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Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Περιαγωγή:

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2022

Γιατί χρειάζεται νέος κανονισμός για την περιαγωγή;

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022. Με βάση τα αποτελέσματα
της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή πρότεινε στις 24 Φεβρουαρίου 2021 νέο κανονισμό για την
περιαγωγή που αποσκοπεί στην παράταση των κανόνων για 10 ακόμα έτη και στην περαιτέρω
ενίσχυση των οφελών για τους πολίτες. Ο προηγούμενος κανονισμός για την περιαγωγή της ΕΕ του
2017, έληξε στις 30 Ιουνίου 2022. Οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να
καταβάλλουν τις τιμές που ισχύουν στη χώρα τους για τις τηλεφωνικές κλήσεις, τα μηνύματα SMS και
τα δεδομένα.

Τον Νοέμβριο του 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε εκτενή επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής, στην
οποία καταδεικνύεται ότι οι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την
κατάργηση των τελών περιαγωγής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα οφέλη αυτά με
την παράταση του ισχύοντος κανονισμού. Η επανεξέταση δείχνει ότι χωρίς τη συνέχιση του
υφιστάμενου πλαισίου, οι συνθήκες στην αγορά κινητών τηλεπικοινωνιών δεν θα εξασφαλίζουν
οικονομικά βιώσιμη περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη για τους φορείς παροχής υπηρεσιών περιαγωγής
σε όλους όσους ταξιδεύουν στην ΕΕ. Η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης δημόσια διαβούλευση, από
τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, με σκοπό να συλλέξει απόψεις σχετικά με τις υπηρεσίες
περιαγωγής λιανικής και χονδρικής καθώς και τις επιπτώσεις της παράτασης και της επανεξέτασης των
εν λόγω κανόνων.

Τι αλλάζει με τον νέο κανονισμό για την περιαγωγή;

Ο νέος κανονισμός παρατείνει τους ισχύοντες κανόνες και θα επιφέρει νέες προσθήκες.

Πρώτον, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες όταν ταξιδεύουν στο
εξωτερικό εντός της ΕΕ όπως και στη χώρα τους, όταν τα ίδια δίκτυα και τεχνολογίες είναι
διαθέσιμα στο δίκτυο στο κράτος μέλος επίσκεψης. Ο πελάτης περιαγωγής που μπορεί να χρησιμοποιεί
υπηρεσίες 5G στη χώρα προέλευσης θα πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες
περιαγωγής 5G όταν αυτές είναι διαθέσιμες στο κράτος μέλος επίσκεψης.

Δεύτερον, οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τα είδη των υπηρεσιών
που μπορούν να επιφέρουν πρόσθετο κόστος, όπως οι αριθμοί κλήσης εξυπηρέτησης πελατών, τα
γραφεία αρωγής ή οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να είναι δωρεάν ή λιγότερο
δαπανηρές όταν γίνεται κλήση από το σπίτι, αλλά όταν γίνεται περιαγωγή ενδέχεται να επιβάλλονται
πρόσθετα τέλη περιαγωγής.

Τρίτον, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται μέσω σύντομων μηνυμάτων (SMS) σχετικά με τα
πρόσθετα τέλη για τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής στα λεγόμενα μη επίγεια δίκτυα. Τα
δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για κινητές συνδέσεις σε αεροσκάφη και πλοία και δεν
καλύπτονται από τους κανόνες περιαγωγής. Η περιαγωγή σε τέτοια δίκτυα θα επιφέρει συχνά πρόσθετο
κόστος. Όταν οι πολίτες ταξιδεύουν με αεροπλάνο ή πλοίο, τα κινητά τους τηλέφωνα μπορούν ακούσια
να συνδεθούν με μη επίγειο δίκτυο. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει επίσης να προσφέρουν στους
πελάτες εργαλεία για την αποφυγή πρόσθετων δαπανών, όπως η επιλογή της εξαίρεσης από τις
συνδέσεις σε μη επίγεια δίκτυα. Επιπλέον, οι υπηρεσίες περιαγωγής θα διακόπτονται αυτόματα όταν ο
καταναλωτής φθάσει το συνολικό κόστος των 50 EUR, ή άλλο προκαθορισμένο όριο, προκειμένου να
αποφεύγονται περαιτέρω χρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την περιαγωγή εκτός της Ένωσης.

