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JCME focus 7/2017 

Εστιάζουμε σε ένα θέμα επικαιρότητας με ευρωπαϊκή διάσταση   

 

Επικοινωνία δίχως σύνορα για τους Ευρωπαίους πολίτες.  

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιαγωγή  

και τα οφέλη για τους καταναλωτές.   

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2286  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2016 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή πολιτικής 

εύλογης χρήσης και τη μεθοδολογία εκτίμησης της βιωσιμότητας της 

κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής, καθώς και την 

αίτηση που υποβάλλει ο πάροχος περιαγωγής για τους σκοπούς της εν 

λόγω εκτίμησης  

 

Είναι ελάχιστα τα ζητήματα τα οποία άπτονται μίας ρύθμισης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και, ταυτόχρονα, να έχουν μία καθολική συνάφεια και αναφορά 

στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Η πρόσφατη νομοθετική 

πρωτοβουλία της ΕΕ για την κατάργηση των υπερβολικών χρεώσεων 

περιαγωγής στη χρήση κινητής τηλεφωνίας συνιστά μία τέτοια περίπτωση, η 

οποία επηρεάζει θετικά και άμεσα κάθε Ευρωπαίο. Πράγματι, αποτελεί μία 
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φυσιολογική συνέχεια της κατοχύρωσης της ελεύθερης κυκλοφορίας 

προσώπων και της καθιέρωσης κοινών διαβατηρίων. Γιατί διευκολύνει την 

απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος μετακίνησης των πολιτών στα άλλα 

κράτη-μέλη μέσω της απάλειψης πρακτικών εμποδίων, τα οποία  επιδρούν 

στην απόλαυση του αγαθού αυτού.  

Πράγματι, η κινητή τηλεφωνία δεσπόζει στους τρόπους επικοινωνίας 

των πολιτών διεθνώς επί δεκαετίες. Οι Ευρωπαίοι κατά τη μετακίνησή τους σε 

άλλο κράτος-μέλος για αναψυχή ή επαγγελματικούς λόγους  έρχονταν 

αντιμέτωποι με σημαντικά κόστη τελών περιαγωγής. Είναι κοινή διαπίστωση 

ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου γίνεται όχι μόνο για τις ανάγκες προφορικής 

επικοινωνίας, αλλά καλύπτει σημαντικές ανάγκες ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. Αυτό συμβαίνει με τη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη της χρήσης εφαρμογών για τον 

εξ αποστάσεως έλεγχο συστημάτων απαραίτητων για τη λειτουργία μίας 

επιχείρησης ή ενός σπιτιού.  

Η χρήση, λοιπόν, χρόνου ομιλίας και δεδομένων συνεπαγόταν 

σημαντικές επιβαρύνσεις και καθιστούσε επιτακτική μία ρύθμιση προς όφελος 

της πλειονότητας των πολιτών. Αυτό, άλλωστε, επιτάσσει η λειτουργία μίας 

ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη και η προστασία των καταναλωτών σε αυτήν. 

Είχε προηγηθεί ο Κανονισμός 2015/2120 ο οποίος στο άρθρο 1 θέσπισε: 

• κοινούς κανόνες για τη διασφάλιση ισότιμης και μη διακριτικής 

διαχείρισης της κίνησης κατά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και των σχετικών δικαιωμάτων των τελικών χρηστών. 

• έναν νέο μηχανισμό για τις τιμές λιανικής στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες 

περιαγωγής σε ολόκληρη την Ένωση, με σκοπό να καταργήσει τα 

πρόσθετα τέλη περιαγωγής, χωρίς να στρεβλώνει τις εγχώριες αγορές 

και τις αγορές επίσκεψης. 

  

Η αρχή η οποία πλέον διέπει τη σχέση μίας εταιρείας κινητής 

τηλεφωνίας με τους πελάτες της στην ΕΕ είναι να «χρεώνει σαν να είναι στη 

χώρα του» («Roam Like at Home-RLAH»). Αυτό είναι γεγονός από την 15η 

Ιουνίου 2017, οπότε οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα προγράμματα 

χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε άλλο κράτος-μέλος δίχως επιπλέον χρέωση, και 

να επιβαρύνονται για την υπέρβαση των ορίων αυτών στο επίπεδο των 

συμφωνημένων ανώτατων χρεώσεων κοινών ανά την επικράτεια των μελών 

της ΕΕ.  

