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ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κανονισμού για τον καθορισμό όρων
και
προϋποθέσεων
παροχής
πρόσβασης
και
διασύνδεσης,
συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης στις Διεπαφές Προγράμματος
Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων
(EPG)
Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα σχόλια του ΟΤΕ στο πλαίσιο της εν θέματι
διαβούλευσης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: σελίδες 3
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OTE A.E.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ
στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με
το Σχέδιο Κανονισμού για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής
πρόσβασης και διασύνδεσης, συμπεριλαμβανόμενης της πρόσβασης στις
Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς
Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG)
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Οι παρατηρήσεις της ΟΤΕ Α.Ε. έχουν ως εξής:
Α. Γενικές Παρατηρήσεις
Στις εξουσιοδοτικές διατάξεις του σχεδίου Κανονισμού γίνεται αναφορά στο άρθρο 47
παρ.1 εδάφιο γ) του νόμου 4070/2012, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η
προβλεπόμενη σε αυτά Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίζει για ποιες
συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλλονται υποχρεώσεις σε φορείς
εκμετάλλευσης να παρέχουν πρόσβαση σε API και EPG υπό δίκαιους, εύλογους και
αμερόληπτους όρους, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών
χρηστών.
Στο πλαίσιο της πρόσφατης δημοπρασίας για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης
ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα και με τις ρητά
προβλεπόμενες στο Παράρτημα Ε υποχρεώσεις του Κατόχου των Δικαιωμάτων, η
εταιρεία DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος A.E. στην οποία κατακυρώθηκαν το σύνολο
των δικαιωμάτων αυτών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας έχει την υποχρέωση
παροχής πρόσβασης σε διεπαφές προγράμματος εφαρμογής (API) καθώς και σε
πληροφορίες προγράμματος (EPG). Κατά συνέπεια, οι άνω υπηρεσίες, δεν μπορεί
να περιλαμβάνουν τη μετάδοση προγραμμάτων μέσω ευρυζωνικών δικτύων (IPTV)
και μέσω δορυφόρου, αλλά να αφορούν μόνο στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση κι
αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στο άρθρο 1 του σχεδίου Κανονισμού.
Επιπροσθέτως, στο άρθρο 1, οι αναφερόμενες σε αυτό διατάξεις των άρθρων 47
παρ. 3 και 49 παρ. 2 του νόμου 4070/2012, προβλέπουν ότι η επιβολή των
ρυθμίσεων γίνεται μετά από ανάλυση αγοράς και οι υποχρεώσεις που μπορεί να
επιβληθούν είναι αναλογικές και δικαιολογημένες.
Ειδικότερα αναφορικά με την τηλεόραση, με την Απόφαση ΕΕΤΤ 458/156/2007
ορίστηκε μία μόνο διακριτή αγορά στην Ελλάδα, αυτή των υπηρεσιών μετάδοσης σε
αναλογικά επίγεια δίκτυα σε εθνικό επίπεδο, όπου μάλιστα κατά την περίοδο
ανάλυσης δεν παρουσιάστηκαν επαρκείς ενδείξεις για ύπαρξη επιχείρησης με ΣΙΑ
στην εν λόγω αγορά. Περαιτέρω με την 538/VII/2012 Απόφασή της η Επιτροπή
Ανταγωνισμού όρισε τις εταιρείες MULTICHOICE Α.Ε. και FORTHNET Α.Ε. ως
εταιρείες με δεσπόζουσα θέση
στις οριζόμενες σε αυτή σχετικές αγορές.
Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, η έκδοση του παρόντος σχεδίου Κανονισμού,
όσον αφορά στην τηλεόραση, δεν αιτιολογείται επαρκώς, επομένως γίνεται καθ’
υπέρβαση σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης.
Β. Παρατηρήσεις κατ’ άρθρο
Άρθρο 3, παρ. 4
Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι Πάροχοι Δικτύων
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών οφείλουν «να παρέχουν διασύνδεση με εύλογους όρους,
εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών». Η διαλειτουργικότητα των
υπηρεσιών εξασφαλίζεται αφενός όταν ο εκάστοτε υπόχρεος πάροχος δικτύων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρέχει πρόσβαση (σε Διεπαφές Προγράμματος
Εφαρμογής (API), σε Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων (EPG), Πληροφορίες
Διασύνδεσης) σύμφωνα με τα δημοσιευμένα πρότυπα ή/και προδιαγραφές,
αφετέρου όταν οι υποδομές/εξοπλισμός που παρέχει ο Δικαιούχος Πάροχος πληροί
τα εν λόγω πρότυπα ή/και προδιαγραφές. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών δεν μπορεί να αποτελεί υποχρέωση των
παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών δίχως την παραπάνω διευκρίνιση και
προτείνουμε τη διαγραφή ή κατάλληλη τροποποίηση της σχετικής αναφοράς.
