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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη έλα λέν ηερλνινγηθφ
πεξηβάιινλ ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σφζν ζηηο ελζχξκαηεο φζν
θαη ζηηο αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσλίεο ε εμέιημε πξνρσξάεη κε ηαρείο ξπζκνχο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ησλ ξπζκψλ κεηάδνζεο θαη ηεο δηείζδπζεο ησλ επξπδσληθψλ
δηθηχσλ δεδνκέλσλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά. Οη εμειίμεηο απηέο δεκηνπξγνχλ
λέα δεδνκέλα ζηηο αγνξέο ησλ δηθηχσλ αιιά επεξεάδνπλ παξάιιεια θαη άιιεο αγνξέο
πνπ γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα δίθηπα.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο αγνξάο είλαη απηή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην νπηηθναθνπζηηθφ πεξηερφκελν έρεη κεγάιεο
απαηηήζεηο ζε φγθν δεδνκέλσλ, ηε δηαλνκή ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα
ζχγρξνλα επξπδσληθά δίθηπα κε ηνπο νινέλα απμαλφκελνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο πνπ
πξνζθέξνπλ.
ην πεξηβάιινλ απηφ, εκθαλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε έλλνηα ηεο
ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ. Η έλλνηα ηεο «ζχγθιηζεο» αλαθέξεηαη ζηε ζπλέλσζε ησλ δηθηχσλ
κεηάδνζεο, ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η ζχγθιηζε απηή
απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε θαη απφ πιεπξάο ησλ παξφρσλ δηθηχσλ θαη πεξηερνκέλνπ
αιιά θαη απφ πιεπξάο ησλ θαηαλαισηψλ.
Σα νθέιε απηά είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ
εκπιεθνκέλσλ. Γηα ηε βηνκεραλία ε νινθιήξσζε πνπ επέξρεηαη ζηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο νδεγεί ζε αχμεζε ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ
θαηαλαισηψλ απμάλεηαη ην εχξνο ησλ επηινγψλ ηνπο θαη επηπιένλ έρνπλ κεγαιχηεξν
έιεγρν ζην πιηθφ πνπ επηιέγνπλ.
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Απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δηθηχσλ θαη έπεηηα, γίλνληαη
ζπλερείο πξνζπάζεηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο θαη λα δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ. ηε ξχζκηζε
απηή πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη παίμεη ε Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζπληνλίδεη ηελ
πνιηηηθή ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη δίλεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο εζληθέο
ξπζκηζηηθέο αξρέο κέζσ ησλ νδεγηψλ. Η πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα
δελ είλαη κία εχθνιε ππφζεζε. Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ζπλερψο αιιάδεη θαη
εμειίζζεηαη δίλνληαο λέεο δπλαηφηεηεο θαη αλνίγνληαο θαηλνχξηεο αγνξέο ε ιεηηνπξγία
ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ξπζκίδεηαη πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Παξάιιεια
νη πην δηαδεδνκέλεο σο ηψξα αγνξέο θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε ζεκείν θακπήο.
Αληίζηνηρα ζέκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζηηο αγνξέο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.
Η έσο ηψξα ξχζκηζε έρεη θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, φκσο βξίζθεηαη ζε έλα θαίξην
ζεκείν. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο δηαλνκήο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ δελ αθήλνπλ ην πεξηζψξην ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ξπζκηζηηθήο
πνιηηηθήο.
Η θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη κέρξη ηψξα, νπνηαδήπνηε
πξνζπάζεηα ξχζκηζεο αθνξνχζε ηνλ θάζε ηνκέα μερσξηζηά ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε φηη νη ηνκείο απηνί ζπγθιίλνπλ ζηαδηαθά θαη αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχλ εληαίεο
νληφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία ε απφ θνηλνχ ξχζκηζε θαη γηα ηνπο δχν
ηνκείο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα αλαιχζεη ην ππφβαζξν (ηερλνινγηθφ θαη
ξπζκηζηηθφ) ζην νπνίν εμειίζζεηαη ε ζχγθιηζε, θαη λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ην πψο ζα
επηηεπρζεί ε επηηπρήο ξχζκηζε ησλ ζπγθιηλφλησλ ηνκέσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πεξηερνκέλνπ κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
Αξρηθά, ζην θεθάιαην 2 γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ππνβάζξνπ θαζψο
αλαιχνληαη νη εμειίμεηο ηφζν ζηελ ηερλνινγία ησλ επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ φζν θαη
ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πεξηερνκέλνπ. ηε ζπλέρεηα ζηα θεθάιαηα 3 θαη 4
αλαιχεηαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ αληίζηνηρα. Σέινο, ζην θεθάιαην 5 αλαιχνληαη νη αλάγθεο
γηα εληαία ξχζκηζε ησλ δχν ηνκέσλ θαη γίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γεληθνχ
πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα κηα ηέηνηα ξχζκηζε.
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ABSTRACT
The latest years, a new technological environment has been formulated in the
electronic communications. Both wired and wireless communications evolve rapidly
towards the increase of the bit rates and the penetration of the broadband services into
the market. These developments create new conditions in the network markets.
Simultaneously they affect other markets that use these networks for the distribution of
their products. Such is the audiovisual media and content market. This happens
because the audiovisual content requires vast data volumes, the distribution of which
can provide the modern broadband networks with their sufficiently large data rates.
In this environment appears the notion of convergence between communication
networks and audiovisual content. Convergence refers to the coming together of the
transmission networks, the technological equipment and the content. This convergence
brings multiple benefits both to the network or content providers and the consumers.
These benefits are different in each related part. For the industry, the coming
integration of the provided services increases the corresponding income. For the
consumers, the range of choices widens while they improve their control on the content
they select.
Since the liberation of the network service, there have been continuous and
progressive attempts to regulate the market, in order to ensure its proper function and
the rights of each involved part. In this regulation attempt the leader is the European
Union that coordinates the policy of each member-state and gives the directions to the
national regulatory authorities through directives. The regulation attempt has not been
easy the last years. The technological environment is continuously altering and
evolving, thus revealing new possibilities and opening new markets. The function of
these markets should be regulated in favor of the society. At the same time, the most
expanded markets seem to be in a turning point.
Similar problems rise at the audiovisual media markets as well. The up-to-now
regulation has given positive results, but is standing now in a crucial point. The rapid
developments at the distribution of audiovisual content do not permit the stabilization
of the regulative policy.
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This condition is due to the fact that up to now, any attempt of regulation has
been with respect to each section separately, not taking into account that they converge
and start creating united entities. Because of the latter, the common regulation for both
sections is becoming necessary.
The objective of this thesis is to analyze the background (technological and
regulative) in which the convergence takes place and make suggestions on the way that
successful regulation (with respect to the public benefit) will be obtained in the
convergent sections of electronic communications and audiovisual media and content.
In chapter 2, the technological background is being analyzed. The evolution in
both communication technologies and audiovisual media and content is described. In
chapters 3 and 4 is described the regulatory framework of the networks and audiovisual
media and content correspondingly. Finally, in chapter 5 is the necessity of unified
regulation of the two sections analyzed and some general proposals on the regulative
policy that should be followed are made.
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ
ππνρξεψζεσλ κνπ γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα», ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα
επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε ζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη
ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρή πεξάησζε ηφζν απηψλ φζν θαη ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
Ιδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο
δηπισκαηηθήο

κνπ

θ.

Γηαθνπκάθε

Δκκαλνπήι,

Καζεγεηή

ηνπ

ηκήκαηνο

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ
κνπ έδεημε κε ην λα κε επηιέμεη γηα λα εθπνλήζσ ηελ παξνχζα εξγαζία εξγαζία.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Ληλαξδάην Γηνλχζε, εηδηθφ
επηζηήκνλα ζηε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ, γηα ηε
ζπνπδαία ζπκβνιή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Μνπ
πξνζέθεξε

επνηθνδνκεηηθέο

ζπκβνπιέο

θαη

ηηο

απαξαίηεηεο

γλψζεηο

πνπ

ρξεηαδφκνπλα μεθηλψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.
Σέινο ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ είλαη πάληα
δίπια κνπ θαη ζηεξίδεη θάζε κνπ πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ θαζψο
θαη ζηνπο ζηελνχο κνπ θίινπο θαη ηδηαίηεξα ηνλ Αλδξέα γηα ηελ θαηαλφεζε, ηελ εζηθή
ππνζηήξημε θαη ηελ εκςχρσζε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο απαηηεηηθήο πεξηφδνπ.
αο επραξηζηψ φινπο απφ θαξδίαο θαη εθηηκψ εηιηθξηλά ηε βνήζεηα ζαο.
Φσηεηλή Αλδξηθνπνχινπ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΑΓΨΓΗ

1.1 Παρουςύαςη του προβλόματοσ
Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαηέζηεζαλ δπλαηή ηε ζπγρψλεπζε ήρνπ, θεηκέλνπ
θαη εηθφλαο ζε έλα εληαίν ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Σν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγνχλ
αιιάδεη ξηδηθά ηνπο ηξφπνπο θαηαλάισζεο, παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο.
πγρξφλσο

αλαπηχζζνληαη

ηειεπηθνηλσληαθά

πνπ

παξέρνπλ

φιν

θαη

κεγαιχηεξεο επθνιίεο ζηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πξφζβαζεο θαη επηπιένλ βειηηψλνπλ
δηαξθψο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αμία ηνπο κε φιν θαη κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο.
Η ηάζε πνπ επηθξαηεί είλαη γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πνπ λα κπνξνχλ λα
εμππεξεηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ θαη γηα ππνδνκέο πνπ
εθκεηαιιεχνληαη ηηο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο γηα ην θνηλφ φθεινο.
Οη

πξνεγκέλεο

ηερλνινγίεο

θαη

ππεξεζίεο

επηθνηλσληψλ

απνηεινχλ

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηε βειηίσζε
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο έρνπλ
ζεκαληηθή ζέζε πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηεο Δπξψπεο.
Απφ ηελ δηθή ηνπο πιεπξά ηα κέζα επηθνηλσλίαο εθκεηαιιεπφκελα ηηο φιν θαη
κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, έρνπλ βειηίσζε
ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Πιένλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο κε ην πιηθφ πνπ παξαθνινπζνχλ (π.ρ.web 2.0, δηαδξαζηηθή
ηειεφξαζε). Αθφκα έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη
κεηαδφζεηο. Έηζη εθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθή γξακκηθή κεηάδνζε ππάξρεη πιένλ ε
δπλαηφηεηα γηα ππεξεζίεο βίληεν θαηά παξαγγειία φπνπ ν θαηαλαισηήο θαζνξίδεη
ηφζν ην ρξφλν φζν θαη ην πεξηερφκελν πνπ ζα επηιέμεη.
H θνηλή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ αλαπηχζζεηαη, απφ ηε
δεθαεηία ηνπ ’90, γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο:
 ηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο αγνξάο ησλ εμνπιηζκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ·
 ηελ απειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ·
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 ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ηνκέα κε ηε βνήζεηα ηεο επξσπατθήο
έξεπλαο·
 ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο Έλσζεο κέζσ ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ
ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.
Η πνιηηηθή απηή έρεη ζηφρν λα απνθέξεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο γηα
φινπο φζνη ζπκκεηέρνπλ. Οη θαηαλαισηέο λα απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο αμηφπηζηεο θαη
πνηνηηθέο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, θαη νη βηνκεραλίεο λα κπνξνχλ λα
απεπζπλζνχλ ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά απνθνκίδνληαο έηζη κεγαιχηεξα θέξδε.
Η θνηλή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσ έρεη επίζεο καθξά
ηζηνξία. Απφ ην 1989 μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα
πξνζθέξεη ζηνπο Δπξσπαίνπο πεξηερφκελν πςειήο πνηφηεηαο, πνπ ζα ζέβεηαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο θάζε εζλφηεηαο θαη ζα αλαδεηθλχεη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν.
Έγηλε θαηαλνεηφ πσο νη εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ησλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαηνδφηεζαλ
κία ηάζε ζχγθιηζεο κεηαμχ ηνπο. Η ζχγθιηζε σο έλλνηα είλαη θάηη πνιχ παξαπάλσ
απφ κία ηερλνινγηθή αιιαγή. Απνηειεί ηε ζπλέλσζε, ζε πνιιά επίπεδα, ηνκέσλ πνπ
σο ηφηε ιεηηνπξγνχζαλ ν θαζέλαο αλεμάξηεηα.
Ο ηνκέαο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ παξά ην γεγνλφο φηη ε ξχζκηζε σο
ηψξα δνχιεςε απνηειεζκαηηθά βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν πνπ ε αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ
ξπζκνχ αλάπηπμεο είλαη επηηαθηηθή. Απφ ηελ άιιε ε βηνκεραλία νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ θαη πεξηερνκέλνπ εθθξάδεη ελδηαθέξνλ λα θηλεζεί ζε επηρεηξεκαηηθά κνληέια
πέξα απφ ηα παξαδνζηαθά θαη λα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηηο
παξέρνληαη.
Όια ηα παξαπάλσ δηακνξθψλνπλ έλα πεξηβάιινλ ζχγθιηζεο ησλ δχν ηνκέσλ ε
πνξεία ηεο νπνίαο επεξεάδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ηφζν απφ ηελ
πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο.
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Σν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο ζχγθιηζεο θαίλεηαη λα έρεη πνιιέο
επθαηξίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα έρεη γίλεη
απνιχησο θαηαλνεηφ ην ππφβαζξν πνπ ην αθνινπζεί. Οη επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη γηα
φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία. Γειαδή ηφζν ην θνηλφ φζν θαη νη
βηνκεραλίεο ηνπ ρψξνπ έρνπλ λα απνθνκίζνπλ πνιιαπιά νθέιε. Γηα ην θνηλφ
αλαπηχζζεηαη έλα πεξηβάιινλ κε πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηηο ζπλζήθεο αιιά θαη ζην
πεξηερφκελν πνπ παξαθνινπζεί. Γηα ηηο βηνκεραλίεο λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζε έλα
ηνκέα πνπ θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε δπλακηθή εμέιημεο.
Γηα λα επηηεπρζεί ε ζχγθιηζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη λα απνθέξεη ζηνπο
εκπιεθνκέλνπο ηα πεξηζζφηεξα δπλαηά νθέιε ρσξίο λα επηθξαηήζεη ε κία πιεπξά
έλαληη ηεο άιιεο πξέπεη λα ξπζκηζηεί. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο
κπνξεί λα γίλεη ε πξνζέγγηζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζχγθιηζεο. Πξνο ην
παξφλ φκσο θαλέλαο απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο δελ έρεη απνδεηρζεί βέιηηζηνο ψζηε λα
επηιεγεί σο θαηαιιειφηεξνο.

1.2 Οργϊνωςη διπλωματικόσ εργαςύασ
Σν θαηλφκελν ηεο ζχγθιηζεο δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί απνθνκκέλν απφ ηηο
ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Γηα λα επηηεπρζεί νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ
δεηήκαηνο, ψζηε λα δνζνχλ αληηπξνζσπεπηηθέο ιχζεηο, πξέπεη λα κειεηεζνχλ νη
ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηε ζχγθιηζε θαη φρη απνθιεηζηηθά ην θαηλφκελν απηφ θαζ’
απηφ.
Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε

ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο

φπσο απηφ έρεη δηακνξθσζεί ζηηο κέξεο καο γηα ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη ησλ ηνκέα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πεξηερνκέλνπ. ηε
ζπλέρεηα γίλεηαη ζπλεθηηθή θαηαγξαθή ησλ θαλνληζηηθψλ εμειίμεσλ απηφλνκα γηα
θάζε ηνκέα. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε ζχγθιηζε θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη
ε θνηλσλία απφ απηή. Δπηπιένλ δίλεηαη έκθαζε ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη
λα ξπζκηζηεί θαη λα αθνινπζεζεί εληαία ξπζκηζηηθή πνιηηηθή ζηε ζχγθιηζε ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.
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ην Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ην ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη
πεξηερνκέλνπ. Γίλεηαη αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ απφ ηηο
ζηελνδσληθέο ζηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο ηφζν ελζχξκαηεο φζν θαη αζχξκαηεο
ηερλνινγίεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη εμειίμεηο ζηα δίθηπα δηαλνκήο
νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ

θαη ζην πέξαζκα απφ ηε γξακκηθή αλαινγηθή

ηειεφξαζε ζηηο ζχγρξνλεο κεηαδφζεηο αιιειεπίδξαζεο. Η παξνπζίαζε απηή είλαη
ρξήζηκε γηα λα εληνπηζηεί ε ηάζε ηεο ζχγθιηζεο ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν. Οη δχν
ηνκείο δελ αθνινπζνχλ αλεμάξηεηε πνξεία. Οη εμειίμεηο ζηνλ έλα επεξεάδνπλ ηνλ
άιιν ζε κεγάιν βαζκφ.
ην Κεθάιαην 3 γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ ξπζκηζηηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Η θαηαγξαθή μεθηλάεη απφ ην 1987 θαη κπνξεί λα
ρσξηζηεί ζε ηξείο πεξηφδνπο. ηελ πξψηε πνπ δηαξθεί έσο ην 2000 γίλεηαη ε
απαξαίηεηε πξνεξγαζία γηα ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ησλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ. Η επφκελε πεξίνδνο

πνπ δηαξθεί απφ ην 2000 έσο ην 2009

πεξηιακβάλεη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο απειεπζεξσκέλεο πιένλ αγνξάο. Η ξχζκηζε
απνηειείηαη απφ κηα δέζκε πέληε νδεγηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεληθφ πιαίζην πνπ
δηακνξθψλεηαη πιένλ, ηνλ νξηζκφ ησλ θαλφλσλ ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο δηαζχλδεζεο,
ηηο πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο, ηελ παξνρή θαζνιηθήο ππεξεζίαο θαη ηελ πξνζηαζία
ηεο ηδησηηθήο δσήο. ηηο νδεγίεο πξνζηίζεηαη κία απφθαζε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνχ θάζκαηνο. Η Σξίηε πεξίνδνο απφ ην 2009 θαη κέρξη ζήκεξα
αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα είλαη ζχγρξνλν πξνο ηηο
ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
ην θεθάιαην 4 θαηαγξάθνληαη νη θαλνληζηηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πεξηερνκέλνπ. Η ξχζκηζε ηνπ ηνκέα μεθηλάεη απφ ην
1989 κε ηελ νδεγία γηα ηελ «Σειεφξαζε ρσξίο χλνξα». Η νδεγία αθνξά ζηε ξχζκηζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ δηθηχσλ. Δπίζεο
θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ν
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ειέγρνληαη νη πάξνρνη. Η νδεγία ηξνπνπνηήζεθε ην 1997 θαη ην
2007 γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ππεξεζίεο πνπ πξνέθπςαλ εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο
πξνφδνπ. Σν 2010 ε νδεγία αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Η νδεγία απηή δηαηεξεί ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο
πξνεγνχκελεο θαη ζπγρξφλσο αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο.
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Με ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα νινθιεξψλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπ ηερλνινγηθνχ
θαη ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ηνκέσλ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πεξηερνκέλνπ. ην Κεθάιαην 5 γίλεηαη αλαθνξά ζην
θαηλφκελν ηεο ζχγθιηζεο. Οξίδεηαη κε αθξίβεηα ε έλλνηα θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ
επεξεάδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλάγθεο πνπ
θαιχπηεη θαη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζεκαληηθή. ηε ζπλέρεηα
παξνπζηάδνληαη κέζσ αμηνιφγεζεο ζηα πθηζηάκελα ξπζκηζηηθά πιαίζηα νη ιφγνη γηα
ηνπο νπνίνπο ε ξχζκηζε ηεο ζχγθιηζεο είλαη αλαγθαία. Σέινο επηζεκαίλνληαη πνηά
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηλνκέλνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ζα αληηκεησπηζηνχλ.

