
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2014  

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ  

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 

∆ΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (EPG), ΚΑΤ΄ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 46 ΠΑΡ. 3, 47 ΠΑΡ. 1-3, 48 ΠΑΡ. 1-3 

ΚΑΙ 49 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ N. 4070/2012(ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), ΣΕ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΕΤΤ ΑΠ 506/37/2009 (ΦΕΚ  369/Β/3-3-

2009) ΚΑΙ 548/19/2010 (ΦΕΚ  161/Β/19-2-2010) 

 



  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων κατά το χρονικό διάστηµα από 

τις 10/2/2014 µέχρι και τις 10/3/2014 και αφορούσε την έκδοση νέου 

αναθεωρηµένου Κανονισµού για τον καθορισµό όρων και προϋποθέσεων 

παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένης της πρόσβασης 

στις ∆ιεπαφές Προγράµµατος Εφαρµογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς 

Οδηγούς Προγραµµάτων (EPG). 

 

Στόχος της ΕΕΤΤ ήταν η λήψη απόψεων και σχολίων από όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς, πριν την τελική της απόφαση.  

 

Στο πλαίσιο της ως άνω διεξαχθείσας δηµόσιας διαβούλευσης κατέθεσαν τις 

απόψεις τους τρεις (3) συνολικά φορείς σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή και 

συγκεκριµένα: 

 

 

Πάροχος Αρ. πρωτοκόλλου 

OTE  10389/11-3-2014, 

10437/11-3-2014 

Forthnet  10369/10-3-2014, 

10388/11-3-2014 

WIND 5171/Φ960/2-3-2014 

   

 

 



  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

 

Στην παρούσα παρατίθενται συνοπτικά τα κυριότερα σηµεία των 

σχολίων που διατύπωσαν οι συµµετέχοντες κατά την ανωτέρω διεξαχθείσα 

δηµόσια διαβούλευση. Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων στη ∆ηµόσια 

∆ιαβούλευση δηµοσιεύτηκαν αυτούσιες στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, εκτός από 

αυτές που οι συµµετέχοντες χαρακτήρισαν ότι έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

 Το παρόν κείµενο παρουσιάζει τα σχόλια των συµµετεχόντων στη 

δηµόσια διαβούλευση καθώς και των σχετικών θέσεων της ΕΕΤΤ 

ακολουθώντας τη δοµή «παρατήρησης – απόκρισης» για όλα τα θέµατα που 

τέθηκαν.  

 

1. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος σχολίασε ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης δηµοπρασίας 

για τη χορήγηση δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας 

ψηφιακής ευρυεκποµπής,  η εταιρεία DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος A.E. 

έχει την υποχρέωση  παροχής πρόσβασης σε διεπαφές προγράµµατος 

εφαρµογής (API)  καθώς και σε πληροφορίες προγράµµατος (EPG). Οι 

άνω υπηρεσίες, δεν µπορεί να περιλαµβάνουν τη µετάδοση 

προγραµµάτων µέσω ευρυζωνικών δικτύων (IPTV) και µέσω 

δορυφόρου, αλλά να αφορούν  µόνο στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση 

κι αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί στο άρθρο 1 του σχεδίου 

Κανονισµού.   

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Σύµφωνα µε το Ν.4070/2012 οι υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών 

εκποµπών, για τις οποίες εφαρµόζονται οι υποχρεώσεις πρόσβασης που 

ορίζει η ΕΕΤΤ,  ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού  στον οποίο 

ανατίθενται εκάστοτε οι αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων 

Μαζικής Ενηµέρωσης. 

 

2. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος σχολίασε ότι µε την Απόφαση ΕΕΤΤ 458/156/2007  

ορίστηκε µία µόνο διακριτή αγορά στην Ελλάδα, αυτή των υπηρεσιών 

µετάδοσης σε αναλογικά επίγεια δίκτυα σε εθνικό επίπεδο, όπου δεν 

παρουσιάστηκαν επαρκείς ενδείξεις για ύπαρξη επιχείρησης µε ΣΙΑ 

στην εν λόγω αγορά.  Περαιτέρω µε την 538/VII/2012 Απόφασή της η 

Επιτροπή Ανταγωνισµού όρισε τις εταιρείες  MULTICHOICE Α.Ε. και 

FORTHNET Α.Ε. ως εταιρείες µε δεσπόζουσα θέση  στις οριζόµενες σε 

αυτή σχετικές αγορές. Ο πάροχος θεωρεί ότι η έκδοση του παρόντος 



  

σχεδίου Κανονισµού, όσον αφορά στην τηλεόραση, δεν αιτιολογείται 

επαρκώς, εποµένως γίνεται καθ’ υπέρβαση σχετικής νοµοθετικής 

εξουσιοδότησης.  

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ δεν συµφωνεί µε την ανωτέρω πρόταση. Η έκδοση του 

παρόντος Κανονισµού γίνεται κατ’εφαρµογή του Ν.4070/2012. 

 

 

3. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος σχολίασε ότι η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών δεν 

µπορεί να αποτελεί υποχρέωση των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, όπως αναγράφεται στο άρθρο 3, παρ.4.  και πρότεινε τη 

διαγραφή ή τη κατάλληλη τροποποίηση της σχετικής αναφοράς.  

