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 «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)» 
 
Με το παρόν, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, η Εταιρεία μας 
υποβάλει τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της επί του προτεινόμενου κειμένου 
Σχεδίου Κανονισμού για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων 
Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος 
Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG). 
 
Κατά γενική παρατήρηση, επισημαίνουμε ότι το πνεύμα των διατάξεων του 
προτεινόμενου σχεδίου δεν μας βρίσκουν αντίθετους. Άλλωστε, οι γενικές 
αρχές της παροχής πρόσβασης υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους 
όρους ως περιγράφονται στο Άρθρο 3 του σχεδίου, αντανακλούν τις αρχές 
που αποτυπώνονται ρητώς στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 42 του ν. 3431/2006 ως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 
του ν. 3592/2007. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για 
τη σύναψη και υλοποίηση των σχετικών οικονομικών συμφωνιών.   
 
Σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του ν. 3431/2006, «φορέας 
εκμετάλλευσης» είναι η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει 
δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μία συναφή ευκολία. Συνεπώς 
αντιλαμβανόμαστε ότι ο υπό επεξεργασία Κανονισμός ρυθμίζει τις 
υποχρεώσεις των τηλεπικοινωνιακών φορέων - παρόχων δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές 
Προγράμματος Εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα ώστε να επιβεβαιώνεται ότι οι σχετικές υποχρεώσεις επιβάλλονται και 
σε λοιπούς φορείς (π.χ. ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς) οι οποίοι υπάγονται 
στην αρμοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον αποτελούν παρόχους δικτύου.     
 
Προτείνουμε όπως στη διάταξη του εδαφίου (γ) της παραγράφου 2 του 
Άρθρου 4 του σχεδίου Κανονισμού «..τα  χαρακτηριστικά  των  διεπαφών  
δημοσιεύονται  με  αναφορά  σε  δημοσιευμένα πρότυπα ή/και προδιαγραφές, 
όπου αυτό είναι δυνατό», προστεθεί η ακόλουθη ρήτρα: «…και ακολουθούν 
την ίδια μορφή (format) παρουσίασης των δεδομένων και παραμέτρων ως 
ορίζεται για όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς». Περαιτέρω, θεωρούμε ότι 
θα πρέπει να διασφαλίζεται η χρήση «ανοικτών» διαδικτυακών προτύπων 
(internet web Standards) όπως http get/post API(s) και υπηρεσίες διαδικτύο 
(web services). Προτείνουμε μάλιστα όπως τεθεί αντίστοιχη ρήτρα στην εν 
λόγω διάταξη.   
 
Αντιστοίχως, στην τελευταία ρήτρα του ίδιου εδαφίου «στην περίπτωση που 
……λογισμικού», θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθεί μια επιπρόσθετη διάταξη 
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δια της οποίας σε κάθε περίπτωση θα ενθαρρύνεται κατά το δυνατόν η χρήση 
«ανοικτών» διαδικτυακών προτύπων (internet web Standards) και 
εφαρμογών, όπως open office documents. 
 
Προτείνουμε όπως στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του Άρθρου 5, 
«εξασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς…» 
πρέπει να προστεθεί και αναφορά σε αντίστοιχες συμφωνίες με λοιπές 
επιχειρήσεις που συλλέγουν την EPG πληροφορία προς το σκοπό της 
μεταπώλησης.   
 
Σε σχέση με την υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν 
πρόσβαση στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG) να  
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) (ως προβλέπεται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 2 
του Άρθρου 5 του σχεδίου), κρίνεται σκόπιμο όπως ορισθούν συγκεκριμένα οι 
ειδικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται. Λαμβανομένης της φύσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι σημαντικό να διευκρινισθεί για παράδειγμα 
εάν προβλέπεται η «αχρωματοψία» ως ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί.  
 
Τέλος προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος υλοποίησης τυχόν 
απαιτούμενων τεχνικής φύσης διαδικασιών που συνδέονται με τη δημοσίευση 
των τεχνικών χαρακτηριστικών των διεπαφών, θεωρούμε ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. θα 
μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης συγκεκριμένου εύλογου 
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του υπό 
επεξεργασία Κανονισμού για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση 
δημοσίευσης των διεπαφών για πρώτη φορά.  
 