5
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΕ

ΕΞΕΛΙΞΕΙ

ΣΟΝ

ΣΟΜΕΑ

ΣΨΝ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ

2.1 Ειςαγωγό
Απφ ηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο
Σειεπηθνηλσληψλ, θαζψο ήηαλ απαξαίηεηε απφ ηφηε ε φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξε
επηθνηλσλία απφ απφζηαζε. Κάζε επνρή είρε ηνπο δηθνχο ηεο ραξαθηεξηζηηθνχο
ηξφπνπο ηειεπηθνηλσλίαο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ζήκαηα θαπλνχ, ε
θξνχζε ηπκπάλσλ ή θακπαλψλ θαη ην άλακκα θσηηάο. Απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε
κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ην 18ν αηψλα κ. Υ. κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν θάζε θφξα αλάινγα κε ηελ επνρή, ην ιαφ, ηα δηαζέζηκα κέζα, ηηο
αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο.
Σέηνηνη ηξφπνη ηειεπηθνηλσλίαο φκσο δελ ήηαλ νχηε αθξηβείο νχηε αμηφπηζηνη.
Δπηπξφζζεηα, ν ξπζκφο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ήηαλ κηθξφο, θαη ε αζθάιεηά ηεο
πεξηνξηζκέλε.
Απηέο νη κνξθέο επηθνηλσλίαο δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηελ αλαθάιπςε ηεο ρξήζεο
ηνπ ειεθηξηζκνχ. Σφηε έγηλαλ ηα πξψηα ζνβαξά βήκαηα εμέιημεο ζ’ απηφ ηνλ ηνκέα
κε ηελ εθεχξεζε ηνπ ηειεθψλνπ θαη ηνπ ηειέγξαθνπ, γηα λα θζάζνπκε ζηελ ζεκεξηλή
κνξθή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, φπνπ ε θαζεκεξηλή εμέιημε ζηηο ηερληθέο ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ είλαη αικαηψδεο θαη απξφβιεπηε.
Καηά ηνλ 20ν αηψλα ε ρξήζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ήηαλ ν
θηλεηήξηνο κνριφο αλάπηπμεο ελψ ε είζνδνο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο άιιαμε ην
πξφζσπν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, θπξίσο ιφγσ ηεο
παξάιιειεο αλάπηπμεο ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ησλ
πιεξνθνξηψλ, νη ηειεπηθνηλσλίεο άξρηζαλ λα θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ηνπ αλζξψπνπ κέρξη ην ζεκείν λα επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ πνιηηηζκφ
ζε παγθφζκην επίπεδν.
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ήκεξα, νη πην δεκνθηιείο θαη καδηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο εθαξκνγέο ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ε Σειεθσλία, ην Γηαδίθηπν, ε Ραδηνθσλία, ε Σειεφξαζε θαη ε
ηειενκνηνηππία (FAX). Καζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ
Γηαδηθηχνπ επεθηείλεηαη ζε επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, αλαπηχζζνληαη
ζπλερψο λέεο κνξθέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη παξάιιεια ππάξρεη κηα ηάζε ζπλέλσζεο
θαη νινθιήξσζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ .
H ςεθηαθή κεηάδνζε ησλ ζεκάησλ θαη ε ςεθηαθή κεηαγσγή-επεμεξγαζία
είλαη θάπνηεο απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ εηζήιζαλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Με απηφ
ηνλ ηξφπν νη αλαινγηθέο ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ε θιαζηθή ηειεθσλία,
ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε αληηθαζίζηαληαη ζηαδηαθά απφ ηελ ςεθηαθή
ηερλνινγία πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηηο επηθνηλσλίεο δεδνκέλσλ. Παξάιιεια
ήξζε ε βειηίσζε ησλ κέζσλ κεηάδνζεο, ηεο ππνδνκήο (νπηηθέο ίλεο, δνξπθνξηθέο
δεχμεηο, θ.α.) θαη ησλ ηερληθψλ κεηάδνζεο (πνιππιεμία, ζπκπίεζε, θσδηθνπνηήζεηο,
δηακνξθψζεηο θιπ.).
ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ελ ζπληνκία νη δηάθνξεο ηερλνινγίεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο ηνπ 20ν αηψλα θαη ε ρξνληθή ηνπο
εμέιημε. Έκθαζε ζα δνζεί ζηηο ηερλνινγίεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε ζχγρξνλε
εμάπισζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ.

2.2 Σο ςύγχρονο δύκτυο ςταθερών επικοινωνιών: PSTN-ISDNDSL[1]
Οη ζηαζεξέο ελζχξκαηεο επηθνηλσλίεο ζήκεξα θαιχπηνπλ έλα εμαηξεηηθά
κεγάιν θνκκάηη ησλ επηθνηλσληψλ θαζψο πξνζθέξνπλ ηειεθσλία θαη ζχλδεζε ζην
δηαδίθηπν ζε εμαηξεηηθά κεγάινπο ξπζκνχο κεηάδνζεο θαη κε ρακειφ θφζηνο. Η
ηζηνξηθή εμέιημε ησλ δηθηχσλ ζηαζεξψλ ελζχξκαησλ επηθνηλσληψλ ζηεξίδεηαη ζε 3
ζπζηήκαηα, ην PSTN ην ISDN θαη ην DSL.
Σν δίθηπν PSTN (Public Switched Telephone Network) είλαη ην ηειεθσληθφ
δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά παγθνζκίσο νπφηε
θαη απηνκαηνπνηήζεθε ε κεηαγσγή. Η βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ PSTN
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ είλαη ε ελζχξκαηε ζχλδεζε ηνπ θάζε ρξήζηε κέζσ δεχγνπο
ράιθηλσλ ζπξκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ θπζηθά κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο λα
κεηαθέξνπλ κέζσ αλαινγηθνχ ή ςεθηαθνχ ζήκαηνο ήρν, εηθφλα ή δεδνκέλα.
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Η αξρηθή κνξθή ηνπ PSTN ε νπνία ήηαλ θαηάιιειε κφλν γηα αλαινγηθή
ηειεθσλία ήηαλ ε απηφκαηε κεηαγσγή θπθιψκαηνο κε ζθνπφ ηελ άκεζε ειεθηξνληθή
ζχλδεζε 2 ηεξκαηηθψλ θαη ηε κεηάδνζε θσλήο. ηελ αξρηθή απηή κνξθή, φηαλ
γηλφηαλ θάπνηα ηειεθσληθή θιήζε, ην ζχζηεκα κεηαγσγήο «έθιεηλε» ηνπο
θαηάιιεινπο δηαθφπηεο ψζηε λα ελσζνχλ ειεθηξνληθά ηα δχν ηεξκαηηθά θαη λα
απνζηαιεί ην αλαινγηθφ ζήκα θσλήο. Η κεηαγσγή αξρηθά γηλφηαλ ρεηξνθίλεηα απφ
αλζξψπηλν ρέξη. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηφκαηνη κεραληθνί κεηαγσγείο,
ελψ ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ ειεθηξνληθνί.
Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά, άξρηζε ε ζηαδηαθή ςεθηνπνίεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο PSTN, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαγσγή γίλεηαη πιένλ κε ςεθηαθφ
ηξφπν, ελψ ην ζχζηεκα κεηάδνζεο είλαη πιήξσο ςεθηνπνηεκέλν (εθηφο απφ ην ηειηθφ
θνκκάηη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο απφ ηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ζην ρξήζηε). Η
ςεθηνπνίεζε θάλεη ην ζχζηεκα ηεο ηειεθσλίαο λα ιεηηνπξγεί πνιχ πην αμηφπηζηα,
παξέρνληαο πςειά επίπεδα πνηφηεηαο ππεξεζίαο (QoS) ελψ αλνίγεη ην δξφκν ζηε λέα
ςεθηαθή επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο επξπδσληθήο κεηάδνζεο πνιπκέζσλ.
Σαπηφρξνλα, κε ην λα κελ αιιάδεη ην δίθηπν δηαλνκήο ζπξκάησλ ραιθνχ, ην πέξαζκα
ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο επξπδσληθφηεηαο γίλεηαη κε πνιχ κηθξφ θφζηνο, θαη απηφ
είλαη ην ηεξάζηην πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο PSTN πνπ ην θάλεη λα ιεηηνπξγεί
ηφζεο δεθαεηίεο θαη λα έρεη ππνζηεξίμεη ηφζεο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ.
Η βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχγρξνλνπ PSTN είλαη ε ςεθηνπνίεζε ηνπ
ζήκαηνο ηνπ θιαζζηθνχ αλαινγηθνχ ηειεθψλνπ κεηά ην ζηάδην ηνπ ηειηθνχ δηθηχνπ
δηαλνκήο (απφ ηνλ θχξην θαηαλεκεηή σο ην ρξήζηε). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππάξρεη
αλάγθε αιιαγήο ησλ γξακκψλ δηαλνκήο (θάηη πνπ γιηηψλεη ηεξάζηην θφζηνο θαζψο ζα
έπξεπε λα «ζθαθηεί» κεγάιν κέξνο ησλ πφιεσλ γηα λα πεξαζηνχλ νη γξακκέο) θαη δελ
ππάξρεη αλάγθε αιιαγήο ησλ θιαζζηθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ. Σν αλαινγηθφ ζήκα
πνπ θζάλεη ζηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ςεθηνπνηείηαη κε ρξήζε ζηαζεξνχ ξπζκνχ
κεηάδνζεο 64Kb/s θαη ε κεηαγσγή θαη ε πνιππιεμία πξνο αλψηεξα επίπεδα ηνπ
δηθηχνπ γίλεηαη πιήξσο ςεθηαθά κε ρξήζε πνιππιεμίαο δηαίξεζεο ρξφλνπ - Time
Division Multiplexing (TDM).
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Η παξαπάλσ ςεθηνπνίεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ
κέζσ ηνπ PSTN θαζψο ε αλάπηπμε ηεο κηθξνειεθηξνληθήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα
δηακφξθσζεο θαη επεμεξγαζίαο ςεθηαθνχ ζήκαηνο ζε ρακειφ θφζηνο. Με ηε ρξήζε
ινηπφλ

ρακεινχ

θφζηνπο

ειεθηξνληθψλ

αλαπηχζζνληαη

νη

δηακνξθσηέο-

απνδηακνξθσηέο (modem) νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ςεθηαθψλ
ζεκάησλ κέζσ ησλ γξακκψλ ηνπ PSTN κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ζρεκάησλ ςεθηαθψλ
δηακνξθψζεσλ.

Η

κεηάδνζε

ςεθηαθψλ

δεδνκέλσλ

γίλεηαη

ινηπφλ

κέζσ

δηακνξθσκέλσλ αλαινγηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζηα ίδηα
ζχξκαηα πνπ κεηαθέξνπλ θαη ην ζήκα ηεο θσλήο, θάηη πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα
παξνρήο ζην ρξήζηε ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ θαη θπξίσο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ.
ηα πξσηαξρηθά ζηάδηα ρξήζεο ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ ππήξραλ νη dial-up
ζπλδέζεηο, ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχηαλ ε ίδηα δψλε ζπρλνηήησλ κε ηε θσλή, θαη ην
modem έθαλε θιήζε γηα λα ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν θαηαιακβάλνληαο ηελ ηειεθσληθή
γξακκή. Απηφ θπζηθά απαγφξεπε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηειεθψλνπ θαη δηαδηθηχνπ,
ελψ νη ξπζκνί κεηάδνζεο ήηαλ εμαηξεηηθά ρακεινί (ρακειφηεξνη απφ ηα 64Kb/s ηεο
θσλήο).
Η νινέλα θαη απμαλφκελε δήηεζε γηα πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε κηθξνειεθηξνληθή γηα δηακφξθσζε θαη
ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο ζε πςειέο ζπρλφηεηεο νδήγεζαλ ζηε ζχγρξνλε επνρή
ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη ηνπ Digital Subscriber Line (DSL). Χζηφζν πξέπεη λα
έρνπκε πάληα ππ’ φςηλ φηη ην DSL ζηεξίρηεθε ζην ππάξρνλ δίθηπν PSTN θάηη ην
νπνίν κείσζε εμαηξεηηθά ην θφζηνο ηνπ θαη ην έθαλε πξνζηηφ ζην κεγαιχηεξν κέξνο
ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ.
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Η ιεηηνπξγία ηνπ DSL βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα θαιψδηα ηνπ ραιθνχ ηα
νπνία κεηαθέξνπλ ην ζήκα θσλήο θαη ηα δηακνξθσκέλα ςεθηαθά ζήκαηα βαζηθήο
δψλεο ησλ πξνυπαξρφλησλ ζπλδέζεσλ dial up κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ δηακνξθσκέλα
ςεθηαθά ζήκαηα θαη ζε πνιχ πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο. Απηφ εμαζθαιίδεη δπλαηφηεηα
γηα πνιχ πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο, αιιά θαη δηαρσξηζκνχ θαη κε παξεκβνιήο ηνπ
ςεθηαθνχ ζήκαηνο δεδνκέλσλ κε ην αλαινγηθφ ζήκα θσλήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
κπνξεί λα ππάξρεη κία κφληκε ζχλδεζε πςεινχ ξπζκνχ κεηάδνζεο ηνπ ρξήζηε ζην
δηαδίθηπν θαη ηαπηφρξνλα λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα ε θιαζζηθή ηειεθσλία. Ο
δηαρσξηζκφο ησλ 2 ζεκάησλ κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε πνιχ απιψλ ειεθηξνληθψλ
θίιηξσλ, ελψ κε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ δηακφξθσζεο, ζπκπίεζεο θαη ςεθηαθήο
επεμεξγαζίαο ζήκαηνο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ πςειά επίπεδα ξπζκψλ κεηάδνζεο θαη
αμηνπηζηίαο.
Σν DSL εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. Η πην δηαδεδνκέλε ζηελ Διιάδα
είλαη ην Asymmetric DSL (ADSL) ην νπνίν παξέρεη αξθεηά κηθξφηεξν ξπζκφ
κεηάδνζεο upload απ’ φηη download. Οη ξπζκνί κεηάδνζεο ζην DSL δελ πεξηνξίδνληαη
πηα απφ ηνλ ηειηθφ βξφρν ραιθνχ πξνο ην ρξήζηε (ν νπνίνο κπνξεί λα θζάζεη
ζεσξεηηθά κέρξη θαη 250Μb/s) αιιά απφ ηε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο πςειψλ ξπζκψλ
ζε πςειφηεξα επίπεδα ηνπ δηθηχνπ, ζηα νπνία βέβαηα ε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ δίλεη
εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο. Γηα ην ιφγν ζηαδηαθά απμάλνπλ νη παξερφκελνη ξπζκνί
κεηάδνζεο, ελψ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ην Very-high-bit-rate DSL (VDSL) κε
εμαηξεηηθά πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο πνπ αγγίδνπλ ην ζεσξεηηθφ φξην ηνπ
ράιθηλνπ βξφρνπ.
Η ηερλνινγία DSL, θαη νη εμαηξεηηθά πςεινί ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ κπνξεί λα
ππνζηεξίμεη, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα παξνρή θαη άιισλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ εθηφο
ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ απηνχ. χγρξνλεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο
πνιπκέζσλ θαη θπξίσο εηθφλαο φπσο ε θαισδηαθή ηειεφξαζε, ην Video on Demand,
Internet Protocol TV, Interactive TV απαηηνχλ εμαηξεηηθά πςεινχο ξπζκνχο
κεηάδνζεο θαη κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ πάλσ ζηελ ηερλνινγία ηνπ DSL. Δθηελέζηεξε
αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο απηέο ζα γίλεη παξαθάησ ζηηο παξαγξάθνπο 2.5.4, 2.5.7,
2.5.8 θαη 2.5.9 .
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Πξηλ ηε κεηεμέιημε ηνπ PSTN ζε ηερλνινγία πνπ ππνζηεξίδεη επξπδσληθέο
ςεθηαθέο

επηθνηλσλίεο

(DSL)

ππήξμε

έλα

άιιν

ζχζηεκα

ελζχξκαησλ

ηειεπηθνηλσληψλ ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε παξάιιεια κε ην PSTN, ην Integrated
Services Digital Network (ISDN). Σν ISDN σζηφζν πνηέ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε
καδηθά, θαζψο γξήγνξα μεπεξάζηεθε απφ ηελ εκθάληζε ηνπ DSL. Η ρξήζε ηνπ έπαςε
λα πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ DSL ελψ ε εγθαηάζηαζε
γξακκήο ISDN είλαη δαπαλεξή, ζε αληίζεζε κε ην DSL ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηηο
ππάξρνπζεο γξακκέο PSTN.
Σν ISDN είλαη κία πιήξσο ςεθηαθή ππεξεζία πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο
δπλαηφηεηα ηειεθσλίαο, πνιπκέζσλ θαη δεδνκέλσλ. Πξνζθέξεη ξπζκνχο κεηάδνζεο
δεδνκέλσλ ηππηθά σο 128Kb/s γηα δεδνκέλα θαη 64Kb/s γηα θσλή. Η βαζηθή δηαθνξά
ηεο κε ην PSTN είλαη φηη ε κεηάδνζε γίλεηαη πιήξσο ςεθηαθά θαη δελ παξεκβάιιεηαη
θάπνηνπ είδνπο αλαινγηθή δηακφξθσζε, ελψ ε θσλή ςεθηνπνηείηαη ζε ζπζθεπή ηνπ
ρξήζηε.
Πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ DSL ην ISDN πξνζέθεξε εμαηξεηηθά πιενλεθηήκαηα
ζην ρξήζηε. Γξήγνξε (γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο) ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν,
δπλαηφηεηεο ηειεδηάζθεςεο, αιιά θαη ιεηηνπξγίαο πνιιαπιψλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ
ζηελ ίδηα ζχλδεζε (ε ηειεπηαία είλαη θαη ε κφλε ππεξεζία πνπ αθφκα δίλεη
πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην PSTN).
Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν μεπεξάζηεθε ην ISDN απφ ην DSL είλαη φηη ην
DSL ιεηηνχξγεζε πάλσ ζην ππάξρνλ δίθηπν PSTN ρσξίο επηπξφζζεην θφζηνο
εγθαηάζηαζεο ςεθηαθήο γξακκήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ην ISDN δελ ρξεζηκνπνηήζεθε
πνηέ καδηθά ελψ απφ πνιινχο ραξαθηεξίζηεθε «ιχζε ζε αλαδήηεζε πξνβιήκαηνο».
ε γεληθέο γξακκέο νη ελζχξκαηεο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο αλαπηχζζνληαη
ξαγδαία θαη νη ζπλερψο απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο γηα νινέλα θαη πςειφηεξνπο
ξπζκνχο κεηάδνζεο δίλνπλ θαη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πνιιψλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ
πνιπκέζσλ.
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2.3 Κινητϋσ-Αςύρματεσ επικοινωνύεσ και οι 4 γενιϋσ τουσ [2]
Απφ ην 1982 πνπ θηηάρηεθε ην πξψην θπςεισηφ δίθηπν, νη θηλεηέο αζχξκαηεο
επηθνηλσλίεο έρνπλ γλσξίζεη εθπιεθηηθή εμέιημε, θαη ε ρξήζε ηνπο έρεη γίλεη καδηθή.
Η εμέιημε απηή πέξαζε απφ δηάθνξά ζηάδηα, θαιχπηνληαο ηεο αλάγθεο θάζε επνρήο.
Μία σζηφζν είλαη ε ηερληθή πνπ κέλεη ζηαζεξή απφ ηηο απαξρέο κέρξη ζήκεξα: ην
θπςεισηφ δίθηπν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλφηεηαο.
Κπςεισηφ δίθηπν είλαη ην δίθηπν ην νπνίν ρσξίδεη ην ρψξν ηνλ νπνίν
ρξεηάδεηαη λα θαιχςεη ζε κηθξά ππνδίθηπα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά, ηηο
θπςέιεο. ε θάζε θπςέιε αληηζηνηρεί έλαο ζηαζκφο βάζεο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί ε
αζχξκαηε ζπζθεπή ηνπ θάζε ρξήζηε πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ θαιχπηεη ε
θπςέιε. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαθνξεηηθέο θπςέιεο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε
κεηαμχ ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θάζκα ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη ην
ζήκα ηεο κίαο ζηελ άιιε. Οη δηάθνξνη ρξήζηεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπςέιεο
επηθνηλσλνχλ κε ην ζηαζκφ βάζεο αζχξκαηα κε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ
πνιππιεμίαο. Αλ ν ρξήζηεο βέβαηα αιιάμεη ζέζε, πηζαλφλ λα αιιάμεη θαη θπςέιε απφ
ηελ νπνία θαιχπηεηαη. Φπζηθά νη ζηαζκνί βάζεο ησλ δηαθφξσλ θπςειψλ είλαη
ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη πηζαλφλ κε άιια δίθηπα φπσο ην PSTN ή ην
δηαδίθηπν.