Ο νέος κανονισμός διασφαλίζει επίσης ότι, σε επίπεδο χονδρικής, οι φορείς εκμετάλλευσης
αλληλοενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης και εντοπισμού του καλούντος, όχι μόνο για κλήσεις προς τον «112», αλλά και για
εναλλακτικά μέσα πρόσβασης. Οι πελάτες περιαγωγής λαμβάνουν μήνυμα όταν εισέρχονται σε κράτος
μέλος με πληροφορίες σχετικά με κλήσεις προς τον «112» και άλλα διαθέσιμα μέσα
πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν
την ενημέρωση των τελικών χρηστών με αναπηρίες σχετικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι
πελάτες περιαγωγής θα ενημερώνονται μέσω των εθνικών εφαρμογών προειδοποίησης του κοινού,
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εφόσον αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.

Ποιος ωφελείται από τον νέο κανονισμό για την περιαγωγή;

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή θα ωφελήσει τόσο τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και τις
επιχειρήσεις και τους φορείς εκμετάλλευσης.

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την εμπειρία «Περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη» για τους πολίτες, οι
οποίοι θα μπορούν να απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα και ταχύτητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο
εξωτερικό μ' αυτήν που απολαμβάνουν στη χώρα τους. Οι πολίτες προστατεύονται επίσης καλύτερα
από πιθανές κρυφές χρεώσεις. Θα λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακούσιες
χρεώσεις, τους μηχανισμούς εξαίρεσης για την αποφυγή των εν λόγω χρεώσεων, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο εξωτερικό.

Οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες «Περιαγωγή χωρίς
πρόσθετα τέλη » με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αφενός, οι νέοι κανόνες
περιλαμβάνουν χαμηλότερα ανώτατα όρια τελών χονδρικής, δηλαδή τις μέγιστες τιμές που πληρώνει ο
εγχώριος φορέας εκμετάλλευσης στον φορέα εκμετάλλευσης στο εξωτερικό για την παροχή υπηρεσιών
περιαγωγής. Αφετέρου, τα νέα ανώτατα όρια τελών χονδρικής διασφαλίζουν επίσης την ανάκτηση του
κόστους για τους φορείς εκμετάλλευσης της χώρας επίσκεψης και μπορούν να συμβάλουν στην
περαιτέρω αύξηση της κίνησης περιαγωγής.

Οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την βελτιωμένη συνδεσιμότητα στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για τους/τις προγραμματιστές εφαρμογών και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, διότι οι
καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες
τους όταν πραγματοποιούν ταξίδια στην ΕΕ, χωρίς διακοπές δικτύου.

Έχουν οι καταναλωτές την ίδια ταχύτητα δικτύου, την οποία έχουν στη χώρα τους, κατά την
περιαγωγή;

Για να είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες περιαγωγής στους καταναλωτές τους, οι φορείς
εκμετάλλευσης πρέπει να χρησιμοποιούν δίκτυα που είναι διαθέσιμα σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα
οποία διαχειρίζονται άλλοι φορείς εκμετάλλευσης. Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα δικτύου ποικίλλει σε
ολόκληρη την ΕΕ, μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμη η ίδια ταχύτητα δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Ωστόσο, οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι, όταν είναι διαθέσιμη παρόμοια ποιότητα ή
ταχύτητα στο δίκτυο επίσκεψης, ο εγχώριος φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να διασφαλίζει την ίδια
ποιότητα της υπηρεσίας περιαγωγής. Με άλλα λόγια, εάν ένας καταναλωτής έχει πρόσβαση σε
συνδεσιμότητα 5G στη χώρα του, δεν θα πρέπει να έχει συνδεσιμότητα 4G κατά την περιαγωγή,
εφόσον το 5G είναι διαθέσιμο στη στον τόπο επίσκεψης. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την
περιαγωγή, οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους, μέσω της
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορεί να αναμένεται
κατά την περιαγωγή και να δημοσιεύουν στον δικτυακό τους τόπο την πληροφορία αυτή.