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ µε σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του 

Ν.4070/2012 χρειάζεται να εξασφαλίζει την πρόσβαση και τη 

διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.  Ως εκ 

τούτου η ΕΕΤΤ δεν κρίνει σκόπιµο να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί η 

σχετική αναφορά.  

 

 

4. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος σχολίασε ότι ο φορέας εκµετάλλευσης δεν κατασκευάζει 

αλλά προµηθεύεται πλατφόρµες παροχής υπηρεσιών ψηφιακής 

τηλεόρασης. Κατά συνέπεια δεσµεύεται από συµφωνίες 

εµπιστευτικότητας που σκοπό έχουν την διασφάλιση δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, αλλά και την προστασία του παρεχόµενου 

τηλεοπτικού ή άλλου περιεχοµένου. Συνεπώς δεν έχει δικαίωµα 

δηµοσιοποίησης και η µόνη δυνατότητά του είναι η παραποµπή στους 

αντίστοιχους προµηθευτές/κατασκευαστές. Επίσης, ένας άλλος πάροχος 

αναφέρει ότι ο αδειούχος της πλατφόρµας δεν είναι δυνατόν να 

υποχρεώνεται σε τήρηση τεχνικών προδιαγραφών που κατασκευάζονται 

από τρίτο φορέα και όχι τον ίδιο τον αδειούχο.  

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις, προτείνει η 

δηµοσίευση των τεχνικών χαρακτηριστικών των ∆ιεπαφών 



  

Προγράµµατος Εφαρµογής (API) να αφορούν ανοικτά δηµοσιευµένα 

πρότυπα ή/ και προδιαγραφές ώστε : 

• να είναι εφικτός ο σχεδιασµός ή επαναπρογραµµατισµός 

(firmware update) ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισµού λήψης, ο 

οποίος να µπορεί να χρησιµοποιεί όλες τις υπηρεσίες που 

παρέχονται µέσω της αντίστοιχης διεπαφής,  

• να έχουν τη δυνατότητα οι κατασκευαστές να πραγµατοποιούν 

δοκιµές των εφαρµοστέων βασικών (ουσιωδών) απαιτήσεων για 

τον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισµό. 

 

 

5. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος προτείνει να διαγραφεί η φράση «κατά τρόπο πλήρως 

λειτουργικό» στο άρθρο 5 παρ 2α, καθώς δεν µπορεί να αποτελεί 

υποχρέωση του Υπόχρεου Παρόχου η καλή λειτουργία των 

παρεχόµενων υπηρεσιών η οποία είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις 

υποδοµές και τον εξοπλισµό που διαθέτει ο ∆ικαιούχος Πάροχος.  

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω παρατήρηση, θα 

αναδιατυπώσει την συγκεκριµένη παράγραφο έτσι ώστε να καθίσταται 

σαφές ότι οι φορείς εκµετάλλευσης που παρέχουν πρόσβαση µέσω 

πλατφόρµας ίδιας τεχνολογίας, οφείλουν να διαθέτουν υπό δίκαιους, 

εύλογους και αµερόληπτους όρους, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες 

που δίνουν την δυνατότητα στους παρόχους αµφίδροµων υπηρεσιών 

ψηφιακής τηλεόρασης να παρέχουν κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό 

όλες τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τις ∆ιεπαφές Προγράµµατος 

Εφαρµογής (API).  

 

 

6. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος σηµειώνει ότι η διαλειτουργικότητα του ψηφιακού 

τηλεοπτικού εξοπλισµού µε το δίκτυο του Παρόχου ∆ικτύου   και 

κυρίως η σωστή λειτουργία του εξοπλισµού δεν µπορεί να αποτελεί  

υποχρέωση του Υπόχρεου Παρόχου καθώς ο εξοπλισµός αυτός δεν 

είναι στην κυριότητα του και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 

παραµετροποιηθεί κατάλληλα. 

 

Θέση ΕΕΤΤ 



  

Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε την ανωτέρω πρόταση και διαγράφει το σηµείο 4 

της παραγράφου 2 (στ) του άρθρου 5. 

 

 

7. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος προτείνει να καταργηθεί η διάταξη που αναφέρει ότι οι 

φορείς εκµετάλλευσης θα πρέπει να συµµορφώνονται µε οποιεσδήποτε 

σχετικές κατευθυντήριες γραµµές που καθορίζει η ΕΕΤΤ ή/και άλλος 

αρµόδιος φορέας.  

 

Θέση ΕΕΤΤ 

∆εδοµένου ότι η ΕΕΤΤ έχει την δυνατότητα να τροποποιεί όποτε κρίνει 

απαραίτητο τον εν λόγω Κανονισµό, αποδέχεται τη διαγραφή των 

σηµείων 2 (ζ) του άρθρου 5 και 2 (η) του άρθρου 6.  

 

 

8. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος αναφέρει ότι η ορθή λειτουργία των δεκτών δεν µπορεί 

να καθοριστεί αποκλειστικά από τον φορέα εκµετάλλευσης (πάροχο). 

