθηπν. 

 7.2  πια και πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ ππήξραλ ζηελ παξνύζα εξγαζία ήηαλ ιίγνη. Ο 

ζεκαληηθόηεξνο ήηαλ ε έιιεηςε παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο ηνπ πξνηύπνπ G.hn ζηελ 

πξάμε ζε κεγάιε θιίκαθα. Έλαο αθόκα πεξηνξηζκόο ήηαλ νη ειάρηζηεο πεγέο πνπ 

ππάξρνπλ γηα ην πξόηππν απηό, θαζώο είλαη θάηη ην νπνίν θάλεη ηώξα ηα πξώηα ηνπ 

βήκαηα ζηελ αγνξά θαη δελ κπνξνύκε λα έρνπκε εθηελήο θαη εκπεξηζηαησκέλε άπνςε 

από πνιιέο πεγέο. Δπίζεο δελ ήηαλ δπλαηή ε δνθηκή ηεο ηερλνινγίαο απηήο ζηελ πξάμε 

θαζώο δελ ππνζηεξίδεηε αθόκα ζηελ Διιάδα. 
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 7.3  Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ 

Απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε πεξεηαίξσ αλάιπζε θαη δηεξεύλεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνηύπνπ ζηελ πξάμε ηόζν ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν θαζώο θαη ν 

βαζκόο απνδνρήο ηνπ από ηνπο θαηαλαισηέο. 
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Παπάπηημα A - Δπυηημαηολόγιο 

Δξσηεκαηνιόγην γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 

 

Φύιν  

o Άλδξαο  

o Γπλαίθα  

 

Ηιηθία  

o 15-24  

o 25-34  

o 35-44  

o 45-54  

o 55+  

 

Δπαγγεικαηηθή απαζρόιεζε  

o Μαζεηήο/ Φνηηεηήο  

o Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο  

o Ιδησηηθόο Τπάιιεινο  

o Γεκόζηνο Τπάιιεινο  

o πληαμηνύρνο  

o Οηθηαθά  

o Άλεξγνο  

 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο  

o Γεκνηηθό  

o Γπκλάζην  

o Λύθεην  

o Σ.Δ.Ι.  

o Α.Δ.Ι.  

o Μεηαπηπρηαθό  

o Γηδαθηνξηθό  
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Παξαθαιώ ζεκεηώζηε ζε κία θιίκαθα από 1-5, πόζν θαηά ηελ γλώκε ζαο θάζε έλαο από 

ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ επηινγή παξόρνπ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο, ίληεξλεη θαη IPTV (ην 1 ζεκαίλεη όηη δελ επεξεάδεη θαζόινπ, ελώ ην 5 

ζεκαίλεη όηη επεξεάδεη ηα κέγηζηα) * 

 

  1 - Καθόλου 2 3 4 5 - ε μεγάλο 

βαθμό 

Κόςτοσ μηνιαίασ 

ςυνδρομήσ 

     

Σαχφτητα ςφνδεςησ       

Σαχφτητα 

αποκατάςταςησ 

βλαβών  

     

Ευκολία ςφνδεςησ 

ςυςκευών  

     

Δωρεάν χρόνοσ ομιλίασ      

Περιεχόμενο IPTV      

 

Δίζηε θάηνρνο ζύλδεζεο ίληεξλεη  

o Ναί  

o Όρη  

 

Δίζηε ρξήζηεο ππεξεζίαο IPTV  

o Ναί  

o Όρη  

 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην ίληεξλεη  

o Πνιύ ζπάληα (ζρεδόλ πνηέ)  

o πάληα  

o Μέηξηα  

o πρλά  

o Πνιύ ζπρλά  
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ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηελ ηειεθσλία  

o Πνιύ ζπάληα (ζρεδόλ πνηέ)  

o πάληα  

o Μέηξηα  

o πρλά  

o Πνιύ ζπρλά  

 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην IPTV  

o Πνιύ ζπάληα (ζρεδόλ πνηέ)  

o πάληα  

o Μέηξηα  

o πρλά  

o Πνιύ ζπρλά  

 

Γελ είλαη απαξαίηεην ν ηειεπηθνηλσληαθόο πάξνρνο λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ  

o Γηαθσλώ απόιπηα  

o Γηαθσλώ  

o Ούηε ζπκθσλώ/ Ούηε δηαθσλώ  

o πκθσλώ  

o πκθσλώ απόιπηα  

 

Θεσξείηε απαξαίηεην ν ηειεπηθνηλσληαθόο ζαο πάξνρνο λα θαηαλνεί θαη λα θαιύπηεη ηηο 

αλάγθεο ζαο  

o Γηαθσλώ απόιπηα  

o Γηαθσλώ  

o Ούηε ζπκθσλώ/ Ούηε δηαθσλώ  

o πκθσλώ  

o πκθσλώ απόιπηα  

 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο κνπ  

o Γηαθσλώ απόιπηα  

o Γηαθσλώ  
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o Ούηε ζπκθσλώ/ Ούηε δηαθσλώ  

o πκθσλώ  

o πκθσλώ απόιπηα  

 

Η άκεζε άξζε ησλ βιαβώλ δελ ζεσξείηε απαξαίηεηε  

o Γηαθσλώ απόιπηα  

o Γηαθσλώ  

o Ούηε ζπκθσλώ/ Ούηε δηαθσλώ  

o πκθσλώ  

o πκθσλώ απόιπηα 


