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1.2 

 Από τις 15 Ιουνίου 2017, εφαρμόζεται το Roam-Like-At-Home (RLAH), δηλαδή όταν καταναλωτής 
ταξιδεύει κατά διαστήματα στο εξωτερικό εντός της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένου των χωρών 
Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν (ΕΕΑ)), λαμβάνει ίδιες τιμές με το αντίστοιχο τιμολογιακό του 
πακέτο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεμονωμένη εγχώρια τιμή (δηλ. πακέτα υπηρεσιών), τότε η χρήση 
που γίνεται εντός της Ε.Ε., θα αφαιρείται από τα εγχώρια διαθέσιμα λεπτά φωνής, σύντομα 
μηνύματα SMS, και τον όγκο δεδομένων. 

 

 

 
Περιαγωγή (roaming), τι αλλάζει από τις 15 Ιουνίου 2017 

σε σχέση με τις χρεώσεις 

 

Περιαγωγή εντός της Ε.Ε. 
 

Υπηρεσία Υφιστάμενες Χρεώσεις Χρεώσεις από 15 Ιουνίου 

2017 

 

Πραγματοποίηση 

κλήσεων (χρέωση ανά 

λεπτό)  

Εγχώρια τιμή + έως 0,05 

επιπρόσθετη χρέωση 

 

 

Εφαρμόζονται οι 

εγχώριες τιμές υπό τους 

ίδιους όρους ωσάν οι εν 

λόγω υπηρεσίες 

καταναλώνονταν 

εγχώρια   

Αποστολή Σύντομου 

Μηνύματος  (ανά SMS)  

Εγχώρια τιμή + έως 0,02 

επιπρόσθετη χρέωση 

 

Χρήση Δεδομένων ανά 

ΜΒ 

Εγχώρια τιμή + έως 0,05 

επιπρόσθετη χρέωση 

 



Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι υπηρεσιών 
RLAH 

1.3 

 
Όλοι οι υφιστάμενοι συνδρομητές θα μεταφερθούν αυτόματα σε 
πλάνα RLAH από τον παροχέα τους.   
 
Εφόσον ο καταναλωτής διαμένει κανονικά στην Κύπρο ή έχει 
σταθερούς δεσμούς με την Κύπρο (δηλαδή συχνή και ουσιαστική 
παρουσία) είναι δικαιούχος των υπηρεσιών RLAH. 
 
Ο παροχέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία από τον 
καταναλωτή σε σχέση με το κριτήριο της μόνιμης διαμονής ή των 
σταθερών δεσμών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ζητηθούν από 
τον παροχέα πριν ή μετά τη σύναψη συμβολαίου.   

 



 
 

Πολιτική Εύλογης Χρήσης (FUP) 
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FUP 

• Οι παροχείς υπηρεσιών περιαγωγής θα καθορίσουν Πολιτική 
Εύλογης Χρήσης προκειμένου να εμποδίσουν καταχρηστική ή 
πέραν του φυσιολογικού χρήση ρυθμιζόμενων υπηρεσιών 
(φωνής, σύντομων μηνυμάτων SMS, MMS, και δεδομένων) κατά 
την περιαγωγή 

Ενημέρωση 
συνδρομητών 

• Η Πολιτική Εύλογης Χρήσης θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους 
συνδρομητές ΠΡΙΝ τεθεί σε εφαρμογή (δηλ. για υφιστάμενους 
πελάτες ΠΡΙΝ από τις 15 Ιουνίου 2017). Οι όροι αναφορικά για 
την Πολιτική Εύλογης Χρήσης θα περιλαμβάνονται στις συμβάσεις 

Συμβάσεις 

• Οι αλλαγές στις συμβάσεις σε σχέση με την εφαρμογή RLAH δεν 
δίνουν το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης ατελώς 



 
Προστασία Καταναλωτών σε σχέση με τη χρήση 

υπηρεσιών περιαγωγής εντός Ε.Ε. 
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• Για να αποφύγει ο καταναλωτής τους "φουσκωμένους" λογαριασμούς, έχει 
τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά τον όγκο και αντίστοιχο κόστος των 
δεδομένων που μπορεί να "κατεβάσει" από το κινητό του ανά τον κόσμο: 50 
ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα), εκτός αν έχει συμφωνήσει 
διαφορετικό όριο με τον παροχέα του. Θα λαμβάνει επίσης προειδοποίηση 
όταν φθάνει στο 80% του ορίου που έχει συμφωνήσει. 

Προστασία καταναλωτών από 
"φουσκωμένους" λογαριασμούς  

 

• O καταναλωτής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα προσωπικά 
μηνύματα τα οποία θα λαμβάνει από τον παροχέα του σε σχέση με το 
διαθέσιμο όγκο υπηρεσιών που έχει στη διάθεση του και τις αντίστοιχες 
χρεώσεις 

Προσωπικά Μηνύματα από 
Παροχέα 

 

• Σε περίπτωση προβλήματος, ο καταναλωτής θα πρέπει να αποταθεί πρώτα 
στον παροχέα του Παρουσίαση Προβλήματος   

• Εάν, κατόπιν εξάντλησης των διαδικασιών χειρισμού παραπόνων ενώπιον 
του παροχέα, ο συνδρομητής εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος, 
δύναται να υποβάλει το παράπονο του στο ΓΕΡΗΕΤ , ακλουθώντας τις 
διαδικασίες που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, 
επισυνάπτοντας την γραπτή απάντηση του παροχέα του στο παράπονο. 

Υποβολή Παραπόνου στο ΓΕΡΗΕΤ 



 Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με παροχείς ώστε να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη και ομαλή εφαρμογή RLAH, 

 Ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους καταναλωτών και χρήση των 
καναλιών επικοινωνίας τους για πληροφόρηση του Κύπριου καταναλωτή,  

 Εργαλείο Σύγκρισης Δημόσια Διαθέσιμων Τιμών (Tel2Me) στην ιστοσελίδα 
ΓΕΡΗΕΤ, το οποίο περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις της χρήσης 
περιαγωγής εντός της Ε.Ε., 

 

 
 

 Έκδοση Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα ΓΕΡΗΕΤ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ΓΕΡΗΕΤ και στα έντυπα μέσα επικοινωνίας. 
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Ενέργειες ΓΕΡΗΕΤ σε σχέση με πληροφόρηση των 
καταναλωτών αναφορικά με την εφαρμογή RLAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αρμοδιότητες ΓΕΡΗΕΤ σε σχέση με εφαρμογή RLAH 
και νέων χονδρικών τελών περιαγωγής 

 Επιτήρηση αγοράς σε σχέση με την εφαρμογή Πολιτικής Εύλογης Χρήσης (FUP), 

 Ανάπτυξη εργαλείου «Κοστολογικό Μοντέλο Κινητής, “BULRIC Mobile Model”» και 
αξιοποίηση του για: 

 Αξιολόγηση της αγοράς κινητών υπηρεσιών κατόπιν της εφαρμογής των νέων 
ρυθμιζόμενων χονδρικών τελών (μεταξύ παροχέων) περιαγωγής (Κανονισμός του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

531/2012 όσον αφορά τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αξιολόγηση βιωσιμότητας της αγοράς κινητών υπηρεσιών κατόπιν της 
κατάργησης των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής. 
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Υπηρεσία 
 

€ 

2017 2018 2019 2020 2021 Έως 30 
Ιουνίου 

2022 
 

Δεδομένα/GB 7,7 6 4,5 3,5 3 2,50 
 

Κλήσεις/ανά 
λεπτό 

0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

Σύντομα 
Μηνύματα 
(ανά μήνυμα) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

 