Καη’

απηφλ

ηνλ

ηξφπν

κπνξνχλ

λα

πξνζθεξζνχλ

ακθίδξνκεο

ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε απφ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζεκείσλ ζηα νπνία πηζαλψο βξίζθεηαη.
Σα θπςεισηά δηθηπαθά πξφηππα πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί είλαη
πνιιά, αιιά κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 4 γεληέο (1G, 2G, 3G, 4G) αλάινγα κε ηε
βαζηθή ηερληθή αζχξκαηεο κεηάδνζεο ή θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ζην
ρξήζηε.
Σα δίθηπα πξψηεο γεληάο ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά γηα ηειεθσληθή
ζχλδεζε αξρηθά κεηαμχ νρεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ιηγφηεξν κεηαμχ θνξεηψλ
ζπζθεπψλ. Μεηέδηδαλ θσλή κε αλαινγηθφ ηξφπν ρξεζηκνπνηψληαο δηακφξθσζε FM
κε ρακειφ εχξνο δψλεο ζην θαλάιη 824-849ΜHz θαη πνιππιεμία ζπρλφηεηαο. Σα
πξφηππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξψηε γεληά απηή ήηαλ πνιιά θαη
δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ηε ρψξα, θαζψο νη θηλεηέο επηθνηλσλίεο είραλ αθφκα πνιχ
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρξεζηψλ.
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Σν 1993 εκθαλίζηεθαλ ηα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 2εο γεληάο ηα νπνία
ήηαλ πιήξσο ςεθηαθά, δίλνληαο πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε αχμεζε ηεο
ρσξεηηθφηεηαο ρξεζηψλ ζε δεδνκέλν εχξνο δψλεο, ε πεξηνξηζκέλε ηζρχο
ξαδηνεθπνκπήο, ε επθνιφηεξε ζχλδεζε κε ην ζπλερψο ςεθηνπνηνχκελν ζηαζεξφ
ελζχξκαην δίθηπν θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ
νπνία ππάξρεη απμαλφκελε δήηεζε εηδηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Έλα άιιν
πξφβιεκα ην νπνίν ππήξρε ζηελ πξψηε γεληά θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη ε
χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν.
Σν παξαπάλσ πξφβιεκα νδήγεζε θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο παγθνζκίνπ
ζπζηήκαηνο θηλεηψλ ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ, ην GSM (Global System for Mobile
communications), ην νπνίν επηθξάηεζε ζρεδφλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν εθηφο απφ ηε
Βφξεηα Ακεξηθή (ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξίπνπ ην 80% ησλ ρξεζηψλ παγθνζκίσο). Σν
ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 810-960MHz ελψ γηα πνιιαπιή
πξφζβαζε ρξεζηκνπνηεί δηαίξεζε ρξφλνπ (Time Division Multiple Access-TDMA).
Αξρηθά νη πξνζθεξφκελνη ξπζκνί κεηάδνζεο ήηαλ ρακεινί (κέρξη πεξίπνπ 30Kb/s), νη
νπνίνη

θάιππηαλ

κεηάδνζε

θσλήο,

κηθξψλ

κελπκάησλ

θεηκέλνπ

(SMS),

ηειενκνηνηππίαο θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Η κεηαγσγή σζηφζν βαζίδεηαη ζε
ζχζηεκα κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. Σν GSM επηθξάηεζε σο ζχζηεκα 2εο γεληάο ζρεδφλ
ζε φιν ηνλ θφζκν εθηφο απφ ηε Β. Ακεξηθή φπνπ θπξηάξρεζε ην ζχζηεκα IS-95
CDMA ην νπνίν σο θχξηα δηαθνξά ηνπ απφ ην GSM έρεη ηε ρξήζε πνιιαπιήο
πξφζβαζεο δηαίξεζεο θψδηθα (Code Division Multiple Access-CDMA)
Απφ ην 2000 θαη κεηά ην GSM εμειίζζεηαη κε ηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο
GPRS (General Packet Radio Service), ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη πάλσ ζην GSM. Tν
GPRS, φπσο ιέεη θαη ην φλνκά ηνπ, ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ζηηο θηλεηέο
ηειεπηθνηλσλίεο κεηαγσγή παθέηνπ θαη πξνζθέξεη πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο ζηα
επίπεδα 56-114Kb/s. Σν GPRS δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο IP θαη ζπλεπψο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν απφ θηλεηέο ζπζθεπέο, κε ξπζκνχο βέβαηα νη νπνίνη είλαη
αξθεηά ρακεινί.
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Σν 2002 νη ππεξεζίεο GPRS αξρίδνπλ λα πξνζθέξνπλ εληζρπκέλνπο ξπζκνχο
κεηάδνζεο κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο EDGE (Enhanced Data rates for GSM
Evolution) γλσζηφ θαη σο EGPRS (Enhanced GPRS). Σν EDGE έρεη ηηο ίδηεο
ιεηηνπξγίεο κε ην GPRS, ρξεζηκνπνηψληαο σζηφζν πην πξνρσξεκέλεο ηερληθέο
δηακφξθσζεο θαη αζχξκαηεο κεηάδνζεο ζεκάησλ επηηπγράλεη ξπζκνχο κεηάδνζεο πνπ
θζάλνπλ ηα 235Kb/s. Tν GPRS θαη ηo EDGE είλαη γλσζηά σο ζπζηήκαηα 2.5G θαζψο
είλαη εμειηγκέλα ζε ζρέζε κε ην GSM θαη απνηεινχλ ηνλ πξνπνκπφ ηνπ 3G.
Απφ ην 2003 θαη κεηά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα πξψηα ζπζηήκαηα 3εο
γεληάο ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ πιήξσο κε κεηαγσγή παθέηνπ ππνζηεξίδνληαο IP θαη
δίλνληαο εμαηξεηηθά πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο. Οη θχξηνη εθπξφζσπνη ησλ
ζπζηεκάησλ 3G είλαη ην UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) ζην
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ ην νπνίν ιεηηνχξγεζε πάλσ ζηηο ππνδνκέο ηνπ GSM
ρξεζηκνπνηψληαο TDMA θαη ην CDMA2000 ην νπνίν ιεηηνπξγεί θπξίσο ζηε Β.
Ακεξηθή θαη βαζίζηεθε ζηηο ππνδνκέο ηνπ IS-95CDMA. To UMTS ρξεζηκνπνηεί
πιένλ CDMA, ελψ ζε αληίζεζε κε ην EDGE θαη ην CDMA2000 θάλεη ρξήζε λέσλ
ζπρλνηηθψλ δσλψλ ζηα 1,9 θαη 2,1 GHz. Οη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ επηηπγράλεη
κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζε εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα
ζπζηήκαηα νη νπνίεο είλαη εθάκηιιεο ζηαζεξψλ ζπζηεκάησλ φπσο ην ADSL.
πζηήκαηα UMTS ζηα νπνία έρεη εηζαρζεί ην ζχλνιν βειηηψζεσλ HSPA (High Speed
Packet Access) θζάλνπλ ζε ξπζκνχο κεηάδνζεο 14,4Mb/s θαηέβαζκα θαη 7,6Μb/s
αλέβαζκα. Σν CDMA2000 δίλεη πεξίπνπ ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο.
Σα ηειεπηαία 1-2 ρξφληα αξρίδνπλ λα εηζάγνληαη ζηελ αγνξά ζηγά ζηγά ηα
δίθηπα 4εο γεληάο ηα νπνία πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθά πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο ζην
ρξήζηε. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα δίθηπν 4εο γεληάο ζχκθσλα κε ηα standards ηεο ITU
ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη κέγηζηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο πνπ μεπεξλνχλ ηα 100Mb/s.
Χζηφζν δίθηπα ηα νπνία πξνζθέξνπλ πάλσ απφ 20Mb/s ξπζκνχο κεηάδνζεο
δηαθεκίδνληαη απφ ηνπο παξφρνπο σο δίθηπα 4εο γεληάο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ
δηαρσξίδεη επίζεο ηα δίθηπα 4εο γεληάο είλαη φηη δελ πξνζθέξνπλ πηα ηειεθσλία θαη
SMS κε κεηαγσγή θπθιψκαηνο αιιά φια είλαη βαζηζκέλα ζε IP θαη κεηαγσγή
παθέηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη δεδνκέλνπ ηνπ εμαηξεηηθά πςεινχ ξπζκνχ
κεηάδνζεο, ηα δίθηπα 4εο γεληάο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ππεξεζίεο φπσο ηαρχηαηε
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, θηλεηή ηειεφξαζε πςειήο επθξίλεηαο, video on demand θα.
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Σα δίθηπα 4εο γεληάο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ πξψηα ήηαλ ην θηλεηφ WiMAX ζηελ
Ν. Κνξέα ην 2006 θαη ε πξψηε έθδνζε ηνπ LTE (Long Term Evolution) ην 2009 ζηε
Ννξβεγία. Απφ ην 2010 θαη κεηά ηα δίθηπα 4εο γεληάο άξρηζαλ λα εηζάγνληαη ζε φιν
θαη πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ. Σα πην ζπλεζηζκέλα δίθηπα 4εο γεληάο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη:
 HSPA+ ην νπνίν είλαη κία πην εμειηγκέλε έθδνζε ηνπ HSPA πνπ αλαθέξζεθε
παξαπάλσ θαη πξνζθέξεη ξπζκνχο πνπ θζάλνπλ ηα 672Mb/s θαηέβαζκα θαη
168Mb/s αλέβαζκα θαη επηθξαηεί ζηελ Δπξψπε αθξηβψο επεηδή κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη πάλσ ζην ήδε ππάξρνλ δίθηπν 3εο γεληάο HSPA
 Κηλεηφ WiMAX ην νπνίν πξνζθέξεη ξπζκνχο κέρξη 365Mb/s. Γίθηπα WiMAX
δελ έρνπλ δηεηζδχζεη αθφκα ζηελ αγνξά ζε κεγάιν βαζκφ.
 LTE ην νπνίν πξνζθέξεη ξπζκνχο κέρξη θαη 1Gb/s γηα κε θηλεηνχο ρξήζηεο
θαη 100Μb/s γηα θηλεηνχο ρξήζηεο θαη είλαη ην κφλν ην νπνίν ηθαλνπνηεί
απζηεξά ηα πξφηππα (standards) πνπ έρεη ζέζεη ε ITU γηα λα ζεσξεζεί 4ε
γεληά. Σν LTE έρεη δηαδνζεί πεξηζζφηεξν ζηελ Ιαπσλία απφ φπνπ θαη μεθίλεζε
θαη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο.
Παξαθάησ δίλεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ.
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Σερλνινγία Γεληά Γεσγξαθηθή Μέγηζηνο
πεξηνρή πνπ ξπζκόο
εκθαλίδεηαη

Υξνλνινγία Μέζνδνο

Μεηαγσγή

εκθάληζεο

πνιππιεμίαο

1982

FDMA

θπθιψκαηνο

κεηάδνζεο

θπξίσο
Πξψηε

1G

γεληά

GSM

Γηαθνξεηηθφ

Αλαινγηθή

ζχζηεκα αλά κεηάδνζε

2G

ρψξα

FM

Παγθνζκίσο

30Kb/s

1991

TDMA

θπθιψκαηνο

εθηφο

Β.

Ακεξηθήο
IS-

2G

Β. Ακεξηθή

30Kb/s

1995

CDMA

θπθιψκαηνο

2.5G

Όπσο GSM

56-

2000

TDMA

παθέηνπ

95CDMA
GPRS

114Kb/s
EDGE

2.75G Όπσο GSM

235Kb/s

2002

TDMA

παθέηνπ

UMTS

3G

Όπσο GSM

400Kb/s

2003

CDMA

παθέηνπ

UMTS-

3G

Όπσο GSM

14.4Kb/s

2004

CDMA

παθέηνπ

3G

B. Ακεξηθή

4.9Mb/s

2001

CDMA

παθέηνπ

HSPA+

4G

Όπσο GSM

670Mb/s

2009

CDMA

παθέηνπ

Mobile

4G

Γηάθνξα

365Mb/s

2010

CDMA

παθέηνπ

4G

Γηάθνξα

1Gb/s

2010

CDMA

παθέηνπ

HSPA
CDMA2000

WiMAX
LTEAdvanced
Πίλαθαο 1: πλνπηηθή παξνπζίαζε ηερλνινγηώλ θηλεηώλ επηθνηλσληώλ
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2.4 Δορυφορικϋσ επικοινωνύεσ [3]
Σν 1956 εθηνμεχεηαη ν πξψηνο ηειεπηθνηλσληαθφο δνξπθφξνο κε ην φλνκα
Echo, θαη δίλεηαη ην έλαπζκα γηα ηε ρξήζε δνξπθφξσλ γηα ηειεπηθνηλσληαθέο
εθαξκνγέο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα νη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο έρνπλ γλσξίζεη
ηεξάζηηα πξφνδν θαη πάλσ ηνπο έρεη ζηεξηρηεί πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο παγθφζκηαο
ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο.
Αξρηθά νη δνξπθνξηθέο δεχμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κεγάιεο θιίκαθαο
ηειεπηθνηλσληαθέο δεχμεηο πνπ ζπλέδεαλ νιφθιεξα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα κεηαμχ
καθξηλψλ ρσξψλ. ηε ζπλέρεηα αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δνξπθνξηθέο δεχμεηο ζε
πινία θαη αεξνπιάλα ηα νπνία δελ έρνπλ δπλαηφηεηα άιιεο ηειεπηθνηλσληαθήο
δεχμεο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά αξρίδεη ζηγά ζηγά ε αλάπηπμε νηθηαθψλ
δνξπθνξηθψλ δεχμεσλ κε απ’ επζείαο ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε.
Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ν επίγεηνο εμνπιηζκφο πνπ ρξεηάδεηαη γηα
δνξπθνξηθή δεχμε γίλεηαη φιν θαη ειαθξχηεξνο θαη θζελφηεξνο κε απνηέιεζκα λα
γίλεηαη πξνζηηφο ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ θαη λα γίλεηαη φιν θαη ζπρλφηεξε
ε ρξήζε ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ πνιχ κηθξήο επηθάλεηαο (VSAT-Very Small Aperture
Terminals). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη απ’ επζείαο ζην δνξπθφξν
παξαθάκπηνληαο νπνηνδήπνηε ελζχξκαην δίθηπν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ηξφπνο
απηφο ζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε γηα ζηαζεξέο νηθηαθέο επηθνηλσλίεο φπσο ηειεθσλία,
επξπδσληθέο ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ, ή θαη ηειεφξαζεο θαζίζηαηαη πξνηηκφηεξεο ζε
ζρέζε κε ηελ ελζχξκαηε ζχλδεζε κέζσ PSTN ιφγσ θάπνησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ
πξνζθέξεη.
ε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο είλαη πνιχ ρακειφηεξν ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο
κηαο δνξπθνξηθήο ζχλδεζεο φηαλ δηαηίζεηαη ν δνξπθφξνο, ελψ ε πνηφηεηα ππεξεζίαο
πνπ πξνζθέξεηαη είλαη εμαηξεηηθή θαη αλεμάξηεηε ηεο ζέζεο, θαζψο δελ εκθαλίδνληαη
πξνβιήκαηα φπσο νη θαζπζηεξήζεηο θαη νη εμαζζελήζεηο ιφγσλ απφζηαζεο πνπ
πηζαλψο ζα εκθαλίδνληαλ ζε ζχλδεζε κε PSTN.
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Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη δνξπθνξηθέο ζπλδέζεηο είλαη ην
ζρεηηθά πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δνξπθφξνπ, ε εμάξηεζε ηεο παξνρήο ηεο
ππεξεζίαο απφ ην ρξφλν δσήο ηνπ δνξπθφξνπ θαζψο επίζεο θαη ε θαζπζηέξεζε
κεηάδνζεο ιφγσ κεγάιεο δηαδξνκήο ηνπ ζήκαηνο απφ ηε γε ζην δνξπθφξν θαη πίζσ
(απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηα ηνπο γεσζηαηηθνχο δνξπθφξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν
χςνο). Η ρξνληθή θαζπζηέξεζε απηή πξνθαιεί πξνβιήκαηα θπξίσο ζε ππεξεζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιιν IP.
Μεγάιν κέξνο ησλ δνξπθνξηθψλ ζπλδέζεσλ VSAT γίλνληαη γηα εθπνκπή
ηειενπηηθνχ ζήκαηνο βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ DVB-S θαη DVB-S2, πνπ ζα
αλαθεξζνχλ εθηελέζηεξα ζηελ παξάγξαθν 2.5.6 γηα ηελ δνξπθνξηθή ηειεφξαζε.

2.5 Αναδρομό ςτην ιςτορύα τησ τηλεόραςησ
Μία επξέσο δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ησλ ηειεπηθνηλσληψλ απνηειεί ε
ηειεφξαζε θαη θαη’ επέθηαζε θάζε ηξφπνο κεηάδνζεο εηθφλαο θαη ήρνπ πνπ είλαη
εθηθηφο ζηηο κέξεο καο. Mε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ηε δηάδνζε ηνπ
δηαδηθηχνπ ζην επξχ θνηλφ αλαπηχζζνληαη ζπλερψο λέεο κνξθέο ηειεπηθνηλσληψλ ελψ
παξάιιεια ππάξρεη κηα ηάζε ζπλέλσζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ.
Η ηζηνξία ηεο ηειεφξαζεο απαξηίδεηαη απφ ην έξγν πνιιψλ εθεπξεηψλ θαη
κεραληθψλ ζε πνιιέο ρψξεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ δεθαεηηψλ. Οη ζεκειηψδεηο
αξρέο ηεο ηειεφξαζεο αλαπηχρζεθαλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνκεραληθψλ κεζφδσλ γηα ηε
ζάξσζε, κεηάδνζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο εηθφλαο. [4] Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη
κέζνδνη απηέο εμειίρζεθαλ θαη ηειεηνπνηήζεθαλ δίλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζε πην
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Η εμέιημε απηή ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ηνπ
ηειενπηηθνχ ζήκαηνο φζν θαη κε ηελ αιιαγή ζηελ ηερλνινγία ησλ ηειενπηηθψλ
ζπζθεπψλ.
Η αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο ηειεφξαζεο πεξηιακβάλεη ηελ επίγεηα
ηειεφξαζε - αλαινγηθή θαη ςεθηαθή, ηελ θαισδηαθή ηειεφξαζε, ηε δηαδξαζηηθή
ηειεφξαζε (interactive TV), θαη άιια είδε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε κέζσ
δηαδηθηχνπ φπσο ην Βίληεν θαηά Παξαγγειία (Video on Demand – VoD) , ηελ IPTV
θαη ηε Smart TV. Οη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα έρνπλ ζηφρν λα δψζνπλ ζην ζεαηή
θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζία θαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε φζσλ
παξαθνινπζεί.
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2.5.1 Επύγεια αςύρματη Σηλεόραςη
Η επίγεηα αζχξκαηε ηειεφξαζε είλαη έλαο ηξφπνο ηειενπηηθήο κεηάδνζεο πνπ
δελ πεξηιακβάλεη δνξπθνξηθή κεηάδνζε ή θαιψδηα αιιά ρξεζηκνπνηεί επίγεηεο
αζχξκαηεο δεχμεηο κέζσ θεξαηψλ. Η επίγεηα ηειεφξαζε πεξηιακβάλεη ηφζν αλαινγηθή
φζν θαη ςεθηαθή κεηάδνζε. Η πξψηε θαηαγεγξακκέλε επίγεηα ηειενπηηθή κεηάδνζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Απξηιίνπ 1927 ζηελ Οπάζηγθηνλ.[5]
Γηα ηε ιήςε επίγεησλ ηειενπηηθψλ ζεκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη πξφηππα
θσδηθνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο γλσζηά θαη σο ηειενπηηθά ζπζηήκαηα κεηάδνζεο.

2.5.2 Αναλογικό τηλεόραςη
Με ηνλ φξν αλαινγηθή ηειεφξαζε αλαθεξφκαζηε ζηελ αλαινγηθή κεηάδνζε
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθπνκπή δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο αλαινγηθνχ ήρνπ θαη
εηθφλαο.[6] Καηά ηε κεηάδνζε φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εηθφλα (ε
θσηεηλφηεηα, ηα ρξψκαηα ησλ ζεκείσλ) θαη ζηνλ ήρν (ερεηηθά θχκαηα ηνπ ζήκαηνο
ήρνπ) αληηπξνζσπεχνληαη απφ ζπλερείο κεηαβνιέο ζε θάπνηα πηπρή ηνπ ζήκαηνο φπσο
ην πιάηνο, ε ζπρλφηεηα ή ε θάζε. Τπάξρνπλ ηξία δηαδεδνκέλα πξφηππα
θσδηθνπνίεζεο ζήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαινγηθή ηειεφξαζε αλά ηνλ
θφζκν, ηα NTSC, PAL θαη SECAM [7] ε θαηαλνκή ηνπο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή
εκθαλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 1. Σα πξφηππα απηά ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάδνζε έγρξσκνπ
ζήκαηνο. Σα παξαπάλσ πξφηππα έγρξσκεο εηθφλαο αλαπηχρζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα ππάξρεη ζπκβαηφηεηα κεηαμχ αζπξφκαπξσλ θαη έγρξσκσλ εθπνκπψλ.

Δηθόλα 1: Η ρξήζε ησλ πξνηύπσλ NTSC,PAL, SECAM αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή
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Η δηαδηθαζία αλαινγηθήο εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ
θσδηθνπνίεζε κε θάπνην απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξφηππα θαη ζηε ζπλέρεηα
δηακφξθσζή ηνπ ζε θέξνπζεο ζπρλφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο κπάληεο ζπρλνηήησλ
VHF(Very high frequency) θαη UHF (Ultra-high frequency). Σν πιαίζην ηεο
ηειενπηηθήο εηθφλαο ζρεκαηίδεηαη απφ γξακκέο δηαθνξεηηθήο θσηεηλφηεηαο πνπ
ελαιιάζζνληαη αξθεηά γξήγνξα ψζηε λα κελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην αλζξψπηλν
κάηη θαη λα δεκηνπξγνχλ ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο. Σν εθπεκπφκελν
ζήκα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ρξφλν θαη ην ζπγρξνληζκφ ηεο εηθφλαο θαη
ηνπ ήρνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ζην δέθηε ε αλαδεκηνπξγία κηαο θηλνχκελεο εηθφλαο
δχν δηαζηάζεσλ απφ ρξνλνκεηαβαιφκελν κνλνδηάζηαην ζήκα.
Σν 1961 ζε κηα δηεζλή δηάζθεςε ζηε ηνθρφικε ε Γηεζλήο Έλσζε
Σειεπηθνηλσληψλ (ITU) [8] φξηζε ηα πξφηππα γηα ηα ζπζηήκαηα ηειενπηηθήο
εθπνκπήο ρξεζηκνπνηψληαο γηα έλα γξάκκα (A-M), ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
πξφηππα NTSC, PAL θαη SECAM πξνζδηνξίδνπλ φια ηα ππάξρνληα κνλνθσληθά –
αλαινγηθά ηειενπηηθά ζπζηήκαηα φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί.
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4.43

5:1

SECAM/PAL
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Πίλαθαο 2:(πεγή Wikipedia) Παγθόζκηα Σειενπηηθά πζηήκαηα – Με γθξη ρξώκα εκθαλίδνληαη νη
ηερλνινγίεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ

Αξρηθά ε αλαινγηθή ηειενπηηθή κεηάδνζε ήηαλ απνθιεηζηηθά αζπξφκαπξε θαη
ζηα πξψηα ζηάδηα ρσξίο ήρν. Παξφιν πνπ ε έγρξσκε κεηάδνζε πξνγξακκάησλ είλαη
εθηθηή απφ ην 1953 κφιηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60 εδξαηψλεηαη.
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Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο αλαινγηθήο ηειεφξαζεο έπαημε ε
αλάπηπμε ησλ νζνλψλ θαζνδηθνχ ζσιήλα (cathode-ray tube/ CRT) πνπ ζε αληίζεζε
κε ηηο πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο πξνζθέξεη θαιχηεξε αλάιπζε ηεο εηθφλαο, αθαηξεί
θαηλφκελα φπσο ην ηξεκφπαηγκα θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ρξεηάδνληαη
ιηγφηεξε ζπληήξεζε. Οη επφκελεο γεληέο νζνλψλ (Plasma, LCD) βειηηψλνπλ ηελ
πνηφηεηα ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο, ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ρακειφηεξεο ηάζεηο θαη σο
εθ ηνχηνπ εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα. Δπηπιένλ είλαη εμνπιηζκέλεο θαηάιιεια γηα λα
κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θαη ςεθηαθφ ζήκα.
Η κεηάβαζε απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε είλαη εμίζνπ
ζεκαληηθή ηερλνινγηθά κε ηε κεηάβαζε ζηελ έγρξσκε ηειεφξαζε. Η αλάγθε γηα
δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ ηειενπηηθνχ ξαδηνθάζκαηνο είρε παξνπζηαζηεί ήδε απφ ηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 γεγνλφο πνπ αχμεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςεθηαθή
ηειεφξαζε. ηελ Δπξψπε νη δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο μεθίλεζαλ ην 2005 κε νξίδνληα
νινθιήξσζεο ζηα ηέιε ηνπ 2012.
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2.5.3 Χηφιακό τηλεόραςη [9]
Με ηνλ φξν ςεθηαθή ηειεφξαζε ελλννχκε ηε κεηάδνζε ήρνπ θαη εηθφλαο κέζσ
ςεθηαθψλ ζεκάησλ. Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ςεθηαθή
δηακφξθσζε ησλ ζεκάησλ εηθφλαο θαη ήρνπ. Σα πεξηζζφηεξα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα
ςεθηαθήο ηειεφξαζεο βαζίδνληαη ζην πξφηππν MPEG. Σα δχν θχξηα πξφηππα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην ATSC θαη ην DVB-T. Σν ATSC (Advanced Television
System Committee) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δηδηθή Δπηηξνπή Σειενπηηθψλ
πζηεκάησλ θαη εγθξίζεθε σο πξφηππν ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά θαη
κεξηθέο αθφκα ρψξεο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην NTSC πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε
αλαινγηθή ηειεφξαζε. Σν DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) έρεη
πηνζεηεζεί ζηελ Δπξψπε ,ηελ Απζηξαιία θαη θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο
Αζίαο θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα πξνζθέξεη ζπκβαηφηεηα κε ηνπο ππάξρνληεο ηξφπνπο
κεηάδνζεο. Γχν αθφκα πξφηππα είλαη ην ISDB-T (Terrestrial Integrated Services
Digital Broadcasting) πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην DVB-T θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
Ιαπσλία ελψ είλαη ζπκβαηφ κε ην SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital —
Brazilian System for Digital Television) πνπ πηνζεηήζεθε θπξίσο ζηε Νφηηα Ακεξηθή
θαη ηέινο ην DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) πνπ ρξεζηκνπνηείηε
ζηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Υνλθ-Κφλγθ θαη ηνπ
Μαθάν.