Τι είναι οι «υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» και γιατί οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι
ενημερωμένοι σχετικά μ' αυτές κατά την περιαγωγή;

Η επικοινωνία με ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου χρεώνεται με συγκεκριμένο τρόπο επειδή
προσφέρουν κάποια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας. Παραδείγματα μπορεί να είναι οι υπηρεσίες
εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ή οι τράπεζες Οι υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας περιλαμβάνουν επίσης υπηρεσίες ψυχαγωγίας, για παράδειγμα όταν ένα άτομο
καλεί έναν συγκεκριμένο αριθμό για να ψηφίσει τον/τη νικητή/-ρια σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό
πρόγραμμα.

Για εγχώριες κλήσεις σε αριθμούς τηλεφώνου που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, το κόστος
ποικίλλει: για παράδειγμα, μπορεί να είναι δωρεάν ή να κοστίζουν περισσότερο από τις κανονικές
κλήσεις. Δεδομένου ότι υπόκεινται σε ειδικά συστήματα χρέωσης σε εγχώριο επίπεδο, οι εν λόγω
κλήσεις κατά την περιαγωγή συνεπάγονται συνήθως πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να μην αναμένει
ο πελάτης. Για παράδειγμα, μια κλήση που είναι δωρεάν στη χώρα προέλευσης μπορεί να μην είναι
δωρεάν ή να είναι ακριβότερη από το αναμενόμενο όταν πραγματοποιείται με περιαγωγή.

Ο κανονισμός έχει ως στόχο την παροχή διαφάνειας στους/στις καταναλωτές/-ριες σχετικά με τις
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την αύξηση της ευαισθητοποίησής τους όσον αφορά τους αριθμούς
τηλεφώνου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας. Σκοπός είναι οι καταναλωτές να διαθέτουν πρακτικά εργαλεία για να προβαίνουν
σε συνειδητές επιλογές σχετικά με τη χρήση αριθμών που προσφέρουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας κατά την περιαγωγή και ταυτόχρονα να αποφεύγουν τους «φουσκωμένους
λογαριασμούς».

Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να εξασφαλίσουν την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών,
συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες στις συμβάσεις τους με τους καταναλωτές σχετικά με τα είδη



υπηρεσιών που μπορεί να υπόκεινται σε υψηλότερα τέλη περιαγωγής. Επιπλέον, όταν οι πολίτες
μεταβαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν μήνυμα SMS σχετικά με το ενδεχόμενο
επιβολής αυξημένων χρεώσεων κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Στο μήνυμα αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνεται σύνδεσμος που οδηγεί σε ειδική ιστοσελίδα η οποία θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τα είδη υπηρεσιών και τις σχετικές σειρές αριθμών τηλεφώνου, εφόσον αυτές είναι
διαθέσιμες.

Με ποιον τρόπο οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν, κατά την περιαγωγή, την αποτελεσματική
πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ιδίως με εναλλακτικά μέσα;

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 δημιουργήθηκε κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι
όλοι όσοι καλούν σε αυτόν τον αριθμό έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης κατά την περιαγωγή σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμούς έκτακτης
ανάγκης και η διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τη θέση του καλούντος θα πρέπει να είναι
απρόσκοπτες και δωρεάν κατά την περιαγωγή. Ομοίως, οι πολίτες που δεν είναι σε θέση να καλέσουν
το 112 θα πρέπει να έχουν κατά την περιαγωγή δυνατότητα πρόσβασης χωρίς χρέωση σε υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης με τη χρήση εναλλακτικών μέσων, όπως για παράδειγμα μέσω αποστολής κειμένου
σε πραγματικό χρόνο ή εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων.

Οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή ενισχύουν επίσης την πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,
μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας σε περίπτωση διασυνοριακής
χρήσης. Επίσης, θα διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και δωρεάν διαβίβαση δεδομένων εντοπισμού της
θέσης του καλούντος κατά τη χρήση υπηρεσιών περιαγωγής.

Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να είναι καλά ενημερωμένοι για τα διαθέσιμα μέσα
πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο κράτος μέλος που επισκέπτονται. Γι' αυτόν τον λόγο, ο
νέος κανονισμός θα εξασφαλίσει ότι οι πελάτες υπηρεσιών περιαγωγής θα διαθέτουν πληροφορίες
σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, αλλά και όσον αφορά τα
εναλλακτικά, μη φωνητικά μέσα πρόσβασης για τους τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

Επιπλέον, στα κράτη μέλη όπου διατίθενται εφαρμογές προειδοποίησης του κοινού για φορητές
συσκευές, οι πελάτες περιαγωγής θα ενημερώνονται για την ύπαρξή τους και για οδηγίες σχετικά με
τον τρόπο τηλεφόρτωσης της σχετικής εφαρμογής. Αυτό συμπληρώνει την υφιστάμενη απαίτηση για τα
κράτη μέλη να διαβιβάζουν στους τελικούς χρήστες μηνύματα προειδοποίησης του κοινού, χωρίς να
απαιτείται προηγούμενη ενέργεια από πελάτη περιαγωγής.

Πώς θα διασφαλίζει ο κανονισμός για την περιαγωγή ότι η «Περιαγωγή χωρίς πρόσθετα
τέλη» είναι οικονομικά βιώσιμη για τους φορείς εκμετάλλευσης και θα ρυθμίζει τα ανώτατα
όρια χονδρικής;

Η ρύθμιση των ανώτατων ορίων χονδρικής, δηλαδή των μέγιστων τιμών που μπορεί να χρεώνει ένας
φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου επίσκεψης για τη χρήση του δικτύου του από άλλον φορέα
εκμετάλλευσης για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για τη βιωσιμότητα
της περιαγωγής χωρίς πρόσθετα τέλη για τους φορείς εκμετάλλευσης. Η ρύθμιση των ανώτατων ορίων
χονδρικής εξακολουθεί να είναι αναγκαία με βάση την αξιολόγηση των τρεχουσών τεχνολογικών και
επιχειρηματικών εξελίξεων. Η επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής στην ΕΕ κατέδειξε ότι τα ανώτατα
όρια χονδρικής θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. 

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν για τη σταδιακή μείωση των ανώτατων ορίων χονδρικής από το 2022
και μετά. Τα εν λόγω ανώτατα όρια αντικατοπτρίζουν τη μείωση του κόστους χονδρικής των φορέων
εκμετάλλευσης για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής, παρέχουν επαρκή κίνητρα για επενδύσεις και
μεγιστοποιούν τη βιωσιμότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ.

Σταδιακή μείωση των ανωτάτων ορίων χονδρικής από το 2022 και μετά:

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 και
έπειτα

Φωνητικές
κλήσεις

0,022 € /
λεπτό

0,022 € /
λεπτό

0,022 € /
λεπτό

0,019 € /
λεπτό

0,019 € /
λεπτό 0,019 € / λεπτό

Γραπτά
μηνύματα
(SMS)

0,004 € /
SMS

0,004 € /
SMS

0,004 € /
SMS

0,003 € /
SMS

0,003 € /
SMS 0,003 € / SMS

Δεδομένα 2 €/GB 1,8 €/GB 1,55 €/GB 1,3 €/GB 1,1 €/GB 1,0 €/GB

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-report-review-roaming-market


Με ποιόν τρόπο τα χαμηλότερα ανώτατα όρια χονδρικής ωφελούν τους καταναλωτές;

Τα χαμηλότερα ανώτατα όρια χονδρικής θα ωφελήσουν πιθανότατα τους καταναλωτές. Όσον αφορά
τα δεδομένα, εάν ένας καταναλωτής έχει απεριόριστα GB ή πληρώνει λιγότερα ανά GB δεδομένων από
το ανώτατο όριο χονδρικής (π.χ. 2 EUR/GB + ΦΠΑ το 2022), ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να
εφαρμόσει ένα όριο εύλογης χρήσης στα δεδομένα. Ο όγκος δεδομένων που είναι διαθέσιμος κατά την
περιαγωγή καθορίζεται με υπολογισμό που βασίζεται στο τέλος χονδρικής. Οι έκτακτες προσαυξήσεις
που μπορούν να εφαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης βασίζονται επίσης στα τέλη χονδρικής.

Ως εκ τούτου, εάν μειωθούν τα τέλη χονδρικής, το πρόσθετο τέλος μειώνεται και οι ελάχιστοι όγκοι
δεδομένων που διατίθενται για την περιαγωγή θα αυξηθούν για τις συνδρομές με απεριόριστους
όγκους δεδομένων και θα μειωθεί η πιθανότητα οι φορείς εκμετάλλευσης να εφαρμόζουν κατ' εξαίρεση
πρόσθετα τέλη.

