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την πολιτική σχέσεων με τους πελάτες των ευρωπαϊκών εταιρειών 
τηλεπικοινωνιών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος έχει ζήσει σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, αναφέρει την κακής 
ποιότητας πολιτική σχέσεων με τους πελάτες που ασκείται από τις ευρωπαϊκές εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η συστηματική χρήση εκ μέρους των 
εταιρειών τηλεπικοινωνιών του συστήματος δικαιόχρησης, των κέντρων κλήσεων και των 
εξωτερικών εταιρειών εισπράξεων χρεών δυσχεραίνει τη δυνατότητα ομαλής επαφής των 
πελατών με την εταιρεία σε περίπτωση σφαλμάτων στους λογαριασμούς ή άλλων 
προβλημάτων. Ο αναφέρων ζητεί επομένως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ερευνήσει σε 
ποιον βαθμό η γενικευμένη χρήση απρόσωπων και αδιαφανών επιχειρηματικών πρακτικών 
και πολιτικών σχέσεων με τους πελάτες εκ μέρους των ευρωπαϊκών εταιρειών
τηλεπικοινωνιών συνάδει με τις αρχές της ΕΕ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την έλλειψη διαφάνειας από πλευράς 
ορισμένων φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι αναθέτουν την 
επικοινωνία με τους πελάτες σε τρίτους. Ισχυρίζεται ότι οι φορείς παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν διαθέτουν διαδικασίες χειρισμού έγγραφων καταγγελιών,
ιδίως στην περίπτωση που ευθύνονται οι ίδιοι για σφάλμα (οι φορείς παροχής των υπηρεσιών 
ή/και τρίτος), και όχι ο καταναλωτής, ο οποίος τελικά ζημιώνεται από το σφάλμα. Στη 
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συνέχεια, ο αναφέρων θέτει σειρά ειδικότερων ερωτημάτων.

Όσον αφορά τη δράση της Επιτροπής προκειμένου να υποχρεωθούν οι φορείς παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να ενεργούν ορθά κατά τον χειρισμό καταγγελιών, αξίζει να 
σημειωθεί ότι υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ τόσο στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών όσο και στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.

Το άρθρο 20 της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία1 προβλέπει ότι ο καταναλωτής έχει 
δικαίωμα σε σύμβαση στην οποία πρέπει να καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία και η 
διεύθυνση του φορέα παροχής και ο τρόπος κίνησης των διαδικασιών επίλυσης των 
διαφορών. Επιπλέον, το άρθρο 21 προβλέπει ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
τους διαφανείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια. 
Αυτό περιλαμβάνει μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Επιπλέον, το άρθρο 34 προβλέπει τη 
διάθεση διαφανών, απλών και μη δαπανηρών εξώδικων διαδικασιών για την αντιμετώπιση
των ανεπίλυτων διαφορών οι οποίες αφορούν τους καταναλωτές. Το 2007 η Επιτροπή 
υπέβαλε προτάσεις για την ενίσχυση των διατάξεων της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία 
όσον αφορά τις συμβάσεις και τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών2,
προκειμένου να αυξηθεί η προστασία των καταναλωτών στον τομέα αυτόν. Οι προτάσεις 
αυτές αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και η οριστική νομοθεσία αναμένεται να εγκριθεί έως τις 
αρχές του καλοκαιριού του 2009.
Από τη σκοπιά της προστασίας των καταναλωτών, η οδηγία 2005/29/ΕΚ3 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές προβλέπει ότι οι εμπορευόμενοι οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

Συγκεκριμένα, η οδηγία επιβάλλει στους εμπορευόμενους την υποχρέωση να ενημερώνουν 
επαρκώς τους καταναλωτές σχετικά με όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της μετά την πώληση υποστήριξης προς τον καταναλωτή.
Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει άμεσα σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και μεμονωμένων 
εταιρειών.

Εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και δικαστηρίων η αξιολόγηση 
εάν, βάσει των περιστάσεων κάθε μεμονωμένης υπόθεσης, η μη παροχή στον καταναλωτή
των κατάλληλων (δηλαδή πλήρων και αληθών) πληροφοριών σχετικά με την κάλυψη και 
τους όρους της υποστήριξης προς τον πελάτη συνιστά ενδεχομένως αθέμιτη πρακτική βάσει 
της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Εξακολουθεί επίσης να αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών επιβολής η λήψη 
προσωρινών μέτρων, η έκδοση εντολών συμμόρφωσης ή η παροχή στους πολίτες άλλων
μέσων προσφυγής προκειμένου να εμποδίζονται εταιρείες να εφαρμόζουν πρακτικές 
τιμολόγησης ή είσπραξης χρεών που είναι δόλιες ή δεν συμμορφώνονται προς το εθνικό 
                                               
1http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#dir_2002_22_ec
2 http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm
3  Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»).
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αστικό ή δικονομικό δίκαιο, επιπλέον των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών.
Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα πρέπει καταρχάς να προσφεύγουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Επιπλέον, μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενώσεων καταναλωτών, κατάλογος των οποίων 
διατίθεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Η Επιτροπή συνεργάζεται σταθερά με τέτοιες οργανώσεις και ζητεί τακτικά τη γνώμη τους 
στο πλαίσιο πολιτικών πρωτοβουλιών (ή κατά την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη). Στο πλαίσιο των επαφών αυτών, η Επιτροπή λαμβάνει 
τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις συνηθέστερες πρακτικές βάσει των καταγγελιών των 
καταναλωτών και διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις εθνικές αρχές.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή διοργανώνει τακτικές συνεδριάσεις μιας ομάδας εργασίας στο 
πλαίσιο των οποίων οι εκπρόσωποι των κρατών μελών ενθαρρύνονται να ανταλλάξουν 
απόψεις σχετικά με ζητήματα επιβολής προτεραιότητας: ο αναφέρων μπορεί επομένως να 
είναι βέβαιος ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή της 
νομοθεσίας των κρατών μελών.