ηελ εηθφλα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ

ςεθηαθήο κεηάδνζεο αλά ρψξα.

Δηθόλα 2: πζηήκαηα Μεηάδνζεο Δπίγεηαο Φεθηαθήο Σειεόξαζεο αλά Υώξα (πεγή Wikipedia)
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Η ιήςε ηνπ ζήκαηνο ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο (επίγεηαο) γίλεηαη ζπλήζσο κε
ηε ρξήζε θεξαηψλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαινγηθήο ηειεφξαζεο. Τπάξρεη
φκσο θαη ε δπλαηφηεηα γηα ιήςε ςεθηαθνχ ζήκαηνο κέζσ ςεθηαθψλ θαισδίσλ ή
ςεθηαθψλ δνξπθφξσλ.
Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επίγεηαο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο ζε ζρέζε κε ηελ
αλαινγηθή είλαη ε ζπλνιηθά θαιχηεξε πνηφηεηα ηεο εηθφλαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ζήκα είλαη αξθεηά ηζρπξφ θαη πην εχθνιε εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο εηθφλαο αλ θαη ε
ξχζκηζε ηεο θεξαίαο γηα λα επηηεπρζεί απηφ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο. Γίλεηαη θαιχηεξε
δηαρείξηζε ηνπ θάζκαηνο αθνχ ζην ίδην ηκήκα θάζκαηνο πιένλ παξέρνληαη
πεξηζζφηεξα θαλάιηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλαινγηθή ηειεφξαζε. Δπίζεο είλαη δπλαηή
ε παξνρή δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ αλ θαη δελ είλαη ζπλεζηζκέλν.
Απφ ηελ άιιε ιφγσ ηεο κεηάβαζεο απφ ηε κία ηερλνινγία ζηελ άιιε είλαη
αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Η ελαιιαγή ησλ θαλαιηψλ
γίλεηαη κε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηελ αλαινγηθή ηειεφξαζε ιφγσ ησλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο. Σα ςεθηαθά θαη ηα αλαινγηθά
ζήκαηα αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηηο παξεκβνιέο. Έηζη ζηελ πεξίπησζε παξεκβνιψλ
ζηελ αλαινγηθή ηειεφξαζε έρνπκε θαθή πνηφηεηα εηθφλαο θαη ήρνπ (είδσια,
ζφξπβνο). Αληίζεηα ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε επεηδή πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί
ζρεδφλ ε ιήςε ηνπ ζήκαηνο γηα λα γίλεη ςεθηαθά ν ζπγρξνληζκφο ηνπ ήρνπ θαη ηεο
εηθφλαο, έρνπκε πιήξε απνηπρία.
Η δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή ηειεφξαζε έρεη ήδε
μεθηλήζεη κε αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο
κεηάβαζεο φπσο ελδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί.
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Υώξα

Έλαξμε Μεηάβαζεο

Βέιγην

3 Ννεκβξίνπ 2008

Οινθιήξσζε
Μεηάβαζεο
1 Μαξηίνπ 2010

Βνπιγαξία
Γεξκαλία
Γαιιία
Διβεηία
Διιάδα
Ηλ. Βαζίιεην

31 Γεθεκβξίνπ 2012
1 Ννεκβξίνπ 2002
2 Φεβξνπαξίνπ 2010
1 Ινπλίνπ 2006
24 επηεκβξίνπ 2009
17 Οθησβξίνπ 2007

1 επηεκβξίνπ 2013
25 Ννεκβξίνπ 2008
29 Ννεκβξίνπ 2011
1 Ιαλνπαξίνπ 2008
2013
24 Οθησβξίνπ 2012

Ιζπαλία

5 Απξηιίνπ 2008

3 Απξηιίνπ 2010

Ιηαιία
Κάησ Υψξεο
Κξναηία
Πνισλία
νπεδία
Η.Π.Α.

15 Οθησβξίνπ 2008
26 Ιαλνπαξίνπ 2010
7 Ννεκβξίνπ 2012
19 επηεκβξίνπ 2005
12 Ινπλίνπ 2009

4 Ινπιίνπ 2012
11 Γεθεκβξίνπ 2006
5 Οθησβξίνπ 2010
23 Ινπιίνπ 2013
29 Οθησβξίνπ 2007
1 επηεκβξίνπ 2015

Ιαπσλία
Ιλδία

24 Ινπιίνπ 2011
31 Οθησβξίνπ 2012

31 Μαξηίνπ 2012
31 Μαξηίνπ 2015

Νφηηα Αθξηθή
Απζηξαιία

30 Ιαλνπαξίνπ 2010

1 Γεθεκβξίνπ 2013
10 Γεθεκβξίνπ 2013

Πίλαθαο 3: Γηαδηθαζία κεηάβαζεο από ηελ αλαινγηθή ζηελ ςεθηαθή ηειεόξαζε

2.5.4 Καλωδιακό τηλεόραςη [10]
ε αληίζεζε κε ηελ επίγεηα ηειεφξαζε, ζηελ νπνία ην ηειενπηηθφ ζήκα
δηαδίδεηαη ζηνλ αέξα ε θαισδηαθή ηειεφξαζε απνηειεί έλα ζχζηεκα κεηάδνζεο
ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ νη νπνίεο δηαδίδνληαη κε ηε
βνήζεηα νκναμνληθψλ θαισδίσλ ή κέζσ παικψλ θσηφο κε ηε βνήζεηα θαισδίσλ
νπηηθψλ ηλψλ. Μέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο θαισδηαθήο είλαη δπλαηή ε παξνρή ππεξεζηψλ
κε – ηειενπηηθψλ φπσο είλαη ην ξαδηφθσλν, ην πςειήο ηαρχηεηαο Internet, ε
ηειεθσλία θαη άιιεο.
Η ρξήζε ηεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο μεθίλεζε ην 1948 θπξίσο ζηηο πεξηνρέο
πνπ δελ ήηαλ δπλαηή ε ελαέξηα κεηάδνζε. Η πξνέιεπζε ηεο θαισδηαθήο κεηάδνζεο
είλαη παιηφηεξε αθνχ ζε νξηζκέλεο Δπξσπατθέο πφιεηο μεθίλεζε ήδε απφ ην 1924. Η
παξνρή ηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη κε ηε ρξέσζε κηαο ζπλδξνκήο.
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ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε ζπλχπαξμε ηεο θαισδηαθήο
ηειεφξαζεο κε ηελ επίγεηα ηειεφξαζε (αλαινγηθή θαη ςεθηαθή), κε ηε ρξήζε
εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ. Η ςεθηαθή ηειεφξαζε ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ
θαλαιηψλ ηα νπνία κεηαδίδνληαη κέζσ ησλ νκναμνληθψλ θαισδίσλ κε πνιχπιεμε
ζπρλνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ θηάλνπλ ζην ζεαηή, κε ηε βνήζεηα εμνπιηζκνχ
(set-top box)

αλαπαξάγνληαη ζηελ νζφλε ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Γηα λα

εμαζθαιηζηεί φηη δελ ζα γίλεηαη ππνθινπή ηνπ κεηαθεξφκελνπ ζήκαηνο, φπσο
ζπλεζηδφηαλ ζηα παιηφηεξνπ ηχπνπ αλαινγηθά ζπζηήκαηα, ζηα ζχγρξνλα ςεθηαθά
θαισδηαθά

ζπζηήκαηα

ρξεζηκνπνηείηαη

θξππηνγξάθεζε

ζήκαηνο

ην

νπνίν

απνθσδηθνπνηείηαη ζην set-top box κε ηε ρξήζε θσδηθνχ πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ
εηαηξία θαηά ηε ζχλδεζε.
Η θαισδηαθή ηειεφξαζε είρε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ αγνξά ηεο Βφξεηαο
Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο , ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ιηγφηεξν ζηελ
Μέζε Αλαηνιή, θαη ηε Νφηηα Ακεξηθή. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Αθξηθήο δελ είρε
επηηπρία ιφγσ ηνπ απαγνξεπηηθνχ θφζηνπο αθνχ ε ήπεηξνο είλαη αξθεηά
αξαηνθαηνηθεκέλε γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ.

2.5.6 Δορυφορικό τηλεόραςη [11]
Η δνξπθνξηθή ηειεφξαζε αθνξά ζηε κεηάδνζε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ
κέζσ ηειεπηθνηλσληαθψλ δνξπθφξσλ, ηα νπνία ιακβάλνληαη κέζσ εμσηεξηθψλ
θεξαηψλ, ζπλήζσο παξαβνιηθψλ αλαθιαζηήξσλ (δνξπθνξηθά πηάηα). Με ηε ρξήζε
εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ ε ιήςε θαη αλαπαξαγσγή ηνπ ζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη
ηφζν απφ ηειενξάζεηο φζν θαη απφ ππνινγηζηέο. Η δνξπθνξηθή ηειεφξαζε παξέρεη
έλα επξχ θάζκα θαλαιηψλ θαη ππεξεζηψλ θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη
απφ ηελ επίγεηα ή ηελ θαισδηαθή ηειεφξαζε.
Η δνξπθνξηθή ηειεφξαζε ιεηηνπξγεί θαη αλαινγηθά θαη ςεθηαθά αλ θαη ε
αλαινγηθή δνξπθνξηθή ηειεφξαζε ζηαδηαθά αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ςεθηαθή ελψ
ηειεπηαία ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα θαη γηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο εηθφλα κέζσ ηεο
ηειεφξαζεο πςειήο επθξίλεηαο.
Οη δνξπθφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ηειενπηηθέο κεηαδφζεηο κπνξεί λα
βξίζθνληαη είηε ζε θπζηθή ειιεηπηηθή ηξνρηά είηε ζε γεσζηαηηθή ηξνρηά πάλσ απφ ηνλ
ηζεκεξηλφ. Σν πξψην ηειενπηηθφ ζήκα κέζσ δνξπθφξνπ αλακεηαδφζεθε ην 1962 απφ
ηελ Δπξψπε κέζσ ηνπ δνξπθφξνπ Telstar.
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Η αλαινγηθή δνξπθνξηθή ηειεφξαζε δηαλέκεηαη κέζσ ησλ γλσζηψλ πξνηχπσλ
αλαινγηθήο ηειενπηηθήο εθπνκπήο NTSC, PAL θαη SECAM. Σν αλαινγηθφ ζήκα κε
δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο κεηαηξέπεηαη ζε ζήκα βαζηθήο δψλεο (baseband signal). Η
ςεθηαθή δνξπθνξηθή ηειεφξαζε ρξεζηκνπνηεί ην πξφηππν DVB-S ή ην DVB-S2 πνπ
είλαη πξννξηζκέλν γηα δνξπθνξηθέο κεηαδφζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θπζηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχλδεζεο θαη δηακφξθσζεο. Δλψ γηα ην ξεχκα κεηαθνξάο (transport
stream) ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν MPEG-2. Σν πξφηππν DVB-S2 απνηειεί ην
δηάδνρν ηνπ DVB-S [12].Αλαπηχρζεθε ην 2003 κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηηο
δπλαηφηεηεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ αθνχ πξννξίδεηαη γηα ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο
πςειήο επθξίλεηαο ή θαη δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο φπσο πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν.
Η ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεφξαζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο βαζηθνχο
ηξφπνπο. Με απεπζείαο ιήςε ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ ζεαηή, κε ιήςε απφ ηνπηθέο
ηειενπηηθέο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίεο ή ηέινο κε ιήςε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο απφ
ζηαζκνχο βάζεο θαη δηαλνκή ηνπ κε επίγεηα θαισδηαθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν ν
ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο είλαη ε απεπζείαο ιήςε ηνπ ζήκαηνο απφ ην ρξήζηε απφ
ζηαζκνχο VSAT.

2.5.7 Διαδραςτικό τηλεόραςη (interactive TV)
Η δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε [13] γλσζηή θαη σο ITV πεξηγξάθεη ην ζχλνιν ησλ
ηερληθψλ πνπ επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηερφκελν πνπ
παξαθνινπζεί ηε ζηηγκή πνπ απηφ ζπκβαίλεη.
Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηελ ηειεφξαζε
ηα νπνία νξίδνληαη κε βάζε ηελ έληαζε ηεο παξέκβαζεο. Έηζη κπνξεί λα
αλαθεξφκαζηε ζε ρακειή δηαδξαζηηθφηεηα φηαλ ν ρξήζηεο επεξεάδεη ην άλνηγκα θαη
θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο, ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ θαη ηελ ελαιιαγή ησλ θαλαιηψλ. ε
κέηξηα δηαδξαζηηθφηεηα φηαλ κπνξεί λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα αιιά
ρσξίο λα έρεη έιεγρν ηεο ξνήο ηνπο θαη ηέινο πςειή δηαδξαζηηθφηεηα φηαλ επεξεάδεη
ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζεί γηα παξάδεηγκα κέζσ κηαο
ςεθνθνξίαο.
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Γηα λα κηιάκε γηα πξαγκαηηθή δηαδξαζηηθφηεηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλα
θαλάιη επηζηξνθήο κέζσ ηνπ νπνίνπ ν ζεαηήο λα κπνξεί λα αιιάδεη ηελ εκπεηξία ηεο
εθάζηνηε πξνβνιήο. Γηα παξάδεηγκα λα κπνξεί λα επηιέγεη ηε γσλία απφ ηελ νπνία ζα
παξαθνινπζήζεη έλα πνδνζθαηξηθφ αγψλα. Χο θαλάιη επηζηξνθήο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην ηειέθσλν, γξαπηά κελχκαηα (SMS), γξακκέο ADSL ή θαισδηαθή
ηειεφξαζε. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο
κεηαβάιιεηαη θαη ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ δπλαηνηήησλ.

2.5.8 Βύντεο κατϊ Παραγγελύα (Video on Demand – VoD) [14]
Η ππεξεζία ηνπ Βίληεν θαηά Παξαγγειία VoD είλαη κία ζρεηηθά πξφζθαηε
ππεξεζία δηαλνκήο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέγνπλ θαη λα παξαγγέιλνπλ
απφ κία θεληξηθή ηνπνζεζία κέζσ ηειεθσληθψλ γξακκψλ ή δηαδηθηπαθψλ ζπλδέζεσλ,
ην πξφγξακκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ζηνπο ηειενπηηθνχο ηνπο δέθηεο ηε ζηηγκή
πνπ ην επηζπκνχλ. Η ππεξεζία παξέρεη επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ αληίζηνηρεο κε
απηέο πνπ πξφζθεξαλ νη ζπζθεπέο βίληεν (VCR) (pause, fast forward, rewind).
Δκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην επηέκβξε ηνπ 1994 θαη έθηνηε θαη κέρξη ζήκεξα
εμειίζζεηαη απμάλνληαο ηηο παξνρέο, ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ησλ αξηζκφ ησλ
ρξεζηψλ.
Σα ζπζηήκαηα απηά ζρεδηάζηεθαλ γχξσ απφ έλαλ εμππεξεηεηή VoD ν νπνίνο
πξνζθέξεη πνιιαπιή πξφζβαζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαλέκεη ζηνπο ρξήζηεο κέζσ θαλαιηψλ. Δίλαη
αλαγθαίν λα ππάξρεη θαη έλα θαλάιη επηζηξνθήο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο
επηθνηλσλνχλ ζηνλ εμππεξεηεηή ηηο επηινγέο ηνπο.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα γίλεη ε δηαζχλδεζε ηνπ εμππεξεηεηή κε ηνπο
ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο. Η ηειεθσληθή γξακκή πνπ ππνζηεξίδεη ηερλνινγία ADSL πνπ
πξνζθέξεη φκσο κηθξφ εχξνο δψλεο ζην θαλάιη επηζηξνθήο. Δλαιιαθηηθά ε ζχλδεζε
κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ζπκβαηηθήο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο φπνπ ζπλήζσο ην
θαλάιη επηζηξνθήο είλαη ε ηειεθσληθή γξακκή. Σέινο κπνξεί λα γίλεη κέζσ
δνξπθφξνπ κε ραξαθηεξηζηηθά αληίζηνηρα κε ηεο δηαζχλδεζεο θαισδηαθήο
ηειεφξαζεο.
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Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ εληνπηζκφ
ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηφζν ηνπο δεκηνπξγνχο πεξηερνκέλνπ
φζν θαη ηνπο παξφρνπο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο ελψ ζπγρξφλσο ζα ήηαλ απνδεθηφ θαη
απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη νη πάξνρνη πξφζθεξαλ ηελ ππεξεζία VoD κε θάπνηα
ζπλδξνκή δίλνληαο ζπλήζσο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ πξφζβαζε
θαηά βνχιεζε ζε πεξηερφκελν πνπ ήδε παξερφηαλ ζε γξακκηθή δηαλνκή.
Αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ ππεξεζία Near video on demand (NVOD).
Η ππεξεζία απηή πξαγκαηνπνηεί ηε κεηάδνζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζε ζπρλά
δηαζηήκαηα κεηψλνληαο έηζη ην ρξφλν αλακνλήο. Η δηαζεζηκφηεηα παξαπέκπεη ζε
VνD αιιά δελ πξνζθέξεη ηηο ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζθέξεη ε
ππεξεζία VoD.

2.5.9 IPTV
Η IPTV [15] νξίδεηαη σο ε ππεξεζία πνιπκέζσλ πνπ παξέρεηαη κέζσ δηθηχσλ
IP θαη ε δηαρείξηζή ηεο γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα πξνζθέξεη ην απαηηνχκελν επίπεδν
πνηφηεηαο ππεξεζίαο, εκπεηξίαο, αζθάιεηαο, αμηνπηζηίαο θαη δηαδξαζηηθφηεηαο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ζαλ ππεξεζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δσληαλή αλακεηάδνζε, ηα
βίληεν θαηά παξαγγειία αιιά θαη ηελ δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε.
Αλ θαη ζαλ φξνο εκθαλίζηεθε ην 1995 ε πξψηε κεηάδνζε πξνγξάκκαηνο κέζσ
Γηαδηθηχνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1994. Σα επφκελα ρξφληα ε αχμεζε ηνπ εχξνπο
δψλεο ησλ δηθηχσλ βειηίσζε ηηο ζπλζήθεο εμέιημεο γηα ηελ IPTV. Απηή ηε ζηηγκή
είλαη δηαζέζηκε ζε νξηζκέλεο ρψξεο παγθνζκίσο φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.
εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο ε IPTV δηαθξίλεηαη απφ ηελ ηειεφξαζε ζην
δηαδίθηπν απφ ηε δηαξθή δηαδηθαζία ηππνπνίεζήο ηεο κέζσ ησλ αξκφδησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη απφ ηελ αλάπηπμή ηεο ζε πξνλνκηαθή
ππεξεζία ζπλδξνκεηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ κε πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο
ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνην εηδηθφ εμνπιηζκφ.
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Δηθόλα 3: Υώξεο κε δηαζεζηκόηεηα IPTV (πεγή Wikipedia)

2.5.10 Smart TV [16]
Η Smart TV (έμππλε ηειεφξαζε) είλαη γλσζηή θαη σο ζπλδεδεκέλε ή πβξηδηθή
ηειεφξαζε θαη δηαθέξεη απφ ηελ IPTV πνπ αλαθέξακε. Δθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο
ελζσκάησζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ραξαθηεξηζηηθά Web 2.0 ζηηο ηειενξάζεηο ζηα
πιαίζηα ηεο ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ηειενξάζεσλ
φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 4. Σν φλνκα επηιέρζεθε γηα λα παξαπέκπεη ζηα θηλεηά
ηειέθσλα ηχπνπ smartphone αθνχ νη ζπζθεπέο απηέο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα
δηαδξαζηηθά κέζα θαη ζην πεξηερφκελν πνπ ππάξρεη δηαδηθηπαθά παξά ζηνπο
παξαδνζηαθνχο ξαδηνηειενπηηθνχο ηξφπνπο κεηάδνζεο.

