
Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 

 
Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών 

εντός της  Ευρωπαϊκής Ένωσης 



Περιαγωγή (ορισμός) 

 Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) 
μας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε το κινητό 
μας τηλέφωνο ενώ βρισκόμαστε στο εξωτερικό. Όταν 
βρισκόμαστε στο εξωτερικό, μπορούμε, μέσω της διεθνούς 
περιαγωγής, να κάνουμε χρήση όλων των υπηρεσιών που 
είναι διαθέσιμες στην Κύπρο (π.χ. κλήσεις, SMS, MMS, 
υπηρεσίες δεδομένων).  

 Οι εταιρείες/ παροχείς κινητών υπηρεσιών είναι 
υποχρεωμένοι, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες 
κινητών επικοινωνιών στους εγχώριους πελάτες τους που 
ταξιδεύουν εντός Ένωσης, να αγοράζουν υπηρεσίες 
περιαγωγής χονδρικής από παροχείς/ εταιρείες του κράτους 
μέλους που επισκέπτεται ο πελάτες τους. 
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Ιστορικό Ρύθμισης Τελών Περιαγωγής 

 Η ρύθμιση των τελών περιαγωγής από την Ε.Ε., θεσπίστηκε 
μέσα από τον Κανονισμό 531/2012.  Με βάση τις ρυθμίσεις 
του υπό αναφορά Κανονισμού έχουν καθοριστεί ανώτατα 
όρια χρέωσης χονδρικών και λιανικών υπηρεσιών (euro 
tariffs) στις υπηρεσίες φωνής, sms, δεδομένα, με διαχρονική 
μείωση (glide path).  

1.3 



Ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία σε σχέση με 
την εφαρμογή του Κανονισμού 531/2012 

(πηγή: BEREC, International Roaming Benchmark Data Report April-September 2015) 
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Service at Retail level (no VAT) 

Q2 2015 Q3 2015 

Price Cap 

EEA 

Average  
Price Cap 

EEA 

Average  

Eurotariff voice (making call) (€c/min) 19 14.3 19 14.2 

Eurotariff voice (receiving call) €c/min) 5 3.3 5 3.3 

Euro-SMS sent (€c/SMS) 6 5.2 6 5.1 

Data transfer (€c/MB) 20 5.6 20 5.8 

Service at wholesale level (no VAT) 

Q2 2015 Q3 2015 

Price Cap 

EEA 

Average Price Cap 

EEA 

Average 

Wholesale voice (€c/minute) 5 3.8 5 3.7 

Wholesale SMS (€c/SMS) 2 1.3 2 1.2 

Wholesale data (€c/MB) 5 1.9 5 1.7 

Με βάση τον Κανονισμό 531/2012 τα πιο πάνω χονδρικά τέλη θα παραμείνουν ως ανώτερα όρια 
έως και τις 30 Ιουνίου 2022 (με επιφύλαξη του Άρθρου 19). 



Πεδίο εφαρμογής Κανονισμού 2015/2120 

 Ο νέος Κανονισμός (ο οποίος τροποποιεί τον 531/2012 σε σχέση με τα 
λιανικά τέλη περιαγωγής) θεσπίζει έναν νέο μηχανισμό για τις τιμές λιανικής 
στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ε.Ε. με σκοπό να 
καταργήσει τα πρόσθετα τέλη περιαγωγής,  

 Υιοθετεί την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής κινητής στις πιο 
κάτω ρυθμιζόμενες υπηρεσίες (RLAH). 

 Από τις 15 Ιουνίου 2017 οι παροχείς περιαγωγής δεν θα χρεώνουν στους 
πελάτες περιαγωγής πρόσθετο τέλος επιπλέον από τις εγχώριες τιμές 
λιανικής σε κανένα κράτος μέλος της Ε.Ε., για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Εισερχόμενες ή και εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής, 

 Εξερχόμενα μηνύματα SMS σε περιαγωγή,  

 Υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
μηνυμάτων MMS, και 

 Τέλη ενεργοποίησης του τερματικού εξοπλισμού ή της υπηρεσίας 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό.  
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Εύλογη χρήση 

 

 

 

 

 Προκειμένου να αποτραπεί η καταχρηστική ή ανώμαλη χρήση των ρυθμιζόμενων 
υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής εκ μέρους των πελατών, οι παροχείς μπορούν να 
εφαρμόσουν πολιτική εύλογης χρήσης.  