Η εύλογη χρήση κατά τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/2286 (άρθρο 3) 

• ο πάροχος περιαγωγής παρέχει ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής 
λιανικής σε εγχώριες τιμές στους οικείους πελάτες περιαγωγής, οι 
οποίοι είναι συνήθως κάτοικοι ή έχουν σταθερούς δεσμούς που 
συνεπάγονται συχνή και ουσιαστική παρουσία στο κράτος μέλος του 
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παρόχου περιαγωγής ενώ ταξιδεύουν κατά διαστήματα στην Ένωση. 

• κάθε πολιτική εύλογης χρήσης που εφαρμόζεται από τον πάροχο 
περιαγωγής προκειμένου να αποτρέψει καταχρηστική ή πέραν του 
φυσιολογικού χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής 
(..) και εξασφαλίζει ότι όλοι οι εν λόγω πελάτες περιαγωγής έχουν 
πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες 
τιμές κατά τη διάρκεια των κατά διαστήματα ταξιδιών τους στην 
Ένωση υπό τους ίδιους όρους ως εάν οι εν λόγω υπηρεσίες 
καταναλώνονταν εγχωρίως. 

 

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία διαμορφώθηκε έπειτα από εκτενή 

διαβούλευση με τους εκπροσώπους εταιρειών και τις καταναλωτικές ενώσεις. 

Ουσιαστική επίδραση άσκησε η βούληση της Επιτροπής να επιφέρει 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, καθώς και η στήριξη του Κοινοβουλίου υπέρ 

της ωφέλειας των πολιτών. Είναι αξιοσημείωτο ότι ευρωβουλευτές από 

διαφορετικές πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου παρείχαν ένθερμη υποστήριξη. 

 

Ενδείξεις για την ωφέλεια των καταναλωτών μετά την 15η Ιουνίου 2017 
(Επιτροπή, Flash Eurobarometer 454, Σεπτέμβριος 2017) 

• διπλασιάστηκε το ποσοστό των καταναλωτών οι οποίοι κάνουν 
περιαγωγή όταν βρίσκονται σε ταξίδι σε άλλο κράτος-μέλος (31% 
έναντι 15% προηγουμένως) 

• 71% των Ευρωπαίων είναι πλέον ενήμεροι ότι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το κινητό τηλέφωνο στο εξωτερικό χωρίς 
επιπρόσθετες χρεώσεις.  

• 24% όσων ταξίδεψαν σε άλλο κράτος-μέλος τηλεφώνησαν στο σπίτι 
όσο συχνά κάνουν κανονικά (11% πριν τον Ιούνιο 2017), 30% έστειλαν 
γραπτά μηνύματα με την ίδια συχνότητα (20% πριν τον Ιούνιο 2017) 

• 54% του δείγματος δήλωσε ότι πραγματοποίησε ταξίδι σε άλλο κράτος-
μέλος τους τελευταίους δώδεκα μήνες.  

 

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα σημαντικά προβλήματα τα οποία 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Ένα κύριο πρόβλημα ήταν η κατανομή του 

κόστους μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. 

Ένα άλλο πρόβλημα ήταν τα διαφοροποιημένα τιμολόγια χρεώσεων ανά την 

Ευρώπη. Ακόμη, η αποφυγή φαινομένων εκμετάλλευσης του νέου 

συστήματος, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση κατά την οποία οι 

καταναλωτές επέλεγαν φθηνότερα προγράμματα σε άλλο κράτος-μέλος για 

χρήση στο κράτος στο οποίο διαμένουν. 

Τα πρώτα στοιχεία αποδεικνύουν την άμεση ωφέλεια των 

καταναλωτών, αλλά και την άμεση ανταπόκρισή τους με την αύξηση της 

ζήτησης των σχετικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, φαίνεται πιθανή η 
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περαιτέρω μείωση των τιμολογίων, όπως η Επιτροπή έχει προαναγγείλει ότι 

θα εξετάσει από το 2018 και μετά.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση περιαγωγής στην ΕΕ: 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-

telecoms/mobile-roaming-costs/index_el.htm 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/index.html 

  

 

 