Δηθόλα 4: Παξαδείγκαηα εμσηεξηθνύ πιηθνύ παξνρήο πεξηερνκέλνπ πνπ αιιειεπηδξά κε
κία Smart TV (πεγή Wikipedia)
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Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί απφ άιιεο ζρεηηθέο ζπζθεπέο
είλαη πσο εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπλδένληαη κε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο
δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχσλ κπνξνχλ λα «θαηεβάζνπλ» ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ πνπ
εμππεξεηεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ ηηο
δηαθνξνπνηεί είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο γηα λα εγθαζηζηνχλ θαη
λα ρξεζηκνπνηνχλ

πξνεγκέλεο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

πιαηθφξκεο. Οη smart TV ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πξννξηζκέλα γηα
ππνινγηζηέο ή θηλεηέο ζπζθεπέο θαη έρνπλ εηδηθή πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγψλ.
Η έλλνηα ηεο «έμππλεο ηειεφξαζεο» είλαη αθφκα αλαδπφκελε κε απνηέιεζκα
λα πξνσζείηαη εκπνξηθά κε πνιινχο, δηαθνξεηηθνχο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
αιιεινζπγθξνπφκελνπο ηξφπνπο αθνχ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εηαηξίεο δηαλνκήο
πεξηερνκέλνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζπζθεπέο.

2.6 ύνοψη εξϋλιξησ τεχνολογιών τηλεόραςησ
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηερλνινγίεο ηειεφξαζεο
πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά θαηξνχο κε ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.
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Σερλνινγία
Δπίγεηα

Αλαινγηθή

Υξνλνινγία

Απαξαίηεηνο

Πξόηππα

Δκθάληζεο

εμνπιηζκόο

(Standards)

Κεξαία

NTSC/ PAL/

1927

Σειεφξαζε
Δπίγεηα

SECAM
Φεθηαθή

1998

Σειεφξαζε

Κεξαία

/ ATSC/

Απνθσδηθνπνηεηήο

DVB-T/

ISDB-T/SBTVD
/DTMB

Καισδηαθή Σειεφξαζε

1948

Οκναμνληθά
θαιψδηα/

-

Απνθσδηθνπνηεηήο
Γνξπθνξηθή Σειεφξαζε

1962

Σειεπηθνηλσληαθνί
δνξπθφξνη/

DVB-S

Γνξπθνξηθά πηάηα

Γηαδξαζηηθή Σειεφξαζε

-

SMS

ή

γξακκή

ADSL

(interactive TV)

ή

ηειεθσληθή

-

γξακκή (σο θαλάιη
επηζηξνθήο)

Βίληεν θαηά παξαγγειία

1994

γξακκή ADSL ή

(Video on Demand –

θαισδηαθή

VoD)

ηειεφξαζε

IPTV

1994

Γίθηπν IP

Smart TV

1994

Σειεφξαζε εηδηθνχ
ηχπνπ

-

-

Πίλαθαο 4: πλνπηηθόο Πίλαθαο παξνπζίαζεο ηερλνινγηώλ ηειενπηηθήο κεηάδνζεο
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΨΝ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ

3.1 Ειςαγωγό
Η αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1970
ιεηηνπξγνχζε ζε φιεο ηηο ρψξεο κε θαζεζηψο απζηεξνχ θξαηηθνχ κνλνπσιίνπ. Όκσο
νη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα πςειφηεξε
πνηφηεηα, λέεο ππεξεζίεο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο, θαλέξσζαλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε
γηα αιιαγέο ζην ηνπίν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.
Γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ θιάδνπ αθνινπζήζεθαλ θπξίσο πνιηηηθέο
ηδησηηθνπνίεζεο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ είζνδν λέσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Η δηαδηθαζία ηεο
αλαδηνξγάλσζεο μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ζηηο ΗΠΑ θαη απφ ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1980 ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ηελ Ιαπσλία, γηα λα επεθηαζεί αθνινχζσο
θαη ζηηο ινηπέο ρψξεο κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο
(ΟΟΑ). ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε κεηαξξχζκηζε μεθίλεζε ην 1984 θαη
νινθιεξψζεθε ην 1998. [17]
Όπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ε πνιηηηθή απειεπζέξσζεο ηεο
αγνξάο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ επηιέρζεθε επεηδή ζεσξείηαη φηη νη απειεπζεξσκέλεο
αγνξέο αλαπηχζζνληαη ηαρχηεξα, αθνκνηψλνπλ γξεγνξφηεξα θαη ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ ηελ θαηλνηνκία θαη βειηηψλνπλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Σα
ηδησηηθά θεθάιαηα πνπ εηζέξεπζαλ ζηελ αγνξά βειηίσζαλ ηελ πνηφηεηα ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ηφζν ησλ ελζχξκαησλ φζν θαη ησλ αζχξκαησλ, θαη
έδσζαλ ψζεζε ζηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ην δηαδίθηπν. Γελ πξέπεη λα
παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο πσο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ θαη νη γεληθφηεξεο
νηθνλνκηθέο αλάγθεο φπσο είλαη ε αλάπηπμε ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο αγνξάο ζηα
πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δσήο.
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Η Διιάδα σο ρψξα – κέινο ηεο ΔΔ εθάξκνζε ηελ αληίζηνηρε θιαδηθή
επξσπατθή πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990
απειεπζεξψλεηαη ζηαδηαθά ε αγνξά, ηδησηηθνπνηείηαη ν εζληθφο ηειεπηθνηλσληαθφο
νξγαληζκφο (ΟΣΔ), ηδξχνληαη λέεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη θαζηεξψλεηαη ε Δζληθή
Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) σο αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή
αξρή.
Η Δπξσπατθή Έλσζε θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο
επηθνηλσλίεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ.
Απφ ην 1987 κε ηε δεκνζίεπζε ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο
θνηλήο αγνξάο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ
ζεκαηνδνηήζεθε ε αξρή ηεο δηαδηθαζίαο απειεπζέξσζεο ηνπ ηνκέα ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ. Η δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε κε ηηο δέζκεο νδεγηψλ πνπ αθνινχζεζαλ
ηα επφκελα ρξφληα γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ηνκέα θαζψο θαη ηελ αλαζεψξεζή ηνπο. Γηα ηνλ
έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ δεκηνπξγήζεθαλ Αλεμάξηεηεο Δζληθέο
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ) ελψ ζηε ζπλέρεηα γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ΔΡΑ ζπζηάζεθε ν
Φνξέαο Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ γηα ηηο Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο
(BEREC).

3.2 Κανονιςτικό πλαύςιο Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ

3.2.1 Η περύοδοσ ϋωσ το 2000
Η ΔΔ κεξίκλεζε γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ
κέζσλ ζε φ, ηη αθνξά ζηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο αιιά θαη ζ’ φ, ηη ζρεηίδεηαη κε
ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηφζν ζηηο ελζχξκαηεο φζν θαη ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο.
Σν 1987 ζηηο 25 Ινπλίνπ ςεθίδεηαη απφ ηελ ΔΟΚ ε Οδεγία 1987/372/ΔΟΚ [18]
ζρεηηθά κε ηηο δψλεο ζπρλφηεηαο πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ζπληνληζκέλε εγθαηάζηαζε
παλεπξσπατθψλ ςεθηαθψλ θπςεισηψλ δεκφζησλ επίγεησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ
Κνηλφηεηα (Mobile communications GSM

– UMTS). Μέζσ ηεο νδεγίαο

εμαζθαιίδεηαη φ, ηη νη λέεο ηερλνινγίεο γηα ηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο ζα κπνξνχλ λα
ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο παξεκβνιέο θαη φηη δε δεκηνπξγείηαη ζηξέβισζε ζηελ αγνξά ηεο
εθάζηνηε ρψξαο ιφγσ ηεο επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπρλνηήησλ.
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ηηο 16 Μαΐνπ 1988 ε Δπηηξνπή ςήθηζε ηελ Οδεγία 1988/301/ΔΟΚ [19]
ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο ηειεπηθνηλσληψλ ηεξκαηηθψλ. θνπφο ηεο
νδεγίαο είλαη ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζε ηεξκαηηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ
εμνπιηζκφ. Πξνβιέπεη επίζεο ηελ θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ ή απνθιεηζηηθψλ
δηθαησκάησλ εηζαγσγήο, εκπνξίαο, ζχλδεζεο, ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζεο
ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Η νδεγία απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο,
ε νπνία μεθίλεζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ
αγνξψλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Η πξσηνβνπιία απηή εληζρχζεθε
απφ ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηνπ 1987 ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλήο αγνξάο
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη εμνπιηζκνχ, ε νπνία έζεζε δχν ζηφρνπο: ηε
δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ επξσπατθνχ δηθηχνπ ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη
ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ππεξεζηψλ ρακειφηεξνπ θφζηνπο.
Με ηελ νδεγία 90/387/ΔΟΚ [20] ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο Ινπλίνπ 1990 γίλεηαη
αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππεξεζηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ (open network
provision- ONP). Οη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ
νδεγία 95/62/ΔΚ [21] ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1995 πνπ νξίδεη πσο ζα
εθαξκνζηεί ε παξνρή αλνηθηνχ δηθηχνπ ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία κε αλαιπηηθνχο
θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο , ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο ρξήζηεο, ηελ
θνζηνιφγεζε θαη ηηκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαη εηδηθή κέξηκλα γηα κεηνλεθηνχληεο ρξήζηεο θαη άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Δμέιημε απηψλ ησλ δχν νδεγηψλ απνηειεί ε νδεγία 98/10/ΔΚ [22] ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1998 ζρεηηθά
κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ (ONP) ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία θαη
γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Η
ζπγθεθξηκέλε νδεγία ζπλππνινγίδεη ην γεγνλφο φηη απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1998, θαη κε
κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο γηα νξηζκέλα θξάηε κέιε, ζα ειεπζεξσζεί ε παξνρή
ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκήο ζηελ Κνηλφηεηα. Η εμέιημε απηή
επηηάζζεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα λέα
λνκνζεηηθά αιιά θαη ηερλνινγηθά δεδνκέλα. ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο είλαη
λα εθζπγρξνλίζεη ηηο πξνεγνχκελεο κε βάζε ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ
ρξεζηψλ αιιά θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
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Η νδεγία 99/5/ΔΚ[23] ηεο 9εο Μαξηίνπ 1999 ζρεηηθά κε ην ξαδηνεληνπηζκφ,
ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ
εμνπιηζκψλ απηψλ θαζνξίδεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηελ
ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ηνπ
ξάδην-εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο ζηφρνο ηεο
είλαη ε δεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο θαη αληαγσληζηηθήο εληαίαο αγνξάο θαη ζπλάκα ε
ηαρεία δηάδνζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε πςεινχ
επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηελ απνθπγή
επηβιαβψλ παξεκβνιψλ. Καζνξίδεη πνηέο θαηεγνξίεο ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ θαη
εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νδεγία, ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα κία
ζπζθεπή θαη αθνξνχλ ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή
ζπκβαηφηεηα, ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ θαη ηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο. Σα θξάηε κέιε
πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη θαηαζθεπαζηέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο θαη
παξέρνπλ καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο. Όηαλ πιεξνχληαη νη πην
πάλσ πξνυπνζέζεηο ηα πξντφληα ιακβάλνπλ ηε ζήκαλζε CE. Η νδεγία ηξνπνπνηήζεθε
αξγφηεξα απφ ηνπο θαλνληζκνχο 1882/2003 [24] θαη 596/2009 [25].
εκαληηθφηαην

ξφιν

ζηε

δηαδηθαζία

ηεο

απειεπζέξσζεο

ηεο

ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο έπαημαλ ε νδεγία 98/61/ΔΚ [26] πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία
97/33/ΔΚ [27] ζε φ, ηη αθνξά ηελ θνξεηφηεηα ησλ αξηζκψλ θαη ηελ πξνεπηινγή
θνξέα, θαζψο θαη ν θαλνληζκφο 2887/2000 [28] ζρεηηθά κε ηελ αδεζκνπνίεηε
πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηφρνο είλαη νη δηεπθφιπλζε
ηεο επηινγήο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε χπαξμε νπζηαζηηθνχ αληαγσληζκνχ ζε έλα
απειεπζεξσκέλν ηειεπηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε γίλνληαη
πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ηζρχνπζα σο ηφηε νδεγία ζρεηηθά κε ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο ζηελ πξνεπηινγή θνξέα θαη ζηε θνξεηφηεηα ησλ
αξηζκψλ θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη
εθηθηέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαλνληζκνχ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζπκβεί ηε ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ ησλ δχν ξπζκίζεσλ, θαζίζηαηαη
ππνρξεσηηθή γηα ηηο θαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο λα ηθαλνπνηνχλ εχινγεο αηηήζεηο
λενεηζεξρφκελσλ εηαηξηψλ γηα ηελ αδεζκνπνίεηε πξφζβαζε ζηνλ ηνπηθφ βξφρν πνπ
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε πςειήο ηαρχηεηαο πξφζβαζε ζην Internet. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, εθηφο ησλ άιισλ πιενλεθηεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ, ζα κεησζεί ην
θφζηνο ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζα ελζαξξπλζεί ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία.
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Ο βαζηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν εμειίζζεηαη ε ξπζκηζηηθή πνιηηηθή έσο
ην 2000 είλαη ε νκαιή κεηάβαζε απφ ην κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε ζε
θαζεζηψο αληαγσληζηηθήο αγνξάο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ξπζκίδνληαη ζηαδηαθά
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο, ηελ
πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζε ζπάλησλ
πφξσλ. Καζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο λέσλ παξφρσλ θαη ιακβάλεηαη
κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά.
Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο παίδνπλ νη Αλεμάξηεηεο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο
ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ ηνκέα θάζε ρψξαο πνχ είηε πξνυπήξραλ φπσο νη
OFFCOM/OFFTEL απφ ην 1984, είηε ζπζηάζεθαλ αξγφηεξα θαζ’ ππφδεημε ησλ
επξσπατθψλ νδεγηψλ (92/44/ΔΟΚ,97/13/ΔΚ, 98/10/ΔΚ) θαη απνηεινχλ μερσξηζηέο
λνκηθέο νληφηεηεο, δηαρεηξηζηηθά αλεμάξηεηεο απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο
νξγαληζκνχο. Οη Αλεμάξηεηεο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα λα ειέγρνπλ,
λα ξπζκίδνπλ θαη λα επνπηεχνπλ ηελ αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληψλ.

3.2.2 Σο ρυθμιςτικό καθεςτώσ 2002-2009
Πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ην άλνηγκα ηνπ ηνκέα ζηνλ αληαγσληζκφ, ην 1999 ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε εθηεηακέλε δηαδηθαζία αλαζχληαμεο ηνπ
επξσπατθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ο γεληθφο ζηφρνο ήηαλ ε
βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο κε ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο
κεηαμχ ηεο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ θαλφλσλ επξσπατθνχ
αληαγσληζκνχ. Σν ελ ιφγσ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο
απνηειείηαη απφ πέληε νδεγίεο: ηελ

νδεγία-πιαίζην (2002/21/ΔΚ) θαη απηέο πνπ

αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε θαη ηε δηαζχλδεζε (2002/19/ΔΚ), ηελ αδεηνδφηεζε
(2002/20/ΔΚ), ηελ θαζνιηθή ππεξεζία (2002/22/ΔΚ) θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο
δσήο (2002/58/ΔΚ). Δπίζεο πξνζηίζεηαη ε απφθαζε (2002/676/ΔΚ) ηνπ 2002 ζρεηηθά
κε ηελ πνιηηηθή γηα ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα.
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3.2.2.1 Οδηγύα 2002/21/ΕΚ- «Οδηγύα- πλαύςιο»

H

νδεγία 2002/21/ΔΚ [29] ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ

πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα
θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, γλσζηή θαη σο «νδεγία- πιαίζην», είλαη
κέξνο ηεο «δέζκεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ξπζκίζεσλ» γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ
θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ψζηε ν ηνκέαο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ λα θαηαζηεί
αληαγσληζηηθφηεξνο.
Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα νδεγηψλ ζε ζρέζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεηαη πιένλ ν ηνκέαο ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ. Δλφςεη ηεο ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο θαη ηεο αλάγθεο νξηδφληηαο
ξχζκηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ, ην λέν πιαίζην δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζε
δίθηπα θαη ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ, αιιά θαιχπηεη θαη ην ζχλνιν ησλ δηθηχσλ θαη
ππεξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. πκπεξηιακβάλεη ηε ζηαζεξή ηειεθσλία,
ηηο θηλεηέο θαη ηηο ζηαζεξέο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο, θαζψο θαη ηελ θαισδηαθή θαη
ηε δνξπθνξηθή ηειεφξαζε. Η νδεγία θαιχπηεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
ηεξκαηηθφ εμνπιηζκφ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηφλ απφ κεηνλεθηνχληεο ρξήζηεο,
επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά θαη ηνπο θαλφλεο
εθρψξεζεο ζπάλησλ πφξσλ. Σέινο νξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ νη Δζληθέο
Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (ΔΡΑ) νη νπνίεο είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο
ξπζκίζεηο.
Σα θξάηε

κέιε νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ πσο νη ΔΡΑ ζα είλαη λνκηθά

δηαθξηηέο θαη αλεμάξηεηεο απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο παξνρήο δηθηχσλ, εμνπιηζκνχ
ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. πγρξφλσο νη ΔΡΑ είλαη απηέο πνπ ζα
ξπζκίδνπλ ηελ αγνξά ελψ δε ζα επεξεάδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ άιια
φξγαλα θαη αξρέο.
Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ΔΡΑ ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ
θαη δηαθαλή θαη πσο ζα ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη κεραληζκνί πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ
πσο ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ πιεπξψλ πνπ
ζα επεξεάδνληαη απφ απηά. Όζνη επεξεάδνληαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ ΔΡΑ (ρξήζηεο ή
πάξνρνη δηθηχσλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ) δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα
πξνζθπγήο ζε αλεμάξηεην φξγαλν.
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Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φπνηαο θαηάζηαζεο κπνξεί λα πξνθχςεη ζηα πιαίζηα ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ νη ΔΡΑ ζπλεξγάδνληαη ηφζν κε ηελ
Δπηηξνπή φζν θαη κε ηνλ Φνξέα Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ γηα ηηο
Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (BEREC) ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζα αλαθεξζνχκε
ζηε ζπλέρεηα.
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ΔΡΑ αθνξνχλ 4 βαζηθνχο άμνλεο: ηελ πξνψζεζε ηνπ
αληαγσληζκνχ, ηελ αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηελ ππνζηήξημε ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ηέινο ηε δηαρείξηζε ησλ ζπαλίσλ πφξσλ
φπσο

είλαη

νη

ξαδηνζπρλφηεηεο,

ε

αξηζκνδφηεζε,

ε

νλνκαηνδνζία

θαη

δηεπζπλζηνδφηεζε θαη ηα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο. Έηζη νη ρξήζηεο ζα απνθνκίζνπλ ην
κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή αλάκεζα ζηηο παξερφκελεο
ππεξεζίεο, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηηκή, ελψ νη ζπάληνη πφξνη ζα εθρσξεζνχλ κε ηξφπν
δίθαην θαη δηαθαλή κε νθέιε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο.
Σέινο νη ΔΡΑ αλαιακβάλνπλ λα εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε αγνξά
ψζηε αλ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρχ, πνπ βξίζθνληαη δειαδή ζε ζέζε
ζπκπεξηθέξνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο θαη, ηειηθά, ηνπο
θαηαλαισηέο, λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα επαλέξρεηαη ε ηζνξξνπία
ζηελ αγνξά. Η νδεγία- πιαίζην ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
717/2007 [30], ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 544/2009 [31] θαη ηελ Οδεγία
2009/140/ΔΚ[32].
3.2.2.2 Οδηγύα 2002/20/ΕΚ- οδηγύα «παροχό ϊδειασ»

Η Οδεγία 2002/20/ΔΚ [33] ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Οδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε), αζρνιείηαη κε ηελ
ελαξκφληζε θαη λα απινχζηεπζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε
ρνξήγεζε άδεηαο ζε δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ
λα δηεπθνιχλεηαη ε παξνρή ηνπο ζε νιφθιεξε ηελ Κνηλφηεηα.
Οη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο θαιχπηνπλ ηηο άδεηεο γηα φια ηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, είηε παξέρνληαη ζην θνηλφ είηε φρη. Χζηφζν, ηζρχνπλ
κφλν γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ, φπνπ ε ρξήζε απηή
ζπλεπάγεηαη ηελ παξνρή δηθηχνπ ή ππεξεζίαο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη θαηά
θαλφλα απηφ γίλεηαη έλαληη ακνηβήο.
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ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα ελαξκνληζκέλε αγνξά γηα δίθηπα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ ξπζκίζεσλ ζην
ειάρηζην. Η βαζηθή θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ε νδεγία είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ
αηνκηθψλ απφ γεληθέο άδεηεο, ελψ ην εηδηθφ θαζεζηψο γηα ηε ρνξήγεζε ζπρλνηήησλ
θαη αξηζκψλ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη. Γίλεηαη φκσο ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ
πνπ εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηεο γεληθήο άδεηαο θαη εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη αξηζκψλ. Η νδεγία αληηθαηαζηάζεθε απφ
ηελ νδεγία 2009/140/ΔΚ[32].
3.2.2.3 Οδηγύα 2002/19/ΕΚ - οδηγύα «πρόςβαςη»

Η Οδεγία 2002/19/ΔΚ [34], ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο,
γλσζηή θαη σο «Οδεγία γηα ηελ πξφζβαζε», ελαξκνλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα
θξάηε κέιε ξπζκίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε, θαη ηε δηαζχλδεζε κε δίθηπα ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ.
Μέζσ ηεο νδεγίαο θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ
θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ δηαζχλδεζε θαη
πξφζβαζε ζηα δίθηπά ηνπο. χκθσλα κε ηελ νδεγία πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε ξχζκηζε
ηεο αγνξάο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη κφλν φπνπ απηφ
δελ είλαη εθηθηφ λα παξεκβαίλνπλ νη ΔΡΑ.
Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο πνπ ζα
ελζαξξχλνπλ

ηνλ

αληαγσληζκφ

κέζσ

ηεο

ηφλσζεο

ηεο

αλάπηπμεο

ησλ

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ρσξίο σζηφζν λα απνζαξξχλεηαη ε
θαηλνηνκία. Η πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξε θαη
εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ. Η νδεγία αληηθαηαζηάζεθε
απφ ηελ νδεγία 2009/140/ΔΚ[32].
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3.2.2.4 Οδηγύα 2002/22/ΕΚ - οδηγύα «καθολικό υπηρεςύα»

Η Οδεγία 2002/22/ΔΚ [35] ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002, γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα
ησλ ρξεζηψλ ζε φ, ηη αθνξά ζε δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
(Οδεγία Καζνιηθήο Τπεξεζίαο), αθνξά ζηελ παξνρή ελφο ειάρηζηνπ ζπλφινπ
ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε πξνζηηή ηηκή
ρσξίο λα ζηξεβιψλεηαη ν αληαγσληζκφο. Σν ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζην νπνίν
αλαθεξζήθακε πεξηιακβάλεη παξνρή πξφζβαζεο ζε ηειεθσληθέο ππεξεζίεο,
ππεξεζίεο ηειεθσληθψλ πιεξνθνξηψλ, θνηλφρξεζηα ηειέθσλα ζε ζεκεία πνπ λα έρεη
πξφζβαζε ην θνηλφ, εηδηθή κέξηκλα γηα ηνπ κεηνλεθηνχληεο ρξήζηεο, ηηκνιφγεζε
ππεξεζηψλ ψζηε λα είλαη πξνζηηέο ζην θνηλφ. Σα θξάηε κέιε νθείινπλ λα
πξνζδηνξίζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα παξέρνπλ ηελ θαζνιηθή ππεξεζία ζηνπο
ρξήζηεο θαη ζέηνπλ ζε απηέο ηνπο ζηφρνπο επηδφζεσλ γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη κέζσ ηεο νδεγίαο ζηνπο αξηζκνχο έθηαθηεο αλάγθεο
φπσο ην 112 ζηνπο νπνίνπο νη Δπξσπαίνη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ρσξίο
ρξέσζε αθφκα θαη απφ δεκφζηα ηειέθσλα. Η νδεγία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ νδεγία
2009/136/ΔΚ [36].

