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Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Ι. Πρόλογος
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση αφορά το Σχέδιο του Κανονισμού για τον
Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την
Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους
Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG).
ΙI. Διαδικασία Διαβούλευσης
Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει σχέδιο Κανονισμού
προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους
κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους που αναφέρονται.
Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 20 Ιουλίου 2009 μέχρι και τις
4 Σεπτεμβρίου 2009. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην
Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την
4η Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα
ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε
περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει
να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.
Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από:
1. Το δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων
2. Τα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, (7ος όροφος), [Tηλ]: 210
6151000, [Fax]: 210 6105049, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι
απαντήσεις
πρέπει
να
φέρουν
την
ένδειξη:
«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό για τον Καθορισμό των
Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις
Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς
Προγραμμάτων (EPG)»

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : digitaltv@eett.gr .
Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από
την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι
οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: digitaltv@eett.gr
Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που
θα επακολουθήσει.

IΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων
Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές
Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς
Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG)
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
α.

του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων
Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 161/ Α΄/19-7-2007), και ιδίως το άρθρο 16
παρ. 4 αυτού,

β.

του Ν. 3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
13/Α΄/3-3-2006), και ιδίως το άρθρο 42 παρ. 1 αυτού,

Αποφασίζει :
Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής
Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 παρ. 1
του Ν. 3431/2006 ως αυτό τροποποιήθηκε δια του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 3592/2007,
οι υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές
Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων
(EPG).
Σκοπός αυτού είναι να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών καθώς και να
διασφαλιστεί ότι η εν λόγω παροχή πρόσβασης θα γίνεται υπό δίκαιους εύλογους και
αμερόληπτους όρους.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1.

«Προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός»: οι περιφερειακές συσκευές
και οι σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών
ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης.

2.

«Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API)»: η διασύνδεση λογισμικού
μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί
φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού
εξοπλισμού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

3.

«Αμφίδρομη ή αλληλεπιδραστική τηλεόραση»: τηλεόραση που περιλαμβάνει
υπηρεσίες που παρέχονται προς τον τελικό χρήστη με οποιοδήποτε δίκτυο και
που επιτρέπουν την επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο της υπηρεσίας με
χρήση του ίδιου ή άλλου μέσου.

Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόντα Κανονισμό και οι οποίοι δεν
ορίζονται διαφορετικά σε αυτόν θα έχουν την έννοια που αποδίδουν στους όρους αυτούς
οι Νόμοι: 3592/2007 και 3431/2006.

Άρθρο 3
Γενικές Αρχές
1. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλλευσης στις Διεπαφές Προγράμματος
Εφαρμογής (API) γίνεται υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους.
2. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλλευσης στους Ηλεκτρονικούς
Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG) γίνεται υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους
όρους.

Άρθρο 4
Παροχή πρόσβασης από φορείς εκμετάλλευσης Διεπαφών Προγράμματος
Εφαρμογής (API)

1. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλλευσης στις Διεπαφές Προγράμματος
Εφαρμογής (API) ακολουθεί την αρχή της διαφάνειας και της μη διακριτικής
μεταχείρισης.
2. Κατά την παροχή πρόσβασης οι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν:
α) να διαθέτουν υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους παρόχους αμφίδρομων υπηρεσιών
ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή όλων των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τις
Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.
β) να δημοσιεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Διεπαφών Προγράμματος
Εφαρμογής (API), πάσης φύσεως τροποποίηση σε ήδη δημοσιευμένη Διεπαφή καθώς
και κάθε απόφαση περί απόσυρσης δημοσιευθείσης Διεπαφής εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος το οποίο δύναται να ορίζεται από την ΕΕΤΤ κατά την κρίση
της, πριν την έναρξη της παρεχόμενης υπηρεσίας, ενημερώνοντας σε κάθε
περίπτωση την EETT.
Στην δημοσίευση πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α. πλήρη στοιχεία επωνυμίας, διακριτικός τίτλος (και αριθμός μητρώου
εταιρίας, όπου απαιτείται)
β. διεύθυνση έδρας
γ. τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο του
οργανισμού όσο και του αρμόδιου τμήματος ή προσώπου για ζητήματα
σχετικά με τη δημοσίευση διεπαφών.
γ) τα χαρακτηριστικά των διεπαφών δημοσιεύονται με αναφορά σε δημοσιευμένα
πρότυπα ή/και προδιαγραφές, όπου αυτό είναι δυνατό.
Η δημοσίευση γίνεται υποχρεωτικώς στην Ελληνική, και προαιρετικά στην Αγγλική
γλώσσα, στην ιστοσελίδα τους στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν
ιστοσελίδα, υποχρεούνται να διαθέτουν αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών στα
γραφεία της εταιρείας τους χωρίς χρέωση, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή,
παρέχοντας ταυτόχρονα την μέγιστη δυνατή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους.
Στην περίπτωση που για τη χρήση κάποιας υπηρεσίας απαιτείται ειδικό λογισμικό
κατά τη δημοσίευση των αντίστοιχων διεπαφών πρέπει να αναφέρεται ρητώς το
γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη χρήση απαιτείται η προμηθεία του συγκεκριμένου
λογισμικού.
δ) να δημοσιεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Διεπαφών Προγράμματος
Εφαρμογής (API) λεπτομερώς με πληρότητα και επάρκεια ώστε:
•

