
ΓΕΡΗΕΤ, 12 Αυγούστου 2020 
 

Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων 
αντιμετώπισης του Covid-19 

 
Περίοδος 16 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2020 

 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΓΕΡΗΕΤ, κατά την περίοδο 16 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2020 
αξιολόγησε την κατάσταση των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό: 
Α. Να διαπιστώσει τις αντοχές των σταθερών και κινητών δικτύων των παροχέων λόγω 
αυξημένης ζήτησης και να παρέμβει ρυθμιστικά εάν και όπου κρινόταν αναγκαίο.  
Β. Να καταγράψει την ζήτηση και πως αυτή επηρεάστηκε από τα κυβερνητικά μέτρα λόγω 
Covid-19. 
Γ. Να αξιολογήσει τις μεταβολές στη ζήτηση ως προς το ενδεχόμενο να εντοπίζονται μόνιμες 
αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών.  
Στο γραφικό που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνολική % μεταβολή μετά από 11 εβδομάδες 
μετρήσεων (16 Μαρτίου – 31 Μαΐου 2020) έναντι του εβδομαδιαίου μέσου όρου των μηνών 
Δεκ’19-Φεβ’20 για τον όγκο δεδομένων σταθερής και κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης και τον 
όγκο λεπτών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 

 
Από το γραφικό φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μεγαλύτερη ζήτηση παρατηρήθηκε την περίοδο          
16 Μαρτίου μέχρι 10 Μαΐου κατά την οποία ίσχυσαν ευρέως τα μέτρα περιορισμού λόγω       
Covid-19. Στη συνέχεια η ζήτηση είχε σαφή πτωτική τάση μέχρι και την εβδομάδα 25-31 Μαΐου.  
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Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι: 
Α. Οι παροχείς δεν παρατήρησαν συμφόρηση σε κανένα σημείο του σταθερού και κινητού τους 
δικτύου λόγω αυξημένης ζήτησης και δεν χρειάστηκε να γίνει οποιαδήποτε ρυθμιστική 
παρέμβαση.  
Β. Η ζήτηση κατά τη διάρκεια των μέτρων λόγω Covid-19 ήταν αυξημένη και έφθασε μέχρι το 
55% για τη σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, 46% για την κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, 39% 
για τη σταθερή τηλεφωνία και 45% για την κινητή τηλεφωνία σε σύγκριση με τη μέση ζήτηση 
τους μήνες Δεκ’19-Φεβ’20. 
Δεδομένου ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών (ζήτηση) μεταβάλλεται με την πάροδο του 
χρόνου και επηρεάζεται σημαντικά από εποχικότητα δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε αυτό το 
στάδιο μόνιμη επίδραση των κυβερνητικών μέτρων λόγω Covid-19 στη συμπεριφορά των 
καταναλωτών.  
 
Το ΓΕΡΗΕΤ θα συνεχίσει την καταγραφή της ζήτησης και θα επανέλθει καθώς θα 
συμπληρώνονται στοιχεία κυλιόμενου έτους.  
 

 