3.2.2.5 Οδηγύα 2002/58/ΕΚ - οδηγύα «ιδιωτικό ζωό και ηλεκτρονικϋσ
επικοινωνύεσ»

Η Οδεγία 2002/58/ΔΚ [37] ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 12εο Ινπιίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο δσήο ζηηο
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο) αθνξά ζηελ επηβνιή εηδηθψλ φξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη
επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ).
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Η νδεγία απηή πεξηέρεη νπζηψδεηο θαλφλεο πνπ πξννξίδνληαη γηα λα
εμαζθαιίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ρξεζηψλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ηερλνινγίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα εμαζθαιίδεηαη φηη ε επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ζα γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν
πξνζσπηθφ θαη φηη ηα δεδνκέλα θίλεζεο ζα δηαηεξνχληαη κφλν γηα φζν δηάζηεκα απηφ
είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επηθνηλσλίαο. Δπηπιένλ δηαζθαιίδεηαη ην
απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ. Οη ελ ιφγσ θαλφλεο αθνξνχλ ζηα θαηλφκελα ηεο
απηφθιεηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο «cookies» γηα ηα νπνία πηνζεηείηαη ε
κέζνδνο ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ ρξήζηε. Πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε
ηνπ ρξήζηε πξέπεη λα ππάξρεη θαη γηα ηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζε δεκφζηνπο
ηειεθσληθνχο θαηαιφγνπο. Η παξνχζα νδεγία ηξνπνπνηήζεθε δηαδνρηθά απφ ηεο
νδεγίεο 2006/24/ΔΚ [38] θαη 2009/136/ΔΚ .

3.2.2.6 Απόφαςη 2002/676/ΕΚ – απόφαςη για το ραδιοφϊςμα

Η Απφθαζε 676/2002/ΔΚ [39] ζρεηηθά κε έλα Καλνληζηηθφ Πιαίζην γηα ηελ
πνιηηηθή ηνπ ξαδηνθάζκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (Απφθαζε ξαδηνθάζκαηνο)
αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε κέιε ζα δηαρεηξηζηνχλ απηφ ηνλ ζπάλην πφξν
ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηηο θηλεηέο
επηθνηλσλίεο.
Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ πνιηηηθήο γηα
ηε ρξήζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο,
επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο. Τπφςε ιακβάλνληαη
επίζεο θαη δεηήκαηα αζθάιεηαο, δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο.
Η απφθαζε απνζθνπεί επίζεο ζηε δεκηνπξγία ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα λα
εμαζθαιηζζεί φηη ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο. Ο ηειηθφο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε
ρξήζε ηνπ θάζκαηνο.
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3.2.3 Η περύοδοσ μετϊ το 2009
Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (2000-2009) νη βαζηθνί ζηφρνη θαη κεηά
ην 2009 παξακέλνπλ ίδηνη. Σν λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πνπ εθδφζεθε ην 2009 θαη
ηξνπνπνίεζε ην πξνεγνχκελν, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο γηα ηα
ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά.
Οη ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο είλαη πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο. Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ βαζίδεηαη ζε ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. Οη
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο φκσο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ήηαλ ξαγδαίεο. Απηφ έρεη
απνηέιεζκα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ 2002 λα κελ ιακβάλεη ππφςε ηερλνινγίεο πνπ
ζήκεξα είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο. Σν θελφ απηφ ήξζε λα θαιχςεη ε δέζκε νδεγηψλ
ηνπ 2009 πνπ πεξηιάκβαλε ηε γλσζηή θαη σο «βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο» ("Better
Regulation Directive") θαη ηελ νδεγία «δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ» ("Citizens' Rights
Directive"). ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία δηαηεξεί ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο
πξνζπαζψληαο φκσο λα παξνηξχλεη ηνπο Δπξσπαίνπο λα απνιακβάλνπλ ηα πξνλφκηα
ησλ βειηησκέλσλ θαη νηθνλνκηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο
φπνην ηχπν δηθηχνπ ηνπο εμππεξεηεί.
Η νδεγία 2009/140/ΔΚ [32] αληηθαζηζηά ηηο 2002/21/ΔΚ, 2002/19/ΔΚ θαη
2002/20/ΔΚ ελψ ε νδεγία 2009/136/ΔΚ [36] αληηθαζηζηά ηηο 2002/22/ΔΚ θαη
2002/58/ΔΚ θαζψο θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 2006/2004. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη
ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ ησλ νδεγηψλ θαη απινπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ.

3.2.3.1 Οδηγύα 2009/140/ΕΚ - οδηγύα «βελτύωςη τησ νομοθεςύασ»

Η ηξνπνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ νδεγηψλ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο
ηνπο κε γλψκνλα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ ζηνπο
θαηαλαισηέο, ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε λέεο ππνδνκέο, ηελ ειεπζέξσζε ηνπ
ξαδηνθάζκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ δηαηεξήζεθαλ ή θαη
εληζρχζεθαλ.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο αιιάδεη. Οη άδεηεο πιένλ είλαη
γεληθέο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
δηθηχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ,
ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ θαη θσλήο, ξαδηνηειενπηηθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
κεηάδνζεο, θιπ. Σν λέν ζχζηεκα αδεηνδφηεζεο βειηηψλεη ηε δηαθάλεηα ηνπ
ξπζκηζηηθνχ θαζεζηψηνο θαη απινπζηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο.
Σν θαζεζηψο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηε ρξήζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ ζηνρεχεη
ζηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κέζσ
ηεο ελαξκφληζεο ησλ θαλφλσλ γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ.
Καηά θαλφλα, ε νδεγία νξίδεη φηη ε θαηαλνκή θαη ε εθρψξεζε ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά, δηαθαλή, ακεξφιεπηα θαη αλαινγηθά θξηηήξηα.
Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε έλα θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ ΔΔ επλντθφ γηα ηελ
θαηλνηνκία, ηηο επελδχζεηο θαη ηνλ αληαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε
δπλαηφηεηα γηα πςειήο πνηφηεηαο ξαδηνηειενπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
Σν ξαδηνθάζκα απνηειεί έλα ζπάλην πφξν κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαβηβάδνπλ θαη
ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο φιεο νη αζχξκαηεο ππεξεζίεο. Η ρξήζε ηνπ απαηηεί
απνδνηηθφ ζπληνληζκφ ζε επξσπατθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ
αλάπηπμε. Η ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο ζηνρεχεη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη
ζπληνληζκφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο
δηαρείξηζεο ηνπ ξαδηνθάζκαηνο γηα ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Δπηπιένλ
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα επαλεμέηαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ πθηζηάκελσλ
δηθαησκάησλ ρξήζεο

ξαδηνζπρλνηήησλ θάησ απφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη

πξνυπνζέζεηο.
Η αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ είλαη κέξνο ηεο αλαζεψξεζεο ηεο ξχζκηζεο. Η λέα
νδεγία επηδηψθεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δηθηχσλ
ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε θπβεξλν-επηζέζεσλ φπσο νη ηνί. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα
δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ δελ νξίδεηαη πιένλ απφ ηε λνκνζεζία. Οθείιεη
φκσο λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ ηχπν ησλ δηθηχσλ πνπ εμππεξεηεί.

3.2.3.2 Οδηγύα 2009/136/ΕΚ - οδηγύα «δικαύωμα των πολιτών»

Η ηξνπνπνηήζεηο πνπ έθεξε ε ζπγθεθξηκέλε νδεγία αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία
θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ.
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Σα άξζξα πνπ ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη αθνξνχλ ζην δηθαίσκα ζηελ
πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ζηε δίθαηε ηηκνιφγεζή
ηνπο. Δηδηθή κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο κε αλαπεξία. Δπίζεο ε
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη
αλάκεζα ζηα άξζξα πνπ εληζρχζεθαλ. Δπηπιένλ πξνσζνχληαη ελαξκνληζκέλνη αξηζκνί
γηα ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γξακκήο γηα
αγλννχκελα παηδηά. Οη αξηζκνί απηνί μεθηλνχλ κε «116» θαη ζε απηνχο πξέπεη λα
έρνπλ φινη αλεμαηξέησο δηθαίσκα πξφζβαζεο.
Όζνλ αθνξά ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζή
ηνπο γηα ην εληαίν επξσπατθφ αξηζκφ έθηαθηεο αλάγθεο «112». Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηίζεληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο θαη ηελ
πξνζαξκνγή ζηελ ηερληθή πξφνδν.

3.3 Εθνικϋσ Ρυθμιςτικϋσ Αρχϋσ
Όιεο νη νδεγίεο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ίδξπζε, φπνπ δελ ππάξρεη, θαη ζηελ
αλεκπφδηζηε

ιεηηνπξγία

ησλ

Αλεμάξηεησλ

Ρπζκηζηηθψλ

Αξρψλ

γηα

ηηο

Σειεπηθνηλσλίεο.
Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ είλαη ε
εμαζθάιηζε θαη εγγχεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο απφ ηα θξάηε κέιε. Οη ΔΡΑ πξέπεη
δειαδή λα είλαη λνκηθά δηαθξηηέο θαη αλεμάξηεηεο απφ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο
παξνρήο δηθηχσλ, εμνπιηζκνχ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη
ζπγρξφλσο επεηδή είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ησλ αγνξψλ, δελ
πξέπεη λα δέρνληαη νδεγίεο απφ νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν.
Οη ΔΡΑ νθείινπλ λα αζθνχλ ηελ εμνπζία ηνπο κε ηξφπν ακεξφιεπην θαη
δηαθαλή. Όηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αγνξά, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαζηεξψζνπλ κεραληζκνχο
δηαβνχιεπζεο κεηαμχ

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Γηα ιφγνπο εμαζθάιηζεο ηεο

δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, νη ΔΡΑ επηθνξηίδνληαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο.
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Αλάκεζα ζηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο είλαη ε εδξαίσζε ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο θαη ε πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξνρή δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Δλψ εμαζθαιίδνπλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε
ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ. Αθφκα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ
κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο γηα φινπο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ.
ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη δηαθνξά αλάκεζα ζε ρξήζηεο ή παξφρνπο δηθηχσλ
ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή, ππάξρνπλ
απνηειεζκαηηθνί εζληθνί κεραληζκνί πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο
πξνζθπγήο ελψπηνλ αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ.

3.4 Υορϋασ Ευρωπαώκών Ρυθμιςτικών
Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ (BEREC)

Αρχών

για

τισ

Ιδξχζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ 1211/2009 [40] ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε
δξάζε ηνπ μεθηλάεη πνιχ λσξίηεξα. Σν 1997 μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε Οκάδα
Αλεμάξηεησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ (Independent Regulators Group - IRG), σο έλα
άηππν φξγαλν ζπλάληεζεο θαη αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ησλ επξσπατθψλ ΔΡΑ, φπνπ
δφζεθε ε δπλαηφηεηα δηαηχπσζεο θνηλψλ ζέζεσλ γεγνλφο πνπ ζηαδηαθά ηνπ έδσζε
κεγαιχηεξε βαξχηεηα.
Σν 2003 ζπζηάζεθε ε Οκάδα Δπξσπατθψλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ (European
Regulators Group - ERG). Σν ERG απνηέιεζε ηελ επίζεκε πιαηθφξκα ζπδεηήζεσλ
κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ ΔΡΑ. Με ηε ζχζηαζε ηνπ BEREC σο
ζπκβνπιεπηηθνχ θνξέα, νη ΔΡΑ δηαζέηνπλ πιένλ απμεκέλεο εμνπζίεο θαη θαζήθνληα
ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ηηο επηκέξνπο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο.
Ο ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Φνξέα είλαη ηξηπιφο. Πξψηνο ζηφρνο
ηνπ, είλαη ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε κεηαμχ ησλ ΔΡΑ ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΔΔ. Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε γλσκνδφηεζε
επί ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ Δζληθψλ
Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ θαη ε έθδνζε ζπζηάζεσλ θαη θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ. Σξίην
ζηφρν απνηειεί ε έθδνζε εθζέζεσλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηνλ ηνκέα
Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ.
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3.5 υγκριτικό παρουςύαςη οδηγιών
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή ζεηξά πηνζέηεζεο ησλ επξσπατθψλ
νδεγηψλ:
Έηνο

1987

1988
1990
1995
1997
1998
1998
1999
2002
2002
2002

2002

2002

2002

Οδεγία
Οδεγία 1987/372/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηηο δψλεο ζπρλφηεηαο πνπ ζα δηαηεζνχλ
γηα ηε ζπληνληζκέλε εγθαηάζηαζε παλεπξσπατθψλ ςεθηαθψλ θπςεισηψλ
δεκφζησλ επίγεησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Κνηλφηεηα (Mobile
communications GSM – UMTS)
Οδεγία 1988/301/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο
ηειεπηθνηλσληψλ ηεξκαηηθψλ
Οδεγία 90/387/EOK γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηνλ
ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο
παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ (Open Network Provision - ONP)
Οδεγία 95/62/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνρήο αλνηθηνχ
δηθηχνπ (ONP) ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία
Οδεγία 97/33/ΔΚ γηα ηε δηαζχλδεζε ζην ρψξν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί θαζνιηθή ππεξεζία θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα,
κε εθαξκνγή ησλ αξρψλ παξνρήο αλνηθηνχ δηθηχνπ (ΟΝΡ)
Οδεγία 98/61/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 97/33/ΔΚ ζε φ, ηη
αθνξά ηε θνξεηφηεηα ησλ αξηζκψλ θαη ηελ πξνεπηινγή θνξέα
Οδεγία 98/10/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνρήο αλνηθηνχ
δηθηχνπ (ONP) ζηε θσλεηηθή ηειεθσλία θαη γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία
γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ
Οδεγία 99/5/ΔΚ ζρεηηθά κε ην ξαδηνεληνπηζκφ, ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ
εμνπιηζκφ θαη ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ εμνπιηζκψλ
Οδεγία 2002/21/ΔΚ ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη
ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, γλσζηή θαη σο «νδεγία- πιαίζην»
Οδεγία 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ «Οδεγία γηα ηελ αδεηνδφηεζε»
Οδεγία 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε ηε δηαζχλδεζή ηνπο,
γλσζηή θαη σο «Οδεγία γηα ηελ πξφζβαζε»
Οδεγία 2002/22/ΔΚ γηα ηελ Καζνιηθή Τπεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
ρξεζηψλ ζε φ, ηη αθνξά ζε δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ «Οδεγία Καζνιηθήο Τπεξεζίαο»
Οδεγία 2002/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ «Οδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο
δσήο ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο»
Απφθαζε 676/2002/ΔΚ ζρεηηθά κε έλα Καλνληζηηθφ Πιαίζην γηα ηελ
πνιηηηθή ηνπ ξαδηνθάζκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα «Απφθαζε
ξαδηνθάζκαηνο»
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2009

2009

Οδεγία 2009/140/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2002/21/ΔΚ
ζρεηηθά κε θνηλφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 2002/19/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε
δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ζπλαθείο επθνιίεο θαζψο θαη κε
ηε δηαζχλδεζή ηνπο, θαη 2002/20/ΔΚ γηα ηελ αδεηνδφηεζε δηθηχσλ θαη
ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ
Οδεγία 2009/136/ΔΚ γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2002/22/ΔΚ γηα ηελ
θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα
θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ηεο νδεγίαο 2002/58/ΔΚ
ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ
επηθνηλσληψλ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2006/2004 γηα ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
Πίλαθαο 5: Υξνληθή ζεηξά πηνζέηεζεο θνηλνηηθώλ νδεγηώλ

Σν ξαδηνθάζκα απνηειεί έλα ζπάλην πφξν κε ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ. ηνλ
πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κε πνην ηξφπν νη νδεγίεο επεξεάδνπλ ηε
δηαρείξηζή ηνπ.
Γηαρείξηζε
Ραδηνθάζκαηνο

1987/372/ΔΟΚ

2002/20/ΔΚ

2009/140/ΔΚ

Δλίζρπζε θαηαζθεπήο
αζχξκαησλ δηθηχσλ

Γηεπθφιπλζε
Γηαδηθαζηψλ
Αδεηνδφηεζεο

Παξακέλεη

Πίλαθαο 6: Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο

Σέινο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη νδεγίεο κέζσ ησλ νπνίσλ
επηηεχρζεθε ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο.
Απειεπζέξσζε ηεο Αγνξάο
1988/301/ΔΟΚ

Σεξκαηηθφο Δμνπιηζκφο

1990/387/EOK

Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο Αμίαο

90/387/ΔΟΚ

& 95/62/ΔΚ Τπνδνκέο θαη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ( ε δηαδηθαζία

& 98/10/ΔΚ

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά)

Καλ. 2887/2000

Αδεζκνπνίεζε ηνπηθνχ βξφρνπ(LLU)
Πίλαθαο 7: Οδεγίεο γηα ηε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4
ΡΤΘΜΙΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΨΝ
ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΨΝ ΜΕΨΝ

4.1 Οι υπηρεςύεσ οπτικοακουςτικών μϋςων ςτην Ευρώπη

Ο

ηνκέαο

νπηηθναθνπζηηθψλ

κέζσλ

(ξαδηφθσλν,

ηειεφξαζε

θαη

θηλεκαηνγξάθνο) αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν αξηζκφ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, θαη
απνηειεί κία βαζηθή πεγή ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο. ηα πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ
γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ζηελ Δπξψπε, ιακβάλεηαη κέξηκλα θαη γηα
ζέκαηα φπσο:
 ε επξσπατθή πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία,
 ε πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ,
 ε πξνψζεζε ηεο πνιπκνξθίαο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
 ε

αχμεζε

ηεο

επξσπατθήο

παξαγσγήο

ηαηληψλ

θαη

ηειενπηηθψλ

πξνγξακκάησλ.
Με γλψκνλα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ)
θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Με ηα ξπζκηζηηθά πιαίζηα ήδε απφ ην 1989, κε
ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα φπσο ην MEDIA γηα ηε ζηήξημε ηεο επξσπατθήο
νπηηθναθνπζηηθήο βηνκεραλίαο θαη κε άιιεο πξσηνβνπιίεο φπσο ε Δπξσπατθή Μέξα
ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ησλ Καλλψλ. Δπίζεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνψζεζε
ηεο επηγξακκηθήο δηαλνκήο1 πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ηνπ γξακκαηηζκνχ2 ζηα κέζα
επηθνηλσλίαο.