να είναι εφικτός ο σχεδιασμός ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού, ο οποίος
να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της
αντίστοιχης διεπαφής,

•
•

να δύνανται οι κατασκευαστές να πραγματοποιούν δοκιμές των εφαρμοστέων
βασικών (ουσιωδών) απαιτήσεων για τον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό
να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διαλειτουργικότητα του ψηφιακού
τηλεοπτικού εξοπλισμού με το δίκτυο του οποίου τα χαρακτηριστικά των
διεπαφών δημοσιεύονται, καθώς και η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.

ε) να συμμορφώνονται με οποιεσδήποτε σχετικές κατευθυντήριες γραμμές
καθορίζει η ΕΕΤΤ.

Άρθρο 5
Παροχή πρόσβασης από φορείς εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Οδηγών
Προγραμμάτων (EPG)
1. Η παροχή πρόσβασης από τους φορείς εκμετάλλευσης στους Ηλεκτρονικούς
Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG) ακολουθεί την αρχή της διαφάνειας και της μη
διακριτικής μεταχείρισης.
2. Οι φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν πρόσβαση στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς
Προγραμμάτων (EPG):
α. εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για την
παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG) γίνεται με
δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους,
β. διασφαλίζουν ότι η σειρά παρουσίασης των προγραμμάτων (περιεχομένου)
που παρέχουν γίνεται με αντικειμενικό τρόπο και δημοσιεύουν την βασική αρχή
που ακολουθούν για την παρουσίαση των προγραμμάτων. Ο Πάροχος
Περιεχομένου φέρει την ευθύνη του περιεχομένου που εμφανίζεται στους
Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG),
γ. διασφαλίζουν ότι οι θεατές έχουν την ευχέρεια της λήψης των πληροφοριών,
που περιέχονται στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), ισότιμα με
την προϋπόθεση ότι οι θεατές έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό,
δ. διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση από και προς όλες τις τηλεοπτικές υπηρεσίες, οι
οποίες περιέχονται στις υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG),
είναι εύκολα διαθέσιμες σε όλους τους τηλεθεατές οι οποίοι διαθέτουν τον
κατάλληλο εξοπλισμό,
ε. λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου οι υπηρεσίες που διαθέτουν να είναι
προσβάσιμες από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και χορηγούν με εύκολα

προσβάσιμο τρόπο προς τα ΑΜΕΑ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον
τρόπο χρήσης των Ηλεκτρονικών Οδηγών Προγραμμάτων (EPG).
στ. συμμορφώνονται
καθορίζει η ΕΕΤΤ.

με οποιεσδήποτε

σχετικές κατευθυντήριες

γραμμές

Άρθρο 6
Συμμόρφωση- Ενημέρωση
1. Οι φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος
Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG) οφείλουν
να τηρούν και να συμμορφώνονται με τις αρχές/απαιτήσεις του παρόντος
Κανονισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 63
του Ν. 3431/2006, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων μερών με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, η ΕΕΤΤ
μπορεί για τον σκοπό αυτό να ζητά την υποβολή πληροφοριών από τους εν λόγω
φορείς.
3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ για οποιαδήποτε
προβλήματα προκύψουν σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων τους, που
απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό, και τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν
εμπόδιο στην συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