Τι θα συμβεί με τις πολιτικές «εύλογης χρήσης»;

Οι φορείς εκμετάλλευσης θα εξακολουθήσουν να είναι σε θέση να εφαρμόζουν πολιτική «εύλογης
χρήσης». Οι κανόνες για την πολιτική «εύλογης χρήσης» παραμένουν οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι εάν
ένα άτομο ταξιδεύει περιοδικά σε άλλη χώρα της ΕΕ, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει περιαγωγή. Εάν
ένα άτομο μετακινηθεί για να ζήσει σε άλλη χώρα της ΕΕ, τότε είναι προτιμότερο να μετακομίσει σε
τοπικό συμβόλαιο, καθώς η μόνιμη περιαγωγή δεν θεωρείται πλέον «εύλογη χρήση».

Με ποιον τρόπο ο κανονισμός για την περιαγωγή διευκολύνει την καινοτομία;

Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή εξασφαλίζει ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να
χρησιμοποιούν κινητές υπηρεσίες λαμβάνοντας την ίδια ποιότητα υπηρεσιών μ' αυτήν που
απολαμβάνουν στη χώρα τους και ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα ενημερώνουν επαρκώς τους πελάτες
τους σχετικά με την ποιότητα που μπορούν να αναμένουν στο εξωτερικό. Ο κανονισμός περιλαμβάνει
επίσης μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις
γενεές δικτύου και τις τεχνολογίες, σε άλλες χώρες της ΕΕ που είναι αναγκαίες για να παρέχουν στους
καταναλωτές τις ίδιες υπηρεσίες στο εξωτερικό μ' αυτές που τους παρέχονται στη χώρα τους.

Για τους προγραμματιστές εφαρμογών και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές
θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες τους όταν
πραγματοποιούν διασυνοριακά ταξίδια στην ΕΕ, χωρίς διακοπές δικτύου. Αυτό ισχύει ιδίως για τις
εφαρμογές που προσφέρουν λύσεις κινητικότητας, διαμονή ή άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον
τουρισμό και τις εφαρμογές που είναι μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες κατά τη διάρκεια ενός
ταξιδιού.

Η ΕΕ επενδύει στην ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, όπως σε δίκτυα 5G (και στα
μελλοντικά δίκτυα 6G). Η ποιότητα υπηρεσιών είναι πιθανόν να αποτελέσει ολοένα και σημαντικότερο
στοιχείο της προσφοράς κινητής υπηρεσίας. Όσον αφορά τις υπηρεσίες 5G, θα είναι όλο και πιο
σημαντικό για τους καταναλωτές που ταξιδεύουν στο εξωτερικό να γνωρίζουν αν ενδέχεται να
επηρεαστούν από περιορισμούς στην ποιότητα του διαθέσιμου δικτύου κατά τη χρήση ορισμένων
εφαρμογών και υπηρεσιών.

Οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή έχουν ως στόχο να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη στους τομείς της
καινοτομίας και των επιχειρήσεων, να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή χρήση καινοτόμων υπηρεσιών
και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οι πολίτες να μην έχουν τη δυνατότητα χρήσης ορισμένων
εφαρμογών οι οποίες απαιτούν την πλέον πρόσφατη τεχνολογία δικτύου, όπως την τεχνολογία 5G,
κατά τη διέλευση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο τύπου: Νέοι κανόνες περιαγωγής για ταξιδιώτες στην ΕΕ: «Περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη»
για 10 ακόμη χρόνια

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί η «περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη»

Εκθέσεις και μελέτες σχετικά με την περιαγωγή

*Επικαιροποιήθηκε στις 30/6/2022

QANDA/21/654

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Charles MANOURY (+32 2 291 33 91)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4198
https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/faqs/roaming-questions-answers
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library?type=28&topic=109
mailto:johannes.bahrke@ec.europa.eu
mailto:charles.manoury@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm

	Ερωτήσεις και Απαντήσεις: Περιαγωγή:
	Περισσότερες πληροφορίες


