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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τα δεδομένα στις
χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Τι προωθεί η Κομισιόν και πώς αυτό θα επηρεάσει το σύνολο των ευρωπαϊκών

χωρών.

Το θέμα των χρεώσεων στις τηλεπικοινωνίες φαίνεται να απασχολεί το σύνολο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Κομισιόν να προωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020
ένα νέο και ενιαίο μοντέλο παρουσίασης των συμβολαίων στις τηλεπικοινωνίες,
κατά μήκος όλης της Ε.Ε.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν από την υπογραφή
ενός συμβολαίου στις τηλεπικοινωνίες, ο πάροχος θα υποχρεούται να παραδίδει
στον καταναλωτή μια περίληψη των βασικών όρων του συμβολαίου όπως, για
παράδειγμα,

οι

χρεώσεις,

το

είδος

της

υπηρεσίας

που

θα

λαμβάνει,

τα

χαρακτηριστικά της (ταχύτητα), η διάρκεια ισχύος του συμβολαίου κ.ά.
Όπως γράφει η «Καθημερινή» Ελλάδας, το είδος και τον τρόπο εμφάνισης των
πληροφοριών αυτών θα αποφασίσει η Κομισιόν και θα επιβάλει στις επιμέρους
αγορές η εθνική ρυθμιστική αρχή. Η απόφαση αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα που
έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ε.Ε. σχετικά με τα συμβόλαια των τηλεπικοινωνιών.
Καθώς προστίθενται όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά, η πολυπλοκότητα
αυξάνεται και ταυτόχρονα η προσπάθεια εξαπάτησης των καταναλωτών.
Οι πάροχοι θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον νέο κώδικα ηλεκτρονικών
επικοινωνιών της Ε.Ε. μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2020. Το έργο, σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, θα αναλάβουν οι κατά τόπους εθνικές
ρυθμιστικές αρχές.

Στις χώρες με τις ακριβότερες χρεώσεις η Κύπρος
Στο μεταξύ, στις 19 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα έκθεση
για τις χρεώσεις κινητής στην Ενωμένη Ευρώπη των «28». Η έκθεση καταρτίστηκε
από τη γερμανική εταιρεία Empirica για λογαριασμό της Κομισιόν και παρουσιάζει
την Ελλάδα ως τη δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ε.Ε.-28, πίσω από τη Σλοβακία.
Οι χρεώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ανάλογα με το
εξεταζόμενο πακέτο, εμφανίζονται έως και πέντε φορές πιο υψηλές απ’ ό,τι είναι ο
μέσος όρος της Ευρώπης.
Πιο αναλυτικά, η έκθεση «Mobile Broadband Prices in Europe 2019» φέρνει την
Ελλάδα στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. με βάση το κόστος

χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Πρώτη πιο ακριβή χώρα θεωρείται η Σλοβακία,
ενώ στην τρίτη θέση, πίσω από την Ελλάδα, κατατάσσεται η Τσεχία και
ακολουθούν Κύπρος, Πορτογαλία και Ουγγαρία. Οι έξι προαναφερόμενες χώρες
συνιστούν την ομάδα (cluster) χωρών της Ε.Ε. με τις υψηλότερες χρεώσεις
κινητής.
Η χώρα με τις χαμηλότερες χρεώσεις στην Ε.Ε. είναι η Εσθονία, ενώ πολύ χαμηλές
χρεώσεις προσφέρονται στη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ιταλία κ.ά.
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