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Εθνική Δημόσια Διαβούλευση 

 
Συμπληρωματική στην από 17.12.2008 Εθνική Δημόσια Διαβούλευση της 
Ε.Ε.Τ.Τ. αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον Ορισμό, την 
Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές 
υποχρεώσεις στις χονδρικές αγορές: - (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή 
Δικτύου σε Σταθερή Θέση (συμπεριλαμβανομένης της πλήρως και μεριζόμενης 
αδεσμοποίητης πρόσβασης) (αγορά υπ’ αρ. 4, νέας Σύστασης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) και – Χονδρικής Ευρυζωνικής πρόσβασης (αγορά υπ’ αρ. 5, νέας 
Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)  
 

(Τροποποίηση της Απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. ΑΠ 504/098/16.12.2008) 
 

Παρατηρήσεις επί των θεμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης 
 
Με το παρόν, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, η Εταιρεία μας υποβάλει τις 
παρατηρήσεις και τα σχόλιά της επί του ζητήματος που αφορά στην προώθηση από 
τον ΟΤΕ του προϊόντος connx-TV. Εν προκειμένω, θεωρούμε ότι θα πρέπει ο ΟΤΕ  
να υποχρεώνεται σε συγκεκριμένα ρυθμιστικά μέτρα, καθώς το προϊόν αυτό θα 
επηρεάσει, σε κάποιο βαθμό, τον ορισμό και την ανάλυση των σχετικών αγορών.  
 
Εν πάσει περιπτώσει, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το λιανικό άκρο του ΟΤΕ ή οι 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτού δεν θα πρέπει να έχουν προνομιακή πρόσβαση 
στις δραστηριότητες της χονδρικής του ΟΤΕ, εντός των πλαισίων της υποχρέωσης 
περί μη διακριτικής μεταχείρισης, ενώ παράλληλα, θα πρέπει να διευκολύνεται η 
ανάπτυξη παρεμφερών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικό περιβάλλον από τους 
υπόλοιπους παρόχους που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιανικές αγορές, και 
έχουν υλοποιήσει σχετικές υπηρεσίες ακόμη και σε προγενέστερο χρόνο. Ιδιαίτερα δε 
για τις περιπτώσεις παρόχων που παρέχουν ήδη σχετικές ή παρεμφερείς υπηρεσίες 
στο καταναλωτικό κοινό, η ρυθμιστική παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Τ κρίνεται απαραίτητη 
για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας του ανταγωνισμού. Όσον αφορά την 
υποχρέωση διαφάνειας, στα πλαίσια της δημοσίευσης προσφοράς αναφοράς ο ΟΤΕ 
θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι παρέχεται σύντομη τεχνική περιγραφή της τεχνικής 
υλοποίησης/σχεδίασης/λύσης του βασικού προϊόντος λιανικής πρόσβασης με 
συγκεκριμένη εγγυημένη ποιότητα ανώτερη από best-effort και επαρκής πρότερη 
ειδοποίηση των παρόχων επί αλλαγών σε όρους και συνθήκες παροχής υπηρεσιών, 
τεχνολογικές αλλαγές και εξελίξεις. Παράλληλα, θεωρούμε ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να 
εξειδικεύσει τις σχετικές υποχρεώσεις περί πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών 
δικτύου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις, 
προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα οι εν λόγω υποχρεώσεις να μείνουν, 
στην πράξη, κενό γράμμα. Είναι σύνηθες το φαινόμενο της παροχής / 
παράδοσης από τον ΟΤΕ βρόχων (ή συναφών ευκολιών αντιστοίχως) που δεν 
φέρουν πιστοποίηση με ευρυζωνικά κριτήρια και συνεπώς καθίστανται 
απολύτως μη λειτουργικοί για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στο 
καταναλωτικό κοινό.  
 
  