Προτείνει να διαγραφεί ή να τροποποιηθεί κατάλληλα η φράση «…να 

εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των δεκτών», στο άρθρο 6, παρ. 2δ. 

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε την ανωτέρω πρόταση και διαγράφει την φράση: 

«…να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των δεκτών» από το άρθρο 6 

παρ. 2 (δ).» 

 

 

9. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος σχολίασε ότι ο υπό διαβούλευση Κανονισµός δεν θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τα συστήµατα υπό όρους πρόσβασης. 

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ  δεν συµφωνεί µε την ανωτέρω πρόταση. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 47 του Ν.4070/2012, η ΕΕΤΤ µπορεί να επιβάλλει σε 

επιχειρήσεις (χωρίς να γίνεται διευκρίνιση αν παρέχουν συνδροµητικές 

ή µη υπηρεσίες)  την υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση στις ∆ιεπαφές 

Προγράµµατος Εφαρµογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς 

Προγράµµατος (EPG), υπό δίκαιους, εύλογους και αµερόληπτους 

όρους, στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η 



  

δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριµένες 

υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών, οι οποίες ορίζονται 

µε απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι 

αρµοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 

Οι υπηρεσίες που θα εφαρµοσθεί ο εν λόγω Κανονισµός καθορίζονται 

µε την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

 

 

10. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος αναφέρει ότι στις υπό όρους πρόσβασης υπηρεσίες, ο 

αδειούχος πάροχος έχει την ευχέρεια να καθορίζει την εµπορική του 

πολιτική, αναφορικά µε τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος και την 

απόδοση αριθµού προγράµµατος σε κάθε παρεχόµενο 

κρυπτογραφηµένο τηλεοπτικό κανάλι. Σε κάθε περίπτωση, η απόδοση 

συγκεκριµένου αριθµού αποτελεί σηµείο διαπραγµάτευσης και 

αντικείµενο ελεύθερης συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων 

(αδειούχου πλατφόρµας και προµηθευτή περιεχοµένου). 

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οι προτάσεις της δεν έρχονται σε σύγκρουση µε 

την ανωτέρω επισήµανση. Κατά συνέπεια δεν κρίνεται απαραίτητη η 

οποιαδήποτε προσθήκη. 

 

 

11. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος αναφέρει ότι δεν είναι σαφές ποιος είναι ο φορέας 

εκµετάλλευσης.  

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι η έννοια του συγκεκριµένου όρου αποδίδεται στο 

Ν. 4070/2012.  

 

 

12. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος αναφέρει  ότι στο υπό διαβούλευση κανονισµό, η ΕΕΤΤ 

δεν έχει διασαφηνίσει το γεγονός πως οι πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που δεν διαθέτουν δίκτυα, δεν εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού.  

 

Θέση ΕΕΤΤ 



  

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι ορίζεται  ρητά ότι ο δικαιούχος πάροχος αφορά 

πάροχο δηµόσιων δικτύων στον υπό διαβούλευση κανονισµό. 

 

 

13. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος  προτείνει να προστεθεί στο άρθρο 3, παρ. 3,  ότι οι 

πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποχρεούνται να 

διαπραγµατεύονται καλόπιστα τη διασύνδεση µεταξύ των δικτύων τους 

µε εύλογους  όρους. 

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι η προσθήκη των εύλογων όρων, δεν γίνεται 

αποδεκτή δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρο 47 του  Ν. 4070/2012,  η 

Ε.Ε.Τ.Τ. µπορεί να επιβάλλει σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την 

πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, στο βαθµό που αυτό είναι 

απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, 

υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένης, σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις, 

της υποχρέωσης διασύνδεσης των δικτύων τους όταν αυτό δεν 

συµβαίνει ήδη. 

 

 

14. Θέση Παρόχου 

Ένας πάροχος προτείνει  να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος στο 

άρθρο 4: «Οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών όταν χορηγούν 

διασύνδεση σε διαφορετικές επιχειρήσεις δεν εφαρµόζουν διαφορετικούς 

όρους και προϋποθέσεις για ισοδύναµες υπηρεσίες ούτε επιβάλλουν 

υποχρεώσεις που δεν έχουν σχέση µε παρεχόµενες υπηρεσίες 

διασύνδεσης».   

 

Θέση ΕΕΤΤ 

Η προσθήκη που προτείνεται δε γίνεται αποδεκτή δεδοµένου ότι, 

σύµφωνα µε το άρθρο 46, παρ.2  του  Ν. 4070/2012   ορίζεται ρητά ότι 

καταργούνται ενδεχόµενα διοικητικά ή νοµοθετικά µέτρα που 

υποχρεώνουν τους παρόχους, όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση, 

να παρέχουν ισοδύναµες υπηρεσίες µε διαφορετικούς όρους και 

προϋποθέσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή/και να επιβάλλουν 

υποχρεώσεις που δεν έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες πρόσβασης και 

διασύνδεσης. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι παράλληλα επιβάλλεται 

υποχρέωση µη διακριτικής µεταχείρισης. 

 


