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Τι είναι η περιαγωγή; 

Ας υποθέσουµε ότι ταξιδεύετε σε µία ξένη χώρα. Πώς γίνεται και το κινητό σας τηλέφωνο 
εξακολουθεί να λειτουργεί; 

Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό και πραγµατοποιείτε ή δέχεστε κλήση, ή στέλνετε γραπτό µήνυµα 
µέσω του κινητού σας, χρησιµοποιείτε την περιαγωγή. ∆ηλαδή, χρησιµοποιείτε για τις κλήσεις σας το 
δίκτυο µιας «ξένης» εταιρείας επειδή η εταιρεία «της χώρας σας», στην οποία είστε 
συνδροµητής, δεν παρέχει υπηρεσίες στη χώρα στην οποία βρίσκεστε προσωρινά. Όταν λοιπόν η 
«ξένη» εταιρεία παρέχει αυτή την υπηρεσία, χρεώνει την εταιρεία «της χώρας σας». Η χρέωση αυτή 
µετακυλίεται σε σας, αυξάνοντας το ποσό που κανονικά θα πληρώνατε στη χώρα σας για µια κλήση.    

Χρησιµοποιείτε περιαγωγή για την παροχή δεδοµένων όταν χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο από το 
«έξυπνο» τηλέφωνό σας, µέσω τηλεφωνικού δικτύου, ή όταν σερφάρετε στο ∆ιαδίκτυο από φορητό 
υπολογιστή χρησιµοποιώντας κάρτα σύνδεσης. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

Μηνύµατα χωρίς σύνορα:
Φθηνότερα γραπτά µηνύµατα στο 

εξωτερικό

 
 

 

Με τον κανονισµό της ΕΕ για την 
περιαγωγή, που τέθηκε σε ισχύ  τον Ιούλιο 
2007, µειώθηκαν µέχρι και 60% τα κόστη 
χρήσης των κινητών τηλεφώνων στο 
εξωτερικό για τους καταναλωτές. Ο 
κανονισµός ισχύει µόνο για την περιαγωγή 
τηλεφωνικών κλήσεων από και προς το 
εξωτερικό και εξασφαλίζει ότι οι τιµές των 
κλήσεων αυτών δεν θα είναι σε καµία 
περίπτωση αδικαιολόγητα υψηλότερες από 
τις αντίστοιχες τιµές κλήσεων εσωτερικού. 
Ωστόσο, παρότι οι καταναλωτές 
πληρώνουν πλέον πολύ φθηνότερα την 
περιαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων, η 
περιαγωγή γραπτών µηνυµάτων και 
δεδοµένων εξακολουθεί να χρεώνεται πολύ 
ακριβά. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή 
επεξεργάζεται µέτρα που  θα εξασφαλίζουν 
ότι η ενιαία αγορά λειτουργεί προς όφελος 
των καταναλωτών και στην περίπτωση 
αυτή.  

Γιατί κρίθηκε αναγκαία µια ρύθµιση; 

Τα πολύ υψηλά τέλη περιαγωγής κλήσεων 
κινητής τηλεφωνίας έθιγαν τουλάχιστον 147 
εκατοµµύρια πολίτες της ΕΕ (37 εκατοµµύρια  

 

 

που ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής και 110 
εκατοµµύρια που ταξιδεύουν για 
επαγγελµατικούς λόγους). Η κινητή τηλεφωνία, 
µείζονος σηµασίας για την οικονοµική ανάπτυξη 
και την απασχόληση, παραµένει υψηλά στην 
ατζέντα της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, είχε 
µεγάλη σηµασία να αναληφθεί πρωτοβουλία 
προς όφελος των καταναλωτών.  

∆εδοµένου ότι οι επανειληµµένες συστάσεις 
προς τις εταιρείες τηλεφωνίας για να µειώσουν 
αυτοβούλως τα τέλη περιαγωγής των κλήσεων 
είχαν αποδειχθεί άκαρπες, η Επιτροπή πρότεινε 
τη θέσπιση κανονισµού.  

Παρά τα µέτρα για την περιαγωγή των 
τηλεφωνικών κλήσεων, τα τέλη περιαγωγής 
γραπτών µηνυµάτων και δεδοµένων 
εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά. Για µια 
ακόµη φορά, η Επιτροπή ζήτησε από τις 
εταιρείες να µειώσουν αυτοβούλως τα τέλη 
περιαγωγής για τις υπηρεσίες αυτές µέχρι την 1η 
Ιουλίου 2008. Σήµερα, η περιαγωγή γραπτού 
µηνύµατος σε χώρα της ΕΕ κοστίζει κατά µέσο 
όρο 0,29 ευρώ. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η τιµή 
µπορεί να είναι και δέκα φορές υψηλότερη σε 
σύγκριση µε το κόστος αποστολής γραπτού 
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µηνύµατος στο εσωτερικό της χώρας του 
συνδροµητή. Για παράδειγµα, η περιαγωγή 
γραπτού µηνύµατος κοστίζει 0,06 ευρώ στον 
εσθονό χρήστη και φθάνει τα 0,80 ευρώ για τον 
βέλγο. Όσον αφορά δε τις υπηρεσίες παροχής 
δεδοµένων, οι τιµές µπορούν να ποικίλλουν από 
0,25 µέχρι και πάνω από 16 ευρώ ανά ΜΒ. Είναι 
συνεπώς προφανές ότι η αυτορύθµιση της 
αγοράς δεν λειτουργεί στον  συγκεκριµένο 
τοµέα.  

