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Το ΕΚ περιορίζει το κόστος των τηλεφωνικών
κλήσεων κι εγκρίνει νέο σύστημα προειδοποίησης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
 

Περιορισμός κόστους κλήσεων εντός ΕΕ στα 0,19 ευρώ/λεπτό και γραπτών
μηνυμάτων (SMS) σε 0,06 ευρώ
 
ανάπτυξη κατάλληλων δικτύων 5G μέχρι το 2020 
υποχρεωτική  δημιουργία  καινούριου  συστήματος  προειδοποίησης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης («αντίστροφο» του αριθμού κλήσης έκτακτης
ανάγκης 112)
 

Το ΕΚ ενέκρινε το πακέτο τηλεπικοινωνιών το οποίο περιορίζει τις τιμές των κλήσεων
εντός ΕΕ, καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε υπερσύγχρονα δίκτυα 5G μέχρι το 2020
 
και δημιουργεί νέο σύστημα προειδοποίησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την Τετάρτη την προσωρινή συμφωνία που
επετεύχθη με το Συμβούλιο των Υπουργών τον Ιούνιο σχετικά αφενός με τον Ευρωπαϊκό
κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών («EECC») με 584 ψήφους υπέρ, 42 κατά, και  50
αποχές και αφετέρου με τις αναθεωρημένες αρμοδιότητες του Φορέα Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες («BEREC») με 590 ψήφους υπέρ,
63 κατά και 23 αποχές.
 
Οι νέοι κανόνες θα προσφέρουν στους πολίτες συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και θα
καταστήσουν τις κλήσεις ασφαλείς και οικονομικά προσιτές εντός της ΕΕ, παρέχοντας
ταυτόχρονα  την  απαραίτητη  προβλεψιμότητα  για  τους  φορείς  εκμετάλλευσης
τηλεπικοινωνιών για την τόνωση των επενδύσεων σε διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.
 
Χαμηλότερες τιμές, ψηλότερες ταχύτητες και καλύτερη ασφάλεια για τους χρήστες
smartphones
 
Η πολιτική Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας έβαλε τέλος στα τέλη περιαγωγής το 2017. Η
νέα νομοθεσία μειώνει το κόστος των κλήσεων από τη μία χώρα μέλος της ΕΕ στην άλλη
στα 0,19 ευρώ ανά λεπτό χρόνου ομιλίας αλλά και το κόστος για τα γραπτά μηνύματα
(SMS) σε 0,06 ευρώ από τις 15 Μαΐου 2019, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους να
κρατήσουν επαφή με τους αγαπημένους τους σε όλα κράτη μέλη της ΕΕ.
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Επιπρόσθετα, προστατεύει καλύτερα τους χρήστες smartphones, συμπεριλαμβανομένων
των χρηστών διαδικτυακών υπηρεσιών όπως Skype, WhatsApp, κτλ,  και  ενισχύει τις
απαιτήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης. Εισάγει επίσης το
δικαίωμα  διατήρησης  ενός  αριθμού  τηλεφώνου  για  ένα  μήνα  μετά  τη  λήξη  της
σύμβασης και το δικαίωμα επιστροφής της αχρησιμοποίητης προπληρωμένης πίστωσης
μετά τη λήξη της σύμβασης, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης ή
κατάχρησης της μετάβασης.
 
Τέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την ανάπτυξη δικτύων 5G μέχρι το
2020, ώστε να φτάσουν το στόχο "EU 5G Roadmap", βάσει του οποίου πρέπει να υπάρχει
5G δίκτυο σε τουλάχιστον μια μεγάλη πόλη κάθε κράτους μέλους της ΕΕ μέχρι το 2020.
 
Σύστημα «αντίστροφο 112» 
 
Σε  περιπτώσεις  φυσικών  καταστροφών  ή  άλλων  σοβαρών  καταστάσεων  έκτακτης
ανάγκης, οι επηρεαζόμενοι πολίτες θα πρέπει ειδοποιούνται μέσω SMS ή εφαρμογής του
κινητού τους τηλεφώνου.  Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους 42 μήνες να
θέσουν το σύστημα σε εφαρμογή από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
 
Περισσότερη προβλεψιμότητα για τους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών
 
Προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο επενδύσεων σε υποδομές και να
επιτευχθεί  η  αναγκαία  συνδεσιμότητα  για  5G δίκτυα,  η  νέα  νομοθεσία  προσφέρει
βελτιωμένη προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και προωθεί την κατανομή κινδύνου και
κόστους μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών.
 
Δηλώσεις των εισηγητών 
 
Η  Pilar  del  Castillo  Vera  (ΕΛΚ,  Ισπανία)  είπε:  «ο  Κώδικας  παρέχει  στους  φορείς
εκμετάλλευσης ένα πιο προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο είναι ζωτικής
σημασίας για την ανάπτυξη επικοινωνιών 5G».
 
Η Dita Charanzová (Φιλελεύθεροι, Τσεχία) πρόσθεσε: «οι φθηνότερες κλήσεις αποτελούν
μια νίκη για όλους τους πολίτες της ΕΕ και ο Κώδικας παρέχει αυξημένη προστασία για
όλους τους καταναλωτές της ΕΕ».
 
Ο Evžen Tošenovský (ΕΣΜ, Τσεχία) πρόσθεσε: «οι νέοι κανόνες που διέπουν τον BEREC
θα του επιτρέψουν να ανταπεξέλθει στις νέες ευθύνες που του έχουν ανατεθεί από
τους νέους κανόνες τηλεπικοινωνιών».
 
Επόμενα βήματα
 
Μετά την τελική έγκριση από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους
δύο έτη για να εγκρίνουν εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας. Οι μειώσεις
των τιμών θα τεθούν σε ισχύ στις 15 Μαΐου 2019.
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https://www.mkm.ee/sites/default/files/8.a_b_aob_5g_roadmap_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28390/PILAR_DEL+CASTILLO+VERA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124708/DITA_CHARANZOVA/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96713/EVZEN_TOSENOVSKY/home


Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα είναι σύντομα διαθέσιμα εδώ (κάντε κλικ στις 14
Νοεμβρίου 2018)
Μελέτη του ΕΚ για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Φάκελος Διαδικασίας για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
Δελτίο Τύπου μετά τον τρίλογο (06.06.2018)
Μέλετης της Επιτροπής για τις κλήσεις εντός ΕΕ σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ
Μελέτη του ΕΚ για τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (BEREC) BEREC
Φάκελος διαδικασίας - BEREC
Επικαιρότητα - Άρθρο: Φθηνότερες κλήσεις και γρηγορότερες συνδέσεις, με το νέο
πακέτο τηλεπικοινωνιών της ΕΕ
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0288(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05051/eu-telecoms-deal-fees-on-calls-across-eu-capped-by-2019-and-5g-network-by-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-intra-eu-calls
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593562/EPRS_BRI(2016)593562_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0286(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181031STO18176/neo-paketo-tilepikoinonion-gia-fthinoteres-kliseis-kai-grigoroteres-sundeseis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181031STO18176/neo-paketo-tilepikoinonion-gia-fthinoteres-kliseis-kai-grigoroteres-sundeseis
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/telecom_6701_pk

