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Αγαπητέ κ. Υπουργέ 

Σας απευθυνόμαστε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC)  και των μελών 

της από την Ελλάδα, ΕΚΠΟΙΖΩ και ΚΕ.Π.ΚΑ 

Στόχος μας, η υποστήριξη του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του Νόμου περί Ανταγωνισμού για 

την Ψηφιακή Εποχή» που τροποποιεί τον Ν. 3959/20111. 

Η εύρυθμη λειτουργία των αγορών και, επομένως, η ευημερία των καταναλωτών εξαρτάται από το 

ότι οι αρχές ανταγωνισμού, έχουν τις απαραίτητες εξουσίες για να επιβάλλουν την νομοθεσία όπου 

χρειάζεται και, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργούν οι τεχνολογίες 

στις ταχέως αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές. 

Οι Έλληνες καταναλωτές, όπως και οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα 

πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από καινοτόμες, ανοιχτές και δίκαιες αγορές.  

Ωστόσο, η πραγματικότητα λέει μια διαφορετική ιστορία. Οι ψηφιακές αγορές κυριαρχούνται από 

λίγους παίκτες και, οι αγορές υποδομής, όπως οι τηλεπικοινωνίες, δεν ανταποκρίνονται στις 

υποσχέσεις υγιούς ανταγωνισμού  στην εποχή μετά την απελευθέρωσή τους.  

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να τονιστεί ότι η ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας κατατάχθηκε ως η 

ακριβότερη αγορά κινητής τηλεφωνίας στην ΕΕ το 20202. Συγκριτικά, οι τιμές για κινητή 

                                                 
1
 http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12356 \ 
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 https://research.rewheel.fi/downloads/The_3-

MNO_Greek_market_is_the_most_expensive_market_in_EU_PUBLIC_VERSION.pdf  
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ευρυζωνική και τηλεφωνία στην Ελλάδα είναι, στις προσφορές που μελετήθηκαν, υπερδιπλάσιες 

από τον μέσο όρο της ΕΕ3.  

Αυτό απλά δεν είναι αποδεκτό. 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκει να επικαιροποιήσει και να αναβαθμίσει τις εξουσίες της 

Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί  ότι η δημόσια επιβολή  της 

νομοθεσίας,εξελίσσεται παράλληλα με τις νέες πραγματικότητες της αγοράς. Θα παρέχει επίσης 

στην ΕΑ την δυνατότητα παρέμβασης, όπου χρειάζεται και ενδείκνυται, στις αγορές 

τηλεπικοινωνιών.   

Παρέχοντας πλήρη εξουσία σε έναν φορέα επιβολής του νόμου περί ανταγωνισμού, όπως η 

Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, να εφαρμόζει το δίκαιο του ανταγωνισμού στις 

τηλεπικοινωνιακές αγορές, μπορεί να ευθυγραμμίσει το θεσμικό πλαίσιο της  Ελλάδας με την 

κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών υπόκεινται επίσης σε ενεργό επιβολή της 

νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών. 

Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες αρχές ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες των πολιτών τους, και, ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να υποβάλετε το προτεινόμενο 

νομοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και ψήφισή του.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων που θα λάβετε υπόψη αυτές τις παρατηρήσεις μας. 

Με εκτίμηση 
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