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Άρθρο 5 παρ. 2 και Άρθρο 6 παρ. 2
Στις παραγράφους αυτές αναφέρεται ο όρος «φορέας εκμετάλλευσης» ο οποίος
σύμφωνα με τον ν.4070/2012 είναι «η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να
παρέχει δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μία συναφή ευκολία». Ο ΟΤΕ ως «φορέας
εκμετάλλευσης» κατά την έννοια του ν. 4070/2012 δεν κατασκευάζει αλλά
προμηθεύεται πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. Κατά
συνέπεια δεσμεύεται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας που σκοπό έχουν την
διασφάλιση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και την προστασία του
παρεχόμενου τηλεοπτικού ή άλλου περιεχομένου. Όπου είναι εφικτό ο ΟΤΕ προτιμά
λύσεις που στηρίζονται σε ανοιχτά πρότυπα και διασφαλίζουν την
διαλειτουργικότητα. Επομένως, μόνο στο άνω πλαίσιο ο ΟΤΕ μπορεί να
δημοσιοποιεί στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν ο ΟΤΕ δεν έχει δικαίωμα
δημοσιοποίησης, η μόνη δυνατότητά του είναι η παραπομπή στους αντίστοιχους
προμηθευτές/κατασκευαστές. Για την αποφυγή σύγχυσης θα πρέπει να καθοριστεί
ποιες ακριβώς επιχειρήσεις αφορούν οι διατάξεις αυτές.
Άρθρο 5, παρ. 2 α
Προτείνεται να διαγραφεί η φράση «κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό» καθώς δεν
μπορεί να αποτελεί υποχρέωση του Υπόχρεου Παρόχου η καλή λειτουργία των
παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις υποδομές και τον
εξοπλισμό που διαθέτει ο Δικαιούχος Πάροχος και τις δυνατότητες
διαλειτουργικότητας του με τις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) του
Υπόχρεου Παρόχου.
Άρθρο 5, παρ. 2στ
Η διαλειτουργικότητα του ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού με το δίκτυο του
Παρόχου Δικτύων και κυρίως η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού δεν μπορεί να
αποτελεί υποχρέωση του Υπόχρεου Παρόχου καθώς ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι
στην κυριότητα του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παραμετροποιηθεί κατάλληλα.
Άρθρο 5, παρ. 2ζ και άρθρο 6, παρ. 2η
Εκτιμούμε ότι με διάταξη νόμου και όχι με τον παρόντα κανονισμό θα μπορούσε να
δοθεί η γενική εξουσιοδοτική αρμοδιότητα στην ΕΕΤΤ ή/και σε άλλο αρμόδιο φορέα
για την έκδοση οποιονδήποτε σχετικών κατευθυντήριων γραμμών. Επιπλέον, η
προβλεπόμενη υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιαδήποτε σχετικές κατευθυντήριες
γραμμές που θα καθορίσει στο μέλλον η ΕΕΤΤ ή και άλλος αρμόδιος φορέας,
εκτιμούμε ότι παραβιάζει την αρχή της ασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι οι πάροχοι
δικτύων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν έχουν τη δυνατότητα εκ των
προτέρων γνώσης των έννομων συνεπειών που προσδίδονται σε ένα ορισμένο
πραγματικό καθεστώς, το οποίο η ΕΕΤΤ ή και άλλος αρμόδιος φορέας δύναται να
επανακαθορίζει στο μέλλον. Εξ’ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 17 η ΕΕΤΤ δύναται να
τροποποιεί τον Κανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4070/2012. Για τους
παραπάνω λόγους, οι δύο διατάξεις πρέπει να διαγραφούν.
Άρθρο 6, παρ. 2δ
Η ορθή λειτουργία των δεκτών δεν μπορεί να καθοριστεί αποκλειστικά από τον
φορέα εκμετάλλευσης (πάροχο). Προτείνεται να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί
κατάλληλα η φράση «να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των δεκτών».
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