
Α/Α Πεδίο μεταδεδομένων Παράμετρος / τιμές Παρατηρήσεις

1 Χρονική περίοδος αναφοράς 1/1/2022 - 30/6/2022

13838 Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών Κινητής για να ενημερωθείτε για τα προϊόντα και τις Προσφορές μας και για πληροφορίες 

σχετικά με το Λογαριασμό σας 

13839 Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών. Μέσω του αριθμού 13818, συνδέεστε αυτόματα με τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης Εταιρικών 

Πελατών, που είναι πρόθυμος να σας εξυπηρετήσει τηλεφωνικά και να χειριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε 

αίτημά σας, όπως αλλαγές οικονομικών προγραμμάτων, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών, θέματα λογαριασμών, 

δήλωση απώλειας ή κλοπής, αλλαγές στοιχείων της εταιρίας σας, περιαγωγή, τεχνικά θέματα κ.λπ.

13738 Αναγγελία βλαβών Κινητής Τηλεφωνίας, στο δίκτυο ή τη σύνδεσή σας

1250 Υπηρεσία Γενικών Πληροφοριών COSMOTE κινητής. 

Χρόνος απόκρισης Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών που παρέχονται μέσω των σύντομων κωδικών υλοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένου 

συστήματος IVR, το οποίο υποδέχεται την κλήση του πελάτη και παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επιλογής του θέματος για το 

οποίο επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Ανάλογα με την επιλογή του πελάτη, η κλήση θα δρομολογηθεί είτε σε πλήρως 

αυτοματοποιημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης μέσω του συστήματος IVR, είτε σε εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών. 

Το σύστημα IVR αλληλοεπιδρά με ελεύθερο διάλογο με τον πελάτη, παρέχοντας  αφενός πολλές δυνατότητες self service και 

αφετέρου δρομολογώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τον πελάτη σε εκπρόσωπο σε περίπτωση που αυτό απαιτείται.

Ο μέσος χρόνος απόκρισης όλων των παραπάνω υπηρεσιών υπολογίζεται έως τη σύνδεση του πελάτη με τον εκπρόσωπο της 

εξυπηρέτησης πελατών, και συμπεριλαμβάνει το χρόνο πλοήγησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα IVR και το χρόνο ακρόασης 

των ηχογραφημένων οδηγιών μέχρι την επιλογή για σύνδεση με εκπρόσωπο. 

Ποσοστό (%) κλήσεων που απαντήθηκαν εντός 60 sec Η μέτρηση του χρόνου απόκρισης για τον υπολογισμό του ποσοστού των κλήσεων που απαντήθηκαν εντός 60 δευτερολέπτων 

συμπεριλαμβάνει το χρόνο ακρόασης αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, τον χρόνο πλοήγησης / εξυπηρέτησης από το 

αυτοματοποιημένο σύστημα IVR και το χρόνο ακρόασης των ηχογραφημένων οδηγιών μέχρι την επιλογή για σύνδεση με 

εκπρόσωπο.

ελλιπής ενημέρωση Παράπονα για ελλιπή ενημέρωση από τον πάροχο

χρεώσεις Παράπονα για χρεώσεις

ποιότητα τηλεφωνίας Παράπονα για γενική ποιότητα υπηρεσιών τηλεφωνίας (εκτός από δήλωση βλάβης)

ποιότητα διαδικτύου Παράπονα για γενική ποιότητα υπηρεσιών διαδικτύου (εκτός από δήλωση βλάβης)

καθυστέρηση αποκατάστασης βλάβης Παράπονα για καθυστέρηση αποκατάστασης βλαβών

καθυστέρηση επανασύνδεσης Παράπονα για καθυστέρηση επανασύνδεσης υπηρεσιών σε περιπτώσεις διακοπής ή φραγής

λοιπές καθυστερήσεις Παράπονα για λοιπές καθυστερήσεις, όπως καθυστέρηση ενεργοποίησης/ τροποποίησης/κατάργησης προγραμμάτων ή/και 

υπηρεσιών

αμφισβήτηση πώλησης Παράπονα για αμφισβήτηση πώλησης ή εγγραφής σε υπηρεσίες

γενικού περιεχομένου Διάφορα Παράπονα Γενικού Περιεχομένου (πρόσθετη κατηγορία παραπόνων)

Καρτοκινητή (αδυναμία ανανέωσης/δυσδιακριτες καρτες) Καρτοκινητή - αδυναμία ανανέωσης/δυσδιακριτες καρτες (πρόσθετη κατηγορία παραπόνων)

Παράπονα Λογαριασμών/e-Λογαριασμός (μη έκδοση/παραλαβή/πληρωμή) Παράπονα Λογαριασμών/e-Λογαριασμός για μη έκδοση/παραλαβή/πληρωμή (πρόσθετη κατηγορία παραπόνων)

2 Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

3 Μεθοδολογία μέτρησης

4 Κατηγορίες παραπόνων