1

Δπηγξακκηθή δηαλνκή: κεηάθξαζε ηνπ φξνπ online distribution

2

Γξακκαηηζκφο: κεηάθξαζε ηνπ φξνπ literacy
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4.2 Ρυθμιςτικό Πλαύςιο
Η πνιηηηθή γηα ηνλ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα δηακνξθψλεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο
ησλ θξαηψλ κειψλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο αθνξά ηεξάζηηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα
θαη ζχλζεηα δεηήκαηα φπσο ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία, νη ππεξεζίεο πξνο ην δεκφζην
ζπκθέξνλ θαη ε θνηλσληθή επζχλε. Ο ξφινο ηεο ΔΔ ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ
νξηζκέλσλ βαζηθψλ θαλφλσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ,
φπσο νη αλνηθηέο αγνξέο ηεο ΔΔ θαη ν ζεκηηφο αληαγσληζκφο.
Απηή ηε ζηηγκή εθαξκφδεηαη θαη ελζσκαηψλεηαη ζην εζληθφ Γίθαην

ησλ

θξαηψλ κειψλ ε νδεγία 2010/13/ΔΔ [41], γλσζηή θαη σο «νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ». Η νδεγία απηή ήξζε λα θσδηθνπνηήζεη θαη λα
αληηθαηαζηήζεη ηελ νδεγία 2007/65/ΔΚ [42] «Τπεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ
επηθνηλσλίαο ρσξίο ζχλνξα», ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο είρε επεθηείλεη ηελ νδεγία
89/552/ΔΟΚ[43] πεξηζζφηεξν γλσζηή κε ην φλνκα «Σειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα» (TΥ)
πνπ είρε ηξνπνπνηεζεί ην 1997[44]. Η ρξνληθή ζεηξά πηνζέηεζεο ησλ θνηλνηηθψλ
νδεγηψλ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα :

Έηνο

Οδεγία

1989

89/552/ΔΟΚ γηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ (νδεγία Σειεφξαζε Υσξίο χλνξα)
97/36/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ γηα ην ζπληνληζκφ
νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
2007/65/ΔΚ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ γηα ην ζπληνληζκφ
νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ
κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (νδεγία Τπεξεζίεο
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο ρσξίο ζχλνξα)
2010/13/EE γηα ηνλ ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ)

1997

2007

2010

Πίλαθαο 8: Υξνληθή ζεηξά πηνζέηεζεο θνηλνηηθώλ νδεγηώλ

50
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

4.2.1 Οδηγύα 2010/13/ΕΕ - "Τπηρεςύεσ οπτικοακουςτικών μϋςων"
Η νδεγία "Τπεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ" απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν
ηεο θνηλνηηθήο νπηηθναθνπζηηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη ε νδεγία 2010/13/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Μαξηίνπ 2010 γηα ην
ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ
θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Με ηελ
νδεγία 2010/13/ΔΔ θσδηθνπνηείηαη ζε εληαίν θείκελν θαη θαηαξγείηαη ε νδεγία
89/552/ΔΚ, φπσο απηή είρε ηξνπνπνηεζεί απφ ηηο νδεγίεο 97/36/ΔΚ θαη 2007/65/ΔΚ.
Βαζηθφο ηεο ζηφρνο είλαη λα ζεζπίζεη πιαίζην γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο
παξαγσγήο θαη δηαλνκήο πξνγξακκάησλ θαη λα δηαζθαιίζεη φξνπο ζεκηηνχ
αληαγσληζκνχ. Η ζπγθεθξηκέλε νδεγία αθνξά ζηνπο παξφρνπο νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ πνπ:


έρνπλ ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπο ζε έλα θξάηνο κέινο θαη νη ζπληαθηηθέο
απνθάζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ιακβάλνληαη ζην ίδην
θξάηνο κέινο



έρνπλ ηα θεληξηθά γξαθεία ζε έλα θξάηνο κέινο θαη νη απνθάζεηο γηα ηηο
ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ιακβάλνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο



ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ έρεη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ζε έλα θξάηνο κέινο,
αιιά νη απνθάζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ιακβάλνληαη ζε
ηξίηε ρψξα



ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί αλεξρφκελε δεχμε πξνο δνξπθφξν πνπ
βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο



ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί δνξπθνξηθφ δπλακηθφ επξηζθφκελν ζε
θξάηνο κέινο.
Η κεηάδνζε, ζε έλα θξάηνο κέινο, ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, νη

νπνίεο πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε, πξέπεη λα γίλεηαη ειεχζεξα θαη λα κελ
ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο παξά κφλν αλ ην κεηαδηδφκελν πεξηερφκελν πεξηιακβάλεη
πξνγξάκκαηα βίαηνπ ή πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ
επαηζζεζία ησλ αλειίθσλ. Η αλακεηάδνζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί επίζεο θαη ζηελ
πεξίπησζε, πνπ ην εθάζηνηε θξάηνο κέινο θξίλεη φηη δηαθπβεχεηαη ε δεκφζηα ηάμε, ε
πγεία θαζψο θαη ε αζθάιεηα, ή ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ.
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Βαζηθή ππνρξέσζε ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ είλαη
λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
επσλπκία ηνπο, ηε γεσγξαθηθή ηνπο δηεχζπλζή, ηα ζηνηρεία ηνπο θαη ηνλ αξκφδην
ξπζκηζηηθφ ή επνπηηθφ θνξέα.
Η ζπγθεθξηκέλε νδεγία δηέπεη ηνλ παλεπξσπατθφ ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ
λνκνζεζηψλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο.
1.

Πξόθιεζε κίζνπο
Οη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρνπλ

νπνηαδήπνηε πξφθιεζε κίζνπο ιφγσ θπιήο, θχινπ, ζξεζθείαο ή εζληθφηεηαο.
2.

Πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ
Οη πάξνρνη ππνρξενχληαη λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο

ηνπο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε νπηηθή ή αθνπζηηθή αλαπεξία.
3.

Γηθαίσκα ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ζεκαληηθά γεγνλόηα
Σα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ κέηξα ψζηε γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία, λα κε κεηαδίδνληαη θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα,
απνθιείνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ θνηλνχ ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο κέινπο. Κάζε θξάηνο
κέινο κπνξεί λα θαηαξηίζεη θαηάινγν ησλ γεγνλφησλ απηψλ θαη λα νξίζεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθήο κεηάδνζεο, θάζε
ηειενπηηθφο νξγαληζκφο, κε έδξα ζε θξάηνο κέινο, έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε
ζχληνκα απνζπάζκαηα ησλ γεγνλφησλ κείδνλνο ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ζθνπνχο
ζχληνκσλ αληαπνθξίζεσλ επηθαηξφηεηαο.
4.

Πξνώζεζε επξσπατθώλ θαη αλεμάξηεησλ έξγσλ
Οη ηειενπηηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα αθηεξψλνπλ έλα πνζνζηφ (ηνπιάρηζηνλ

10 % ηνπ ρξφλνπ εθπνκπήο ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ 10 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο) ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπο ζε επξσπατθά έξγα παξαγσγψλ αλεμαξηήησλ απφ ηειενπηηθνχο
νξγαληζκνχο , εθηφο ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη ζε εηδήζεηο, αζιεηηθέο εθδειψζεηο,
ηειενπηηθά παηρλίδηα, δηαθεκίζεηο, ππεξεζίεο ηειεθεηκελνγξαθίαο ή εθπνκπέο
ηειεπψιεζεο.
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Όζνλ αθνξά ηηο θαηά παξαγγειία ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ηα
θξάηε κέιε θξνληίδνπλ νη πάξνρνη θαηά παξαγγειία ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ λα πξνσζνχλ ηελ παξαγσγή επξσπατθψλ έξγσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηά.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη πάξνρνη ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ νηθνλνκηθά ζηελ παξαγσγή επξσπατθψλ έξγσλ ή λα αθηεξψζνπλ
ζεκαληηθφ κεξίδην ή/θαη ζεκαληηθή ζέζε ζηα επξσπατθά έξγα, ζηνλ θαηάινγν ησλ
πξνγξακκάησλ ηνπο.

5.

Οπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλώζεηο
Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ παξέρνπλ νπηηθναθνπζηηθέο

εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια, απαγνξεχνληαη δειαδή
νη ζπγθαιπκκέλεο νπηηθναθνπζηηθέο εκπνξηθέο αλαθνηλψζεηο. Γελ επηηξέπεηαη λα
πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο πνπ απεπζχλνληαη ζην ππνζπλείδεην. Αθφκα δελ επηηξέπεηαη
λα ζίγνπλ ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ή λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο. Δπίζεο
δελ επηηξέπεηαη λα ελζαξξχλνπλ ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ.
Οη αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε αιθννινχρα πνηά δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ
κελχκαηα πνπ λα απεπζχλνληαη εηδηθά ζε αλήιηθνπο. Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο πξντφλησλ
πνπ ε πξνψζεζε ηνπο δελ επηηξέπεηαη, ηέηνηα είλαη ηα πξντφληα θαπλνχ θαη ηα
θάξκαθα θαη νη ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πνπ δηαηίζεληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή. Σέινο
δελ επηηξέπεηαη λα βιάπηνπλ εζηθά ή ζσκαηηθά αλειίθνπο.
Οξηζκέλα πξνγξάκκαηα ή ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ κπνξνχλ λα
ιακβάλνπλ ρνξεγία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη, δελ
ζίγεηαη ε ζπληαθηηθή αλεμαξηεζία ηνπ παξφρνπ κέζσλ, ηα πξνγξάκκαηα ή νη
ππεξεζίεο απηέο δελ παξαθηλνχλ επζέσο ζε αγνξά ή κίζζσζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ
θαη νη ζεαηέο ελεκεξψλνληαη ζαθψο γηα ηελ χπαξμε ζπκθσλίαο ρνξεγίαο. Σέινο ε
ηνπνζέηεζε πξντφληνο επηηξέπεηαη ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη ζε νξηζκέλα είδε
πξνγξακκάησλ.

6.

Σειενπηηθή δηαθήκηζε θαη ηειεπώιεζε
Η ηειενπηηθή δηαθήκηζε θαη νη ηειεπσιήζεηο πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ην

ζπληαθηηθφ πεξηερφκελν, κέζσ νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ ή ρσξηθψλ κέζσλ.
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Η κεηάδνζε ηειενπηηθψλ ηαηληψλ (εθηφο ησλ ζεηξψλ απηνηειψλ εθπνκπψλ,
ησλ ζίξηαι θαη ησλ ληνθηκαληέξ), θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ θαη εηδεζενγξαθηθψλ
πξνγξακκάησλ είλαη δπλαηφλ λα δηαθφπηεηαη γηα δηαθεκίζεηο ή ηειεπσιήζεηο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε δηαθνπή γίλεηαη κία θνξά γηα θάζε πξνγξακκαηηζκέλε ρξνληθή
πεξίνδν 30 ιεπηψλ.
7.

Πξνζηαζία αλειίθσλ
Βαζηθή κέξηκλα ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη ε πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ απφ ηηο

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πξνγξακκάησλ βίαηνπ ή πνξλνγξαθηθνχ ραξαθηήξα. Γη’ απηφ
πξέπεη λα πξνεγείηαη αθνπζηηθή πξνεηδνπνίεζε πξηλ ηε κεηάδνζε ηέηνησλ
πξνγξακκάησλ ή λα αλαγλσξίδνληαη ηα πξνγξάκκαηα απηά απφ ηελ παξνπζία ελφο
νπηηθνχ ζπκβφινπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπο.

4.2.2 Οδηγύα 89/552/ΕΟΚ «Σηλεόραςη χωρύσ ύνορα» (ΣΦ)
Γηα λα γίλνπλ φκσο θαηαλνεηνί νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ πην πάλσ νδεγία
πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε ηηο πξνεγνχκελεο ηζρχνπζεο νδεγίεο θαζψο θαη κε πνην ηξφπν
είραλ απηέο πξνζαξκνζηεί ζηηο ηερλνινγηθέο θαη φρη κφλν εμειίμεηο.
Η πξψηε νδεγία πνπ εθδφζεθε απφ ηελ επξσπατθή έλσζε γηα ηνλ ηνκέα ηεο
ηειεφξαζεο ήηαλ ε 89/552/ΔΟΚ γλσζηή φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη θαη σο
«Σειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα» (TΥ).
Δθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ηεο 3εο Οθησβξίνπ 1989 γηα ην ζπληνληζκφ
νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο νδεγίαο ήηαλ ε δεκηνπξγία θνηλήο (εληαίαο) αγνξάο ζηελ
ΔΟΚ γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ ηειεφξαζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ θαη ε δηαζθάιηζε ηνπ αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ. Αθφκα δηαζθαιίδεηαη ε
κεηάβαζε απφ ηηο εζληθέο αγνξέο ζε κία θνηλή αγνξά παξαγσγήο θαη δηαλνκήο
πξνγξακκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
αθηεξψλνπλ, φπνηε είλαη δπλαηφλ, άλσ ηνπ ήκηζπ ηνπ ρξφλνπ εθπνκπήο ηνπο ζε
επξσπατθά έξγα. Σέινο, ε νδεγία ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηε δηαθχιαμε νξηζκέλσλ
ζεκαληηθψλ ζηφρσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο είλαη ε πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία, ε
πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη ην δηθαίσκα απάληεζεο.
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ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο εκπίπηνπλ φια ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα
πνπ απεπζχλνληαη ζην θνηλφ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο επηθνηλσληψλ πνπ
παξέρνπλ, κε πξνζσπηθή θιήζε, πιεξνθνξίεο ή άιιεο ππεξεζίεο, φπσο ηηο ππεξεζίεο
ηειεαληηγξάθσλ, ηηο ηξάπεδεο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ινηπέο παξεκθεξείο
ππεξεζίεο.
Αλαιπηηθφηεξα κέζσ ησλ επηκέξνπο άξζξσλ ηεο Οδεγίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνιηηηθήο ηεο εληαίαο αγνξάο ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο
πνιηηηθέο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ε πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:
 Οη εθπνκπέο κεηαδίδνληαη ειεχζεξα απφ ηνπο ζηαζκνχο κεηάδνζεο ελψ θάζε
θξάηνο κέινο δηαηεξεί δηθαίσκα δηαθνπήο ηνπο ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαζψο
θαη δηθαίσκα νξηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο
ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο.
 Δπηδηψθεηαη ε πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ έξγσλ θαη ησλ έξγσλ αλεμάξηεησλ
παξαγσγψλ θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ
έξγσλ.
 Παξέρνληαη δηθαηψκαηα απάληεζεο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ
ζίγνληαη ηα λνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα ή ε ππφιεςή ηνπο ιφγσ ηεο πξνβνιήο
εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ.
 Οξίδνληαη θαλφλεο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζρεηηθά
κε ηε κεηάδνζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. Σα ζρεηηθά άξζξα ηεο
Οδεγίαο αθνξνχλ ζην ρξφλν κεηάδνζεο θαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ
δηαθεκίζεσλ θαζψο θαη ζην πεξηερφκελν ηνπο ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη
ξαηζηζηηθφ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν δελ πξέπεη λα ζίγεη ηνπο αλήιηθνπο ελψ
νξίδνληαη θαη πξντφληα ε ηειενπηηθή δηαθήκηζε ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη
(ηζηγάξα, θάξκαθα) θαη άιια πνπ ε πξνβνιή ηνπο επηηξέπεηαη ππφ
πξνυπνζέζεηο.
 Οξίδνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, ησλ αλειίθσλ θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο.
Μέζσ απηήο ηεο νδεγίαο θαίλνληαη ήδε νη βαζηθνί ζηφρνη πνπ πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά κέζσ ησλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ.
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4.2.3 Αναθεώρηςη τησ Οδηγύασ ΣΦ
Σνλ Ινχλην ηνπ 1997, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην εμέδσζαλ
ηε λέα νδεγία «Σειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα». ηφρνο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο
δηθαίνπ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αξρηθψλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο 89/552. Σα
θπξηφηεξα ζεκεία απηήο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη ηα αθφινπζα.
 Ο θαζνξηζκφο ησλ αξρψλ δηθαηνδνζίαο ησλ θξαηψλ κειψλ. Γηεπθξηλίδεηαη πσο
ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν εκπίπηεη ε δηθαηνδνζία ελφο ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ
νξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηφπν ηεο πξαγκαηηθήο λνκηθήο έδξαο ηνπ ζηαζκνχ θαη
ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ην πξφγξακκά ηνπ.
 Η αλακεηάδνζε ησλ εθδειψζεσλ κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία (θπξίσο
αζιεηηθέο εθδειψζεηο) πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο ειεχζεξα απφ ην θνηλφ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, θάζε θξάηνο κέινο κπνξεί λα θαηαξηίδεη έλαλ θαηάινγν κε
εθδειψζεηο πνπ

ραξαθηεξίδνληαη σο κείδνλνο ζεκαζίαο ψζηε απηέο λα

κεηαδίδνληαη ζε κε θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, αθφκε θαη φηαλ ζπλδξνκεηηθνί
ηειενπηηθνί ζηαζκνί έρνπλ αγνξάζεη απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα.
 Η ηειεαγνξά ππφθεηηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ
ηειενπηηθή δηαθήκηζε. Οη ρξνλνζπξίδεο πνπ αθηεξψλνληαη ζε εθπνκπέο
ηειεαγνξάο, απφ ζηαζκφ πνπ δελ είλαη απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλνο ζε
ηειεαγνξά, πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε αδηάιεηπηε δηάξθεηα δεθαπέληε ιεπηψλ
θαη λα πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο σο ρξνλνζπξίδεο ηειεαγνξάο. Ο αλψηαηνο
αξηζκφο ρξνλνζπξίδσλ είλαη νθηψ εκεξεζίσο θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηά ηνπο δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ψξεο εκεξεζίσο.
 Η πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ είλαη ζην πξψην πιάλν θαη ηεο αλαζεσξεκέλεο
νδεγίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε πξηλ απφ
ηε κεηάδνζε πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ηελ αλάπηπμε
ησλ

αλειίθσλ,

θπξίσο

φηαλ

ηα

πξνγξάκκαηα

εθπέκπνληαη

ζε

κε

θσδηθνπνηεκέλε κνξθή λα πξνεγείηαη αθνπζηηθή πξνεηδνπνίεζε ή λα
αλαγλσξίδνληαη απηά απφ ηελ παξνπζία ελφο νπηηθνχ ζπκβφινπ.
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4.2.4 Οδηγύα 2007/65/ΕΚ «Τπηρεςύεσ οπτικοακουςτικών μϋςων
επικοινωνύασ χωρύσ ςύνορα»
Η Οδεγία 2007/65/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
11εο Γεθεκβξίνπ 2007 ηξνπνπνίεζε ηελ νδεγία 89/552/ΔΚ (νδεγία «Σειεφξαζε
ρσξίο ζχλνξα» (ΣΥ)) ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ζπληνληζκφ νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ,
θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε
ηειενπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Η νδεγία «Σειεφξαζε ρσξίο ζχλνξα» (ΣΥ) απνηέιεζε αληηθείκελν δηαδηθαζίαο
αλαζεψξεζεο απφ ην 2001. Μεηά απφ έλα θχθιν δηαβνπιεχζεσλ ην Γεθέκβξην ηνπ
2005, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέβαιε πξφηαζε αλαζεψξεζήο ηεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ
2007 ηέζεθε ζε ηζρχ ε Οδεγία 2007/65/ΔΚ κεηά ηελ πηνζέηεζή ηεο απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο νδεγίαο είλαη έλα εθζπγρξνληζκέλν θαη απινπνηεκέλν
θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηνλ ηνκέα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ πνπ λα ζπκβαδίδεη
κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηε δηάξζξσζε ηεο
νπηηθναθνπζηηθήο αγνξάο.
Μέζσ ηεο νδεγίαο γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ «γξακκηθψλ» ππεξεζηψλ
(παξαδνζηαθή ηειεφξαζε, Γηαδίθηπν, θηλεηή ηειεθσλία) θαη ησλ «κε γξακκηθψλ»
ππεξεζηψλ (ηειεφξαζε θαη εηδήζεηο θαηά παξαγγειία) ψζηε λα απινπνηεζνχλ νη
θαλνληζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο παξαδνζηαθέο γξακκηθέο ππεξεζίεο θαη λα ζεζπηζηνχλ
λένη γηα ηηο κε γξακκηθέο, θπξίσο ζρεηηθά κε φ, ηη αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ
αλειίθσλ, ζηελ πξφιεςε ηνπ θπιεηηθνχ κίζνπο θαη ζηελ απαγφξεπζε ηεο
ζπγθαιπκκέλεο δηαθήκηζεο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη κε γξακκηθέο
ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή θαη ζηνλ έιεγρν πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ν
ρξήζηεο θαζψο θαη ζηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν πνπ έρνπλ, δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή
επηφηεξεο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο ζηηο ππεξεζίεο απηέο.
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Με βάζε ηελ νδεγία απινπνηνχληαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαθήκηζε. ε
αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε νδεγία (ηελ 89/552) δίλεηαη ε επρέξεηα ζηνπο
ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο λα επηιέγνπλ πνηεο είλαη νη ζσζηέο ρξνληθέο ζηηγκέο γηα ηελ
πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαη δελ πθίζηαηαη πιένλ ν πεξηνξηζκφο ησλ ηξηψλ (3) σξψλ
εκεξεζίσο. Μνιαηαχηα δηαηεξείηαη ην φξην ησλ δψδεθα (12) ιεπηψλ αλά ψξα ψζηε λα
πεξηνξηζηεί ε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο δηαθήκηζεο. Δπηπιένλ γίλνληαη ζαθέζηεξνη νη
θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ, ε νπνία επηηξέπεηαη, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηή ζα αλαθέξεηαη ζαθψο ζηελ αξρή ηεο εθπνκπήο. Δληνχηνηο, ε
ηνπνζέηεζε πξντφληνο απαγνξεχεηαη ζην πιαίζην εθπνκπψλ ελεκέξσζεο θαη
επηθαηξφηεηαο, ληνθηκαληέξ θαη παηδηθψλ πξνγξακκάησλ.
Καη απηή ε νδεγία κεξηκλά γηα ηελ πξναγσγή ηεο πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο.
Η παξφηξπλζε ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ πξνβνιή επξσπατθψλ
νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ, κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε νδεγία, έρεη ιεηηνπξγήζεη
απνδνηηθά κε απνηέιεζκα ηελ ηφλσζε ηεο επξσπατθήο θαη αλεμάξηεηεο παξαγσγήο
πεξηερνκέλσλ.
ε φ, ηη αθνξά ηελ πξναγσγή ηεο πνιπθσλίαο ησλ κέζσλ καδηθήο
επηθνηλσλίαο, ιακβάλνληαη ηξεηο ηχπνη κέηξσλ:
α. Πξψηνλ θάζε θξάηνο κέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζεη φηη ε κεηαθνξά ηεο
νδεγίαο ζην εζληθφ δίθαην ζα γίλεη κε ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί ηελ ππάξρνπζα
λνκνζεζία θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο,
ελψ ζα εμαζθαιηζηεί θαη ε αλεμαξηεζία ηεο εζληθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο.
β. Γεχηεξνλ νη ηειενπηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ ρξήζε
«ζχληνκσλ απνζπαζκάησλ» θαηά ηξφπν πνπ δελ ζπληζηά δηαθξίζεηο.
γ. Σειεπηαία θαηεγνξία κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη είλαη ε πξνψζεζε πεξηερνκέλσλ πνπ
παξάγνληαη απφ αλεμάξηεηεο εηαηξείεο νπηηθναθνπζηηθήο παξαγσγήο ζηελ Δπξψπε,
δηάηαμε πνπ πθίζηαηαη ζην πιαίζην ηεο πξνεγνχκελεο νδεγίαο ΣΥ, θαη πνπ φπσο
αλαθέξακε εμππεξεηεί θαη ηελ πξναγσγή ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηινκνξθίαο.
Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ ππεξεζηψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
κέζσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δέζκεπζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα «βειηίσζε ηεο
λνκνζεζίαο». Δλψ απνηέιεζε

