ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.
επί της συμπληρωματικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με:
«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) (Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ
504/098/16.12.2008)»
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3431/2006 και την παράγραφο 2.1.5 του Παραρτήματος Β του
Κανονισμού Γενικών Αδειών, όπως αυτός ισχύει.

Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται, αποτελούν
σχολιασμό του κειμένου που έθεσε προς Δημόσια Διαβούλευση η Ε.Ε.Τ.Τ., αναφορικά με τον
Κανονισμό Συνεγκατάστασης. Οι θέσεις που διατυπώνονται δεν τυγχάνουν νομικά δεσμευτικές για την
WIND Ελλάς.
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Ερώτημα: 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.

Θεωρούμε ότι το προϊόν Conn-X TV εμπίπτει σε λιανική αγορά που σχετίζεται με τις
αγορές 4 & 5. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων.
Με το προϊόν conn-x TV, ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσία στον τελικό καταναλωτή η οποία
ΔΕΝ είναι Best Effort καθώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαδραστικής
τηλεόρασης (π.χ. IPTV) είναι πολύ συγκεκριμένα και πρέπει να τηρούνται,
διαφορετικά δεν υφίσταται υπηρεσία. Για παράδειγμα, για την μετάδοση εικόνας με
κωδικοποίηση τύπου MPEG 2, χρειάζεται ελάχιστη ταχύτητα ευρυζωνικής
πρόσβασης (bandwidth) 5 με 6 Mbps.
Αυτό υποδηλώνει ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να παρέχει σε χονδρική αγορά (Αγορά
Χονδρικής Πρόσβασης – Αγορά 5) την δυνατότητα παροχής παρόμοιων υπηρεσιών
από τους εναλλακτικούς παρόχους. Πιο συγκεκριμένα την δυνατότητα διαβάθμισης
των υπηρεσιών που θα παρέχονται στον τελικό καταναλωτή βάση του QoS
(χαρακτηριστικών ποιότητας μετάδοσης) που χρειάζεται η κάθε υπηρεσία
(κατάργηση της μίας και μόνο επιλογής best effort). Έτσι θα πρέπει να δίνει SLA για
υπηρεσίες real-time, όπως είναι η μετάδοση ζωντανού προγράμματος τηλεόρασης
μέσω του δικτύου του. Να επισημάνουμε ότι αυτού του είδους οι υποχρεώσεις
αναφέρονται και έμμεσα στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 504/098/16.12.2008.
Για την Αγορά Αδεσμοποίητης Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης o OTE θα πρέπει
να παρέχει στους εναλλακτικούς παρόχους την δυνατότητα μέτρησης της ποιότητας
(μέγιστη επιτεύξιμη ταχύτητα) του αδεσμοποίητου βρόχου.

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2009
Για τη WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
Μιχάλης Καρακώστας
Νομικός Σύμβουλος
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