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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0579/2009, του Alessandro Sampoli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με πρόβλημα που ανέκυψε κατά τη σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών τηλεφωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε κατά τη σύναψη σύμβασης με 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. Υπέγραψε σύμβαση με νέα εταιρεία, αλλά 
κατήγγειλε, αμέσως την επομένη, τη σύμβαση αυτή με συστημένη επιστολή. Ωστόσο, χωρίς 
τη συγκατάθεσή του, η νέα εταιρεία ακύρωσε τη σύνδεση που είχε ο αναφέρων με τον 
προηγούμενο πάροχο και τον δέσμευσε για 60 ημέρες χωρίς δυνατότητα 
επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της σύμβασης. Κατά τους όρους της σύμβασης με τη νέα 
εταιρεία, υπήρχε η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης με συστημένη επιστολή ύστερα 
από την οριστική σύνδεση. Ο αναφέρων ερωτά κατά πόσο οι διαδικασίες που εφαρμόστηκαν 
στην περίπτωσή του από την νέα εταιρεία μπορούν να θεωρηθούν νόμιμες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Η οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία καθολικής υπηρεσίας)1 περιλαμβάνει αρκετές διατάξεις που
στοχεύουν στην ενίσχυση και την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών, ιδίως τα άρθρα 20 και 21.

                                               
1 ΕΕ L 108 της 24.4. 2002, σ. 51.
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Το άρθρο 20 ορίζει ότι στη σύμβαση με μια επιχείρηση παροχής πρόσβασης στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο καθορίζεται τουλάχιστον, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της σύμβασης, οι 
όροι για την ανανέωση και την καταγγελία των υπηρεσιών και ο τρόπος κίνησης των 
διαδικασιών επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 34 της ίδιας οδηγίας. Αυτό ισχύει 
με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, 
ιδίως των οδηγιών 97/7/ΕΚ και 93/13/ΕΚ, και των εθνικών κανόνων σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο.

Το άρθρο 21 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι διατίθενται 
στο κοινό, ιδίως σε όλους τους καταναλωτές, διαφανείς και ενημερωμένες πληροφορίες 
σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια, καθώς και τους τυποποιημένους όρους και 
προϋποθέσεις σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση τηλεφωνικών υπηρεσιών διαθέσιμων 
στους κοινούς χρήστες και τους καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙ 
της ίδιας οδηγίας.
Τα άρθρα 20 και 21 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ έχουν μεταφερθεί στην ιταλική νομοθεσία μέσω 
των άρθρων 70 και 71 του ιταλικού Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto
Legislativo 1 agosto 2003 nr 259) που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Σεπτεμβρίου 2003.

Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει τους καταναλωτές
έναντι των καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. 
Ειδικότερα, η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων1 στοχεύει στην αποφυγή
σημαντικών ανισορροπιών ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών 
αφενός και των πωλητών και παρόχων αφετέρου. Ρήτρες που κρίνονται από εθνικό
δικαστήριο ή διοικητική αρχή ως καταχρηστικές βάσει της οδηγίας δεν είναι δεσμευτικές για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω οδηγία προστατεύει μόνο
τους καταναλωτές (δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για την εξυπηρέτηση σκοπών 
που δεν σχετίζονται με τον κλάδο, την επιχειρηματική δραστηριότητα ή το επάγγελμά τους). 
Δεν ισχύει για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει σε μεμονωμένες διαφορές μεταξύ συνδρομητών και
παρόχων υπηρεσιών, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ωστόσο, το άρθρο 34 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν 
τη διάθεση διαφανών, απλών και μη δαπανηρών εξώδικων διαδικασιών για την αντιμετώπιση 
των ανεπίλυτων διαφορών οι οποίες αφορούν τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να θεσπίζουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι με τις διαδικασίες αυτές 
καθίσταται δυνατή η δίκαιη και ταχεία επίλυση των διαφορών, και μπορούν, όταν 
δικαιολογείται, να θεσπίζουν σύστημα επιστροφής και/ή αποζημίωσης. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να επεκτείνουν την εν λόγω υποχρέωση για να καλύπτουν διαφορές που αφορούν 
άλλους τελικούς χρήστες. Το άρθρο 34 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ έχει μεταφερθεί στην ιταλική
νομοθεσία με το άρθρο 84 του Codice delle Comunicazioni Elettroniche και το πεδίο 
εφαρμογής του έχει επεκταθεί για να καλύπτει τους τελικούς χρήστες. Επιπλέον, οι
διαδικασίες που αφορούν εξωδικαστική επίλυση διαφορών στην Ιταλία ρυθμίζονται με βάση
το Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di 
                                               
1 Οδηγία 93/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 

συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, ΕΕ L 95 της 21.4.1993.
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comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να επικοινωνήσει απευθείας με την
ιταλική ρυθμιστική αρχή (AGCOM) για περισσότερες πληροφορίες ή ανάληψη περαιτέρω
δράσης για το εν λόγω ζήτημα: 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli
Τηλ.  081/7507111
Φαξ  081/7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it)