θαη κέξνο ηεο πξσηνβνπιίαο i2010 «Δπξσπατθή

θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» πνπ
δξνκνινγήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ Ινχλην ηνπ 2005.
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4.2.5 υγκριτικό παρουςύαςη των Οδηγιών
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη παξεκβάζεηο πνπ
εηζήγαγε θάζε νδεγία:

89/552

97/36

2007/65

2010/13

Ρπζκίζεηο γηα Παξαδνζηαθή ηειεόξαζε
Ρπζκίζεηο γηα On-demand Τπεξεζίεο
Δληαία αγνξά
Διεύζεξε παξνρή ππεξεζηώλ ηειεόξαζεο
ζηελ ΔΔ
Πξνζηαζία αλειίθσλ
Πξνζβαζηκόηεηα αηόκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο

Ναη
Όρη
Ναη

Ναη
Όρη
Ναη

Ναη
Ναη
Ναη

Ναη
Ναη
Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Δλίζρπζε

Δλίζρπζε

Όρη

Όρη

Ναη

Ναη

Πξνζηαζία κεηνλνηήησλ

Όρη

Όρη

Ναη

Ναη

Πξνζβαζηκόηεηα ζε γεγνλόηα κείδσλνο
ελδηαθέξνληνο

Όρη

Ναη

Πξνώζεζε επξσπατθώλ έξγσλ

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Πξνώζεζε αλεμάξηεησλ έξγσλ

Ναη

Ναη

Ναη

Ναη

Πεξηνξηζκνί ζηηο νπηηθναθνπζηηθέο
εκπνξηθέο αλαθνηλώζεηο

Ναη

Υαιάξσζε Γηαηεξείηαη

Δλίζρπζε Υαιάξσζε Γηαηεξείηαη

Πίλαθαο 9: πγθξηηηθόο πίλαθαο παξεκβάζεσλ

Πεξαηηέξσ, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα νξηδφκελα απφ θάζε
νδεγία γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε.
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Πεξηνξηζκνί ζηελ
ηειενπηηθή δηαθήκηζε
Δπηινγή ρξνληθήο ζηηγκήο
δηαθήκηζεο απφ ηνπο
ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο
Μέγηζηε δηάξθεηα
δηαθήκηζεο εκεξεζίσο
Μέγηζηε δηάξθεηα
δηαθήκηζεο αλά ψξα
Πιαίζην ηνπνζέηεζεο
πξντφλησλ
Υνξεγία ηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ
Σνπνζέηεζε πξντφλησλ ζε
ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα
Υξνλνζπξίδεο
ηειεπψιεζεο
Πεξηνξηζκνί πεξηερνκέλνπ

89/552

97/36

2007/65

2010/13

Όρη

Όρη

Ναη

Ναη

3 ψξεο

3 ψξεο

12 ιεπηά

12 ιεπηά

Γελ Τπάξρεη
φξην
12 ιεπηά

Γελ Τπάξρεη
φξην
12 ιεπηά

Γελ
πξνβιέπεηαη

Γελ
πξνβιέπεηαη

Δπηηξέπεηαη
Δπηηξέπεηαη
ππφ
ππφ
πξνυπνζέζεηο πξνυπνζέζεηο
Δπηηξέπεηαη
Δπηηξέπεηαη
Δπηηξέπεηαη
Δπηηξέπεηαη
ππφ
ππφ
ππφ
ππφ
πξνυπνζέζεηο πξνυπνζέζεηο πξνυπνζέζεηο πξνυπνζέζεηο
Όρη
Όρη
Δπηηξέπεηαη
Δπηηξέπεηαη
ππφ
ππφ
πξνυπνζέζεηο πξνυπνζέζεηο
Όρη
Έσο 8
Έσο 8
Έσο 8
εκεξεζίσο &
εκεξεζίσο &
εκεξεζίσο &
έσο 3 ψξεο
έσο 3 ψξεο
έσο 3 ψξεο
Αιθννινχρα πνηά ππφ πξνυπνζέζεηο / Γελ επηηξέπεηαη ε
πξνψζεζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη
κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή

Πίλαθαο 10: Πεξηνξηζκνί ζηελ ηειενπηηθή δηαθήκηζε

Δπίζεο, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα νξηδφκελα απφ θάζε
νδεγία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ.

Πξνώζεζε

89/552

97/36

2007/65

2010/13

Πξνβνιή έξγσλ

Τπνρξεσηηθή

Τπνρξεσηηθή

Τπνρξεσηηθή

Τπνρξεσηηθή

Διάρηζηνο ηειενπηηθφο
ρξφλνο

10% ρξφλνπ ή
10%
πξνυπνινγηζκ
νχ

Γηαηεξείηαη

Γηαηεξείηαη

Δηδηθή
κέξηκλα γηα
πξνψζεζε ησλ
έξγσλ ζηηο
θαηά
παξαγγειία
ππεξεζίεο

Δπξσπατθώλ/
Αλεμάξηεησλ έξγσλ

Πίλαθαο 11: Πξνώζεζε Δπξσπατθώλ/ Αλεμάξηεησλ Έξγσλ

60
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

4.3 Προγρϊμματα Φρηματοδότηςησ
Σν πξφγξακκα MEDIA [45] εληζρχεη νηθνλνκηθά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Κηλεκαηνγξάθνπ θαη ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γηα ηελ
δεκηνπξγία, δηαλνκή θαη πξνψζεζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. Αθφκα δηνξγαλψλεη
δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο, θεζηηβάι θαη έξγα πξνψζεζεο ζε φιε ηελ ήπεηξν. Οη
ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην 1991 πνπ μεθίλεζε κέρξη ζήκεξα είλαη:
 Να επηδηψμεη έλαλ ηζρπξφηεξν επξσπατθφ νπηηθναθνπζηηθφ ηνκέα ν
νπνίνο ζα αληηθαηνπηξίδεη θαη ζα ζέβεηαη ηελ επξσπατθή πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα θαη θιεξνλνκηά.
 Να απμήζεη ηελ θπθινθνξία ησλ επξσπατθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
έξγσλ εληφο θαη εθηφο Δπξψπεο.
 Να

εληζρχζεη

νπηηθναθνπζηηθνχ

ηελ
ηνκέα

αληαγσληζηηθφηεηα
δηεπθνιχλνληαο

ηνπ
ηελ

επξσπατθνχ

πξφζβαζε

ζηε

ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνσζψληαο ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ.
Δθηφο απφ ην MEDIA ππάξρνπλ θαη άιια πξνγξάκκαηα κε επξχηεξν
πξνζαλαηνιηζκφ, φπσο είλαη ην MEDIA Mundus θαη ε πξνπαξαζθεπαζηηθή δξάζε
MEDIA International.
Σν MEDIA Mundus αθνξά ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία ζηελ νπηηθναθνπζηηθή
βηνκεραλία αιιά θαη ζηε ζχζθηγμε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ηεο
επξσπατθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο.
Σν MEDIA International απνζθνπεί ζηε δηεξεχλεζε ηξφπσλ ελίζρπζεο ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επαγγεικαηηψλ ηεο βηνκεραλίαο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ απφ
επξσπατθέο θαη ηξίηεο ρψξεο ζηε βάζε ηνπ ακνηβαίνπ νθέινπο θαη ζηελ ελζάξξπλζε
ηεο ακθίδξνκεο ξνήο θηλεκαηνγξαθηθψλ/νπηηθναθνπζηηθψλ έξγσλ.

4.4 Ωλλεσ εξελύξεισ
Παξάιιεια κε ηηο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ νπηηθναθνπζηηθή βηνκεραλία
γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηγξακκηθήο δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ, ην
γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνιπθσλίαο ζηα
κέζα ελεκέξσζεο.
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Ο γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο
ζε απηά, ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζε
δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία επηθνηλσληψλ ζε
πνηθίια πεξηβάιινληα. Αθνξά ζε φια ηα κέζα (ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθν,
ξαδηφθσλν, ερνγξαθεκέλε κνπζηθή, Γηαδίθηπν θαη άιιεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο
επηθνηλσλίαο). Δίλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα απνθηήζεη φρη κφλν ε λέα γεληά
αιιά θαη νη ελήιηθεο θαη νη πην ειηθησκέλνη αθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο.
Η δεκηνπξγία θαη δηαλνκή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη πξσηαξρηθή ζηελ
θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Σν πεξηερφκελν πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν,
ρξεζηηθφηεξν θαη αμηνπνηήζηκν απφ φινπο. ηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνκέσλ πνπ
αλαπηχζζνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο φπσο είλαη ην γεσγξαθηθφ, εθπαηδεπηηθφ,
πνιηηηζηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν.
Αλαιπηηθφηεξα, δεκηνπξγνχληαη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα
ζπγθεληξψζνπλ φια ηα πνιηηηζηηθά απνζέκαηα θαη ηα επηζηεκνληθά αξρεία ψζηε λα
είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο θαη λα δηαηεξεζνχλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Απψηεξνο
ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο

Europeana πνπ ζα απνηειεί έλα εληαίν ζεκείν

πξφζβαζεο ζηα ςεθηαθά αληίγξαθα ησλ αξρείσλ πνπ θαηέρνπλ φια ηα κνπζεία θαη νη
βηβιηνζήθεο. [46]
Έκθαζε δίλεηαη θαη ζηε δηαηήξεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ
Γεκφζηνπ Σνκέα πνπ απνηεινχλ κηα κεγάιε πεγή δεδνκέλσλ. Πεξηιακβάλεη
ςεθηαθνχο ράξηεο, κεηεσξνινγηθά, λνκηθά, ινγηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη άιια δεδνκέλα.
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία θαη κπνξνχλ λα
επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ρξήζηκεο
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπο πξνζζέηεη
αμία αθνχ ζπλδπάδνληαη πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη
ηφζν γηα εκπνξηθνχο φζν θαη γηα κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο. [47]
Η πνιπθσλία ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαζηζηά ζαθή ηελ αλάγθε δηαθάλεηαο,
ειεπζεξίαο θαη πνιπκνξθίαο ζην επξσπατθφ ζθεληθφ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Σν
2007 ε ΔΔ, αληαπνθξηλφκελε ζηηο ζπλερείο πνιηηηθέο αλεζπρίεο γηα ηε ζπγθέληξσζε
ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηεο ζηελ πνιπθσλία θαη ηελ
ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, θαζηέξσζε κηα πξνζέγγηζε ηξηψλ ζηαδίσλ γηα ηελ πξναγσγή
ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πνιπθσλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζε φιε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Πην αλαιπηηθά ηα ηξία ζηάδηα πεξηιακβάλνπλ:
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 Έλα έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ πινπξαιηζκφ:
ζθηαγξαθεί ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπθσλίαο απφ
ηξίηα κέξε θαη νξγαληζκνχο, ηδίσο ην νπζηαζηηθφ έξγν πνπ έρεη
αλαιάβεη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θαη έρεη κηα ζπλνπηηθή πξψηε
έξεπλα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηα
έληππα κέζα ελεκέξσζεο. Η βαζηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη επίζεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εζληθνχο θαλνληζκνχο ηδηνθηεζίαο ησλ
κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηα πνιχ δηαθνξεηηθά θαλνληζηηθά κνληέια ζηα
27 θξάηε κέιε.
 Αλεμάξηεηε κειέηε γηα ηελ πνιπθσλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηα
θξάηε κέιε πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ζα δνθηκάζεη ζπγθεθξηκέλνπο
αληηθεηκεληθνχο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνιπθσλίαο ζηα κέζα
επηθνηλσλίαο ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο πνιπθσλίαο ζηα
κέζα επηθνηλσλίαο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζηελ νπνία κηα επξεία
δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Απηφ ζα κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζε κηα αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο ησλ δεηθηψλ
πνιπθσλίαο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο.
Σα πξψηα δχν ζηάδηα είραλ νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ 2009, ελψ ε
δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. [48]
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε χκβαζε γηα ηε Γηαζπλνξηαθή
Σειεφξαζε ε νπνία άλνημε πξνο ππνγξαθή απφ ηηο 5 Μαΐνπ 1989 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ
ηελ 1 Μαΐνπ ηνπ 1993.

4.5 υμπερϊςματα
Οη ελέξγεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη κε
ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαη ηε ζηήξημε,
φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν, ηεο δξάζεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θαιιηηερληθήο θαη
ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ ηνκέα.
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Η παξέκβαζε απηή ζηνλ ηνκέα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηνρεχεη ζηε
δεκηνπξγία κηαο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο πνπ ζα ζέβεηαη θαη ζα αλαδεηθλχεη ηηο
πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ιαψλ, ζα ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
ζε παξαδνζηαθνχο ηνκείο θαη ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη Δπξσπαίνη
πνιίηεο ηζφηηκα θαη κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5
ΤΓΚΛΙΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ
ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΨΝ ΜΕΨΝ

5.1 Η ϋννοια τησ ςύγκλιςησ
Η επξχηεηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ επνρή καο έρεη δεκηνπξγήζεη
παξάιιεια κε ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη κηα ρανηηθή θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηε
δηθηχσζε θαη ηηο ππεξεζίεο. Έηζη εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην ν φξνο ζχγθιηζε. Αλ θαη
δελ είλαη εχθνινο ν νξηζκφο ηεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ζχγθιηζε είλαη ν
ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαθξηηψλ νληνηήησλ ή θαηλνκέλσλ. [49] ηνλ ηνκέα
ηεο πιεξνθνξηθήο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο είλαη έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν
θαηλφκελν. ε απηφ ην πιαίζην ν φξνο αλαθέξεηαη ζηε ζπλέλσζε ππεξεζηψλ θαη
ππνδνκψλ, γηα παξάδεηγκα ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε κίαο ζπζθεπήο
ηειεφξαζεο.
Η ζχγθιηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιά επίπεδα (ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά)
αιιά θαη θάζε επίπεδν μερσξηζηά κπνξεί λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζε πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο. ηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα
ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο απνηεινχλ :
 Η ζχγθιηζε θσλήο - δεδνκέλσλ ζε θνηλά δίθηπα θαη ππνδνκέο: Παιαηφηεξα νη
δχν απηέο έλλνηεο εμππεξεηνχληαλ απφ δηαθνξεηηθφ εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο ελψ
ζήκεξα ππάξρεη νξαηή ε ηάζε ελνπνίεζήο ηνπο.
 Η ζχγθιηζε ζηαζεξήο - θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπνπ δηαθξίλεηαη ε ηάζε
ελνπνίεζεο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ κε κνλαδηθνχο αξηζκνχο ρξήζηε, εληαίνπο
απηφκαηνπο ηειεθσλεηέο, θνηλνχο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ θιπ.
 Η ζχγθιηζε Μέζσλ επηθνηλσλίαο, θαηλφκελν πνπ αθνξά ζηε ζχκπιεμε ησλ
ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, κε εηαηξίεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη ηνπο παξφρνπο πεξηερνκέλνπ (εθδφζεηο εθεκεξίδσλ θαη
πεξηνδηθψλ, κνπζηθή, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, ηαηλίεο, ςπραγσγηθφ ινγηζκηθφ).
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Απφ νηθνλνκηθή άπνςε ε κειέηε ηεο ζχγθιηζεο μεθηλάεη απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ
βαζκνχ ζηνλ νπνίν δχν βηνκεραλίεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ή φρη θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ
κπνξεί λα επηηεπρζεί απηφ. [50] Γη’ απηή ηε δηαδηθαζία ζεκείν εθθίλεζεο κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ νη νηθνλνκηθέο έλλνηεο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ππνθαηάζηαησλ. Έηζη
δχν πξντφληα, πνπ αξρηθά δε ζρεηίδνληαλ κεηαμχ ηνπο, ζεσξνχληαη φηη ζπγθιίλνπλ σο
ππνθαηάζηαηα, φηαλ έλαο αξηζκφο θαηαλαισηψλ ηα αληηκεησπίδεη σο αληαγσληζηηθά γηα
έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ, ζπλήζσο απμαλφκελν. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη γλσζηφ
θαη σο αληαγσληζηηθή ζχγθιηζε θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
κία ελνπνηεκέλε αγνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δχν πξντφληα ζεσξείηαη φηη ζπγθιίλνπλ
ζπκπιεξσκαηηθά φηαλ δηαθνξεηηθέο εηαηξίεο αλαπηχζζνπλ πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζε
κία δέζκε θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ νξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα
κεγαιχηεξν ζχζηεκα.
Η

ζχγθιηζε

επηηαρχλεηαη

θαζψο

νη

ππάξρνπζεο

ππνδνκέο

δηθηχσλ

ηξνπνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ λένπο ηχπνπο ππεξεζηψλ. Δίλαη εθηθηή ηφζν κε
ελζχξκαηεο φζν θαη κε αζχξκαηεο επξπδσληθέο ηερλνινγίεο. Πιένλ δίθηπα δηαθνξεηηθψλ
ππνδνκψλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κία πιεζψξα ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη
πάξνρνη θαισδηαθήο ηειεφξαζεο παξέρνπλ ππεξεζίεο θσλήο – Γηαδηθηπαθήο
πξφζβαζεο – κεηάδνζεο, ελψ ζπγρξφλσο πάξνρνη θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο δεδνκέλσλ θαη βίληεν παξάιιεια κε ηελ νκηιία. Με ηε ζπλεζηζκέλε έλλνηα
ηνπ φξνπ ινηπφλ ε ζχγθιηζε αθνξά ζηε ζπλέλσζε ηειεπηθνηλσληαθψλ πιαηθνξκψλ, πνπ
ζπλδπάδνληαη κε ζηφρν νη σο ηψξα δηαρσξηζκέλεο δηεξγαζίεο ηνπο λα επηθαιπθζνχλ.
Όζνλ αθνξά ζηε ζχγθιηζε ησλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο (Media Convergence)
πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν επίπεδα. Απφ ηε κία γίλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ πεξηερνκέλνπ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα δηακνηξαζηεί απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δηθηχσλ, θαη λα
αλαπαξαρζεί απφ πνηθίιεο ζπζθεπέο. Δλψ απφ ηελ άιιε, νη βηνκεραλίεο θαη εηαηξίεο ελφο
κεγάινπ επηρεηξεκαηηθνχ θάζκαηνο (ηειεπηθνηλσλίεο, κέζα επηθνηλσλίαο, ηερλνινγία)
έρνπλ ζπγρσλεπζεί ή δεκηνπξγήζεη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ λέα
επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ απμαλφκελε πξνζδνθία
ησλ θαηαλαισηψλ γηα «θαηά παξαγγειία» πεξηερφκελν.

66
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ

Οξηζκέλνη αλαιπηέο [51] ζεσξνχλ πσο ε ζχγθιηζε ησλ Μέζσλ Δπηθνηλσλίαο
ζεκαηνδνηεί ην ηέινο ησλ «Παιηψλ κέζσλ» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηχπσζε θαη ηε
κεηάδνζε, θαη ηελ άλνδν ησλ «Νέσλ Μέζσλ» πνπ αθνξνχλ ζηελ ςεθηαθή δεκνζίεπζε.
Γηα άιινπο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη [52]θαη ε ζχγθιηζε απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα
αιιειεπίδξαζε

κεηαμχ

δηαθνξεηηθψλ

κνξθψλ

κέζσλ

θαη

πιαηθνξκψλ

πνπ

πξνεγνπκέλσο ήηαλ αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο. Απηή ε ζχκπξαμε «ζνιψλεη» ηα φξηα κεηαμχ
ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηθνξκψλ θαη ηηο ελνπνηεί ζε κία κνλαδηθή ςεθηαθή κνξθή. Έλα
θαίξην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην θαηά πφζνλ νη πξφζθαηεο απηέο εμειίμεηο είλαη
επσθειείο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ ίδηα ηε βηνκεραλία.

5.2 Σα πλεονεκτόματα τησ ςύγκλιςησ και οι ανϊγκεσ που
καλύπτει
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εμειηρζεί ε ηερλνινγία ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο
ηνκείο φπσο