 Η πολιτική εύλογης χρήσης δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του παροχέα 
περιαγωγής να καταναλώνουν συγκεκριμένες ποσότητες υπηρεσιών 
περιαγωγής που προσφέρονται με τις ισχύουσες εγχώριες τιμές λιανικής οι οποίες 
είναι συνεπείς προς το αντίστοιχο τιμολογιακό τους πρόγραμμα. 

  Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τον 
BEREC θα εκδώσει εκτελεστικές πράξεις οι οποίες θα θεσπίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής εύλογης χρήσης. 

 Εάν η χρήση υπερβαίνει τα όρια με βάση την πολιτική εύλογης χρήσης τότε ο 
Κανονισμός καθορίζει ανώτατα όρια τιμών (σύνολο εγχώριας τιμής λιανικής + 
οποιουδήποτε τέλους περιαγωγής στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες): 

 

• Εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή ανώτατο όριο 0,19 EUR ανά λεπτό, 

• Εξερχόμενα SMS σε περιαγωγή, ανώτατο όριο 0,06 EUR ανά μήνυμα, 

• Υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, ανώτατο όριο 0,20 EUR ανά megabyte, 

• Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος δεν υπερβαίνει τη 
σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 
ανά την Ε.Ε. Η Επιτροπή θα επανεξετάζει το εν λόγω τέλος ετησίως.  

• Εισερχόμενα SMS, κανένα πρόσθετο τέλος όπως και στα τέλη για ακρόαση μηνυμάτων. 
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Βιωσιμότητα της κατάργησης των 
πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής 

1.7 

 Με βάση τον Κανονισμό, σε συγκεκριμένες και εξαιρετικές 
περιστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικείου 
εγχώριου τύπου χρέωσης, δηλαδή όπου ο παροχέας δεν μπορεί να 
εισπράξει (συνολικά έσοδα) το συνολικό κόστος της παροχής των 
ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής, ο εν λόγω παροχέας μπορεί να 
ζητήσει την άδεια να επιβάλει πρόσθετο τέλος.   

 Ο εν λόγω παροχέας μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ρυθμιστική 
αρχή με κάθε απαραίτητο στοιχείο. 

 Εντός μηνός από την παραλαβή αίτησης η ρυθμιστική αρχή, εάν 
τεκμηριώνεται, επιτρέπει την επιβολή πρόσθετου τέλους.  Εάν δεν 
τεκμηριώνεται τότε λαμβάνεται οριστική απόφαση εντός δύο 
επιπλέον μηνών, αφού δοθεί στον παροχέα η ευκαιρία να 
υπερασπιστεί τη θέση του, για την έγκριση, την τροποποίηση, η την 
απόρριψη του πρόσθετου τέλους. 

 Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με 
τον BEREC θα εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, που θα θεσπίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μεθοδολογία της εκτίμησης της 
βιωσιμότητας της κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής 
λιανικής. 



Μεταβατικά πρόσθετα τέλη περιαγωγής 
λιανικής 
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Από τις 30 Απριλίου 2016 έως τις 14 Ιουνίου 2017 οι 
παροχείς περιαγωγής μπορούν να επιβάλουν πρόσθετο 
τέλος επιπλέον της εγχώριας τιμής λιανικής για την 
παροχή ρυθμιζόμενων υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής 
(σύνολο της εγχώριας τιμής και οποιουδήποτε πρόσθετου τέλους να μην 

υπερβαίνει τα πιο κάτω ανώτατα τέλη), ως πιο κάτω: 

 
• Εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή ανώτατο όριο 0,19 EUR ανά λεπτό, 

• Εξερχόμενα SMS σε περιαγωγή, ανώτατο όριο 0,06 EUR ανά μήνυμα, 

• Υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, ανώτατο όριο 0,20 EUR ανά megabyte, 

• Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος δεν υπερβαίνει τη 
σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 
ανά την Ε.Ε. 
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15 Ιουνίου (RLAH) 2017 

Οι παροχείς περιαγωγής δεν θα χρεώνουν στους πελάτες περιαγωγής πρόσθετο τέλος επιπλέον από τις 
εγχώριες τιμές λιανικής σε κανένα κράτος μέλος της Ε.Ε., στα πλαίσια της πολιτικής της εύλογης χρήσης. 

15 Δεκεμβρίου 2016 

Καθορισμός Πολιτικής  Εύλογης Χρήσης και Μεθοδολογίας της εκτίμησης της βιωσιμότητας της κατάργησης 
των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής (θα καθοριστούν από την Επιτροπή) 

30 Απριλίου έως 14 Ιουνίου 2017 

Μεταβατικά τέλη περιαγωγής λιανικής (ανώτατα όρια έχουν ήδη καθοριστεί από την Επιτροπή) 

Εξερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή ανώτατο όριο 0,19 EUR ανά λεπτό, 

Εξερχόμενα SMS σε περιαγωγή, ανώτατο όριο 0,06 EUR ανά μήνυμα, 

Υπηρεσίες περιαγωγής δεδομένων, ανώτατο όριο 0,20 EUR ανά megabyte, 

Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή, οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος δεν υπερβαίνει τη σταθμισμένη μέση τιμή των μέγιστων τελών 
τερματισμού κλήσεων κινητής τηλεφωνίας ανά την Ε.Ε. 



Συναφή Θέματα – Μελέτη εταιρείας 
TERA 

 Η Επιτροπή έχει μισθώσει τις υπηρεσίες της εταιρείας TERA, 
με στόχο να αναπτυχθεί μοντέλο κοστολόγησης των 
χονδρικών τελών περιαγωγής στις χώρες μέλη της Ε.Ε., 

 Στοιχεία έχουν ήδη συλλεχθεί από τους παροχείς κινητών 
υπηρεσιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε χώρες μέλη της 
Ε.Ε. (70 παροχείς), 

 Οι Κυπριακοί παροχείς κινητών υπηρεσιών συμμετέχουν με 
στοιχεία στην έρευνα, 

 Προκαταρτικά αποτελέσματα (Ιανουάριο 2016) τα οποία 
επαναξιολογούνται κατόπιν σχολίων των εμπλεκόμενων 
μερών, 

 Το ΓΕΡΗΕΤ, έχει κοινοποιήσει στους παροχείς την 
μεθοδολογία της TERA και έχει αποστείλει σχόλια στην Ε.Ε., 

 Οριστικά αποτελέσματα εντός του μήνα Μαρτίου 2016. 
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Μοντέλο BU LRIC ΓΕΡΗΕΤ 

 Το ΓΕΡΗΕΤ, βρίσκεται στην διαδικασία ανάπτυξης 
κοστολογικού μοντέλου, BU LRIC, με την μίσθωση των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας AXON, 

 Το συγκεκριμένο μοντέλο θα εξάγει το μοναδιαίο 
χονδρικό κόστος των παροχέων για την παροχή της 
υπηρεσίας περιαγωγής ανά υπηρεσία, με βάση τα εθνικά 
δεδομένα (π.χ. πραγματική κίνηση δικτύων) και στοιχεία 
(π.χ. οικονομικά δεδομένα) των παροχέων κινητών 
υπηρεσιών, 

 Το συγκεκριμένο τέλος θα αποτελέσει εργαλείο 
σύγκρισης σε σχέση με τα τέλη τα οποία θα προκύψουν 
από το Ευρωπαϊκό μοντέλο της εταιρείας TERA, όπως και 
εξέτασης πιθανών μελλοντικών αιτημάτων για επιβολή 
πρόσθετων τελών περιαγωγής, από παροχείς. 
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