
 

 
 
 
 

 

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Εθνική Δημόσια 
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για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες 

Κανονιστικές Υποχρεώσεις των αγορών Χονδρικής (Φυσικής) 

Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου σε Σταθερή Θέση (αγορά υπ’ αρ. 4, 

Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Χονδρικής Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης (αγορά υπ’ αρ. 5, Σύστασης Ευρωπαϊκής 
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1 Εισαγωγή  

Το παρόν κείμενο παραθέτει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Vodafone–Πάναφον 

ΑΕΕΤΤ (εφεξής Vodafone) στην Εθνική Δημόσια Διαβούλευση, συμπληρωματική στις 

Δημόσιες Διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις 

Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις των αγορών Χονδρικής (Φυσικής) 

Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου σε Σταθερή Θέση (αγορά υπ’ αρ. 4, Σύστασης 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ’ αρ. 5, 

Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

 

 

2 Γενικά Σχόλια 

Σύμφωνα με την σύσταση και τις Οδηγίες της ΕΕ για την ανάλυση αγοράς και την 

εκτίμηση της ΣΙΑ,  πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την ΕΡΑ το σύνολο των 

προϊόντων/ υπηρεσιών για την ανάλυση της αγοράς και η διαδικασία αυτή να είναι 

δυναμική.  
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3 Ερώτηση  

 

Εφόσον κριθεί ότι το προϊόν connx-TV εμπίπτει σε λιανική αγορά που σχετίζεται τόσο 

με την Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5), όσο και με την Αγορά 

Αδεσμοποίητης Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου σε Σταθερή 

Θέση (Αγορά 4), Θεωρείτε ότι επηρεάζει ουσιαστικά τον ορισμό ή/ και την ανάλυση 

των αγορών 5 ή/ και 4; Κρίνετε απαραίτητη την εισαγωγή επιπρόσθετων ή τη 

συμπλήρωση των προτεινόμενων κανονιστικών υποχρεώσεων σε μία ή/ και στις δύο 

ως άνω αγορές, και εάν ναι, ποιών; Σε κάθε περίπτωση, αιτιολογείστε πλήρως το 

σκεπτικό σας. 

 

Αγορά 5:  

Θεωρούμε ότι η ΕΕΤΤ πρέπει να διασφαλίσει ότι ο ΟΤΕ δεν θα κάνει σταυρωτή 

επιδότηση (cross subsidies) μεταξύ των προϊόντων τηλεφωνίας και DSL, όπου έχει 

χαρακτηριστεί σαν πάροχος με ΣΙΑ και της υπηρεσίας IPTV ( προϊόν connx-TV). 

 

Αγορά 4:  

H Vodafone θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προμέτρησης γραμμής με 

βάση το τηλεφωνικό νούμερο και διαθεσιμότητα μέσω του WCRM, προκειμένου να 

υπάρχει η ίδια πληροφορία που έχουν τα τεχνικά τμήματα του ΟΤΕ σχετικά με την 

ποιότητα και το αναμενόμενο bandwidth της γραμμής του πελάτη. 

 

Η εν λόγω δυνατότητα είναι άκρως αναγκαία για την παράδοση (provisioning) 

υπηρεσίας IPTV, καθώς αυτή δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς «εγγυημένο 

ελάχιστο» εύρος ζώνης. Το «εγγυημένο ελάχιστο» αυτό διαφέρει ανάλογα με την 

κωδικοποίηση και την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η 

ύπαρξή του παραμένει βασική προϋπόθεση για όλες τις υπηρεσίες αυτού του τύπου 

(δηλ. διανομή οπτικοακουστικών σημάτων).  

 

Στην ίδια λογική, η δυνατότητα προμέτρησης των δυνατοτήτων της γραμμής (αλλά 

και η φερεγγυότητα του αποτελέσματος της προμέτρησης) παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην διάκριση μεταξύ των γραμμών στις οποίες μπορεί να δοθεί υπηρεσία IPTV με 
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σήματα υψηλής ευκρίνειας (High Definition) και αυτών στις οποίες μπορούν να 

παραδοθούν σήματα κανονικής ευκρίνειας (Standard Definition) μόνο - καθώς και 

αυτή η διάκριση βασίζεται στο εύρος ζώνης.  

 

Στο βαθμό που ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα προμέτρησης ή γνωρίζει τις δυνατότητες 

μιας γραμμής, μπορεί να θεωρηθεί πως έχει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι των εναλλακτικών παρόχων που θα ενδιαφέρονταν να παρέχουν υπηρεσίες 

IPTV μέσω ΑΡΥΣ. 
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