Τι χρειάζεται να γίνει; 

Τα υψηλά τέλη και η έλλειψη διαφάνειας όσον 
αφορά την περιαγωγή γραπτών µηνυµάτων και 
δεδοµένων στην ΕΕ, αποτελούν σοβαρό 
πρόβληµα. Οι καταναλωτές συνήθως αγνοούν το 
πόσο ακριβά τους στοιχίζουν οι υπηρεσίες 
γραπτών µηνυµάτων ή το κόστος µεταφόρτωσης 
δεδοµένων ενός megabyte  όταν βρίσκονται στο 
εξωτερικό.  Έτσι, συχνά, επιστρέφοντας στη 
χώρα τους µένουν κατάπληκτοι από το  ύψος του 
τηλεφωνικού τους λογαριασµού, που σε 
ορισµένες ακραίες περιπτώσεις έφθασε τα 
40.000 ευρώ επειδή  µεταφόρτώσαν ένα 
τηλεοπτικό πρόγραµµα ενόσω ταξίδευαν.  

Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα τέλη περιαγωγής 
γραπτών µηνυµάτων και δεδοµένων είναι 
σήµερα αδικαιολόγητα υψηλά και πρέπει να 
µειωθούν.  

Τι έχει γίνει µέχρι σήµερα;  

Τον Μάιο 2007, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε σχεδόν οµόφωνα πρόταση κανονισµού 
της Επιτροπής για µείωσης των τελών 
περιαγωγής των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του Ιουλίου 
2007.  

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, οι τιµές λιανικής και 
χονδρικής για τις υπηρεσίες περιαγωγής δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν ένα καθορισµένο 
όριο ανώτατης τιµής, γνωστής ως "Eurotariff". 
Κάτω από το όριο αυτό, λειτουργεί ο 
ανταγωνισµός υπέρ του ελκυστικότερου πακέτου 
περιαγωγής. Τα σηµερινά ανώτατα όρια θα 
µειωθούν κι άλλο το 2009 και θα ισχύουν 
υποχρεωτικά µέχρι το τέλος Ιουνίου 2010, 
ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του κανονισµού.  

Ο κανονισµός εξασφαλίζει επίσης σαφέστερη και 
καλύτερη ενηµέρωση των καταναλωτών για τις 
ισχύουσες τιµές, καθώς ζητά από τις εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας να ενηµερώνουν τους 
πελάτες τους που ταξιδεύουν, µέσω δωρεάν 
γραπτού µηνύµατος, για τα τέλη περιαγωγής που 
ισχύουν στο κράτος µέλος στο οποίο 
µεταβαίνουν. Οι καταναλωτές µπορούν επίσης 
να ζητούν πληροφορίες για τα τέλη περιαγωγής, 
µέσω δωρεάν κλήσης ή γραπτού µηνύµατος.  

Οι ρυθµιστικές αρχές των κρατών µελών της ΕΕ 
επιβεβαίωσαν τον Ιανουάριο 2008 ότι ο 
κανονισµός εφαρµόζεται οµαλά σε όλα τα κράτη 
µέλη.  

Επιπλέον, ο κανονισµός προβλέπει ότι µετά από 
σχετική εξέταση, η Επιτροπή θα αποφασίσει 
κατά πόσο χρειάζεται η παράτασή του µετά τον 
Ιούλιο 2010 και αν θα πρέπει να περιληφθούν 
σ΄αυτόν τα τέλη περιαγωγής γραπτών 
µηνυµάτων και δεδοµένων. Σχετικές µελέτες 
δείχνουν ότι µόλις τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται 
σιγά σιγά ο ανταγωνισµός στην αγορά των 
τηλεφωνικών κλήσεων µε περιαγωγή και, για το 
λόγο αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να παρατείνει 
τον κανονισµό.  

Τα επόµενα βήµατα 

Για να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
απολαµβάνουν τα οφέλη µιας πραγµατικά 
ενιαίας αγοράς, η Επιτροπή ενδέχεται να 
προτείνει, στις αρχές του φθινοπώρου του 2008, 
κανονισµό για τα τέλη περιαγωγής γραπτών 
µηνυµάτων και δεδοµένων.    

Με τον κανονισµό για την περιαγωγή των 
κλήσεων καταργήθηκε ένα από τα τελευταία 
εµπόδια της εσωτερικής αγοράς, προς όφελος 
τόσο των τουριστών όσο και αυτών που 
ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους. Ήρθε 
πλέον η ώρα να δηµιουργήσουµε µια ενιαία 
αγορά για την περιαγωγή γραπτών µηνυµάτων 
και δεδοµένων. 

  

 

Περισσότερες πληροφορίες 
∆ιαδικτυακός τόπος της Επιτροπής για την περιαγωγή: http://ec.europa.eu/roaming/ 
Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας: Θεµατική διαδικτυακή πύλη: 
http://ec.europa.eu/information_society  
Γενική ∆ιεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας: 
Av. de Beaulieu 25, B-1049 Brussels  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: infso-desk@ec.europa.eu  
∆ιαδικτυακός τόπος: http://ec.europa.eu/dgs/information_society 
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