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Ηλεκηρονικών Επικοινωνιών ζηην ελληνική αγορά»:
Καηαξρήλ ζεσξνχκε φηη ε πξσηνβνπιία ηεο ΔΔΤΤ λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξα πξνζβάζηκεο
ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, είλαη πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε.
Ωζηφζν, ε ζέζε ζε εθαξκνγή ελφο εληαίνπ Σπζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Τηκψλ Πξντφλησλ
Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ πξνυπνζέηεη φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ είλαη ζπγθξίζηκα. Σηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ νη πάξνρνη ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα θαη
ππεξεζίεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπζρεξή ηελ άκεζε ζχγθξηζή
ηνπο κε ζθνπφ ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο γηα ηνλ θαηαλαισηή.
Τα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξα ησλ ζπλδπαδφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη ηφζα φζνη νη
πηζαλνί ζπλδπαζκνί ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε άκεζε
ζχγθξηζε.

Δπηπιένλ, ε απιή θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο κηαο ππεξεζίαο ή επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθνχ
απηήο (ή θαη ηνπ θφζηνπο ελεξγνπνίεζεο ή απελεξγνπνίεζήο ηεο), ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςηλ ε πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εμνπιηζκνχ, ηπρφλ ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ
ζπλνδεχνπλ ηελ παξνρή ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ, δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζηνλ
ππνςήθην ηειηθφ ρξήζηε θαη ηειηθά λα ηνλ νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο επηινγέο, νη νπνίεο ζα
βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο θαη δελ ζα ιακβάλνπλ ππφςηλ ηηο
επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο θαη δπλαηφηεηεο απηήο.
Σην ζεκείν απηφ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε ηελ ζεκαζία πνπ δίλεη ν θαηαλαισηήο ζηελ άκεζε
θαη πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ απφ ηνλ
νπνίν δεηά αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνλ νπνίν ζέηεη εηδηθφηεξα εξσηήκαηα γηα ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο, κνινλφηη ην ζχλνιν ηφζν ησλ βαζηθψλ φζν θαη ησλ αλαιπηηθφηεξσλ
πιεξνθνξηψλ είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα πνπ δηαηεξεί ν πάξνρνο.

Σην πιαίζην απηφ θαη δεδνκέλνπ φηη ν ίδηνο ν Νφκνο δίλεη ζηελ ΔΔΤΤ ηελ δπλαηφηεηα απηή,
πξνηείλνπκε πξηλ ηελ δεκηνπξγία θαη ζέζε ζε εθαξκνγή ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο
παξαθνινχζεζεο ηηκψλ, ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔΤΤ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πξνο ηνπο
παξφρνπο αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνψζεζε απφ ηελ ΔΔΤΤ κέηξσλ απηνξξχζκηζεο ησλ παξφρσλ. Σε
θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ ηα κέηξα απηά απνδεηρζνχλ αλεπαξθή, ε ΔΔΤΤ δχλαηαη λα εμεηάζεη
ηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ Σπζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο Τηκψλ ησλ Πξντφλησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.
Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ε πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία απφ κφλε ηεο δελ δχλαηαη λα νκαινπνηήζεη
ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ελδπλάκσζε ελφο
θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. Δίλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε
νπζηαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ελφο αληηθεηκεληθνχ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο
ηνπ θαηαλαισηή θαη λα κελ κεηαηξαπεί απηφ ζε άιιν έλα φρεκα παξαπιάλεζεο ηνπ
θαηαλαισηή. Σε θάζε πεξίπησζε, άπνςή καο είλαη φηη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ παξαηεξείηαη έληνλα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ελδέρεηαη λα
ελέρεη ζηνηρεία ιαλζάλνληφο αληαγσληζκνχ.

Με δεδνκέλα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε
αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα γίλεη
ζηαδηαθά, μεθηλψληαο απφ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη
βαζκνχ αλάιπζεο πνπ ζα ηεξνχληαη απφ ηνπο παξφρνπο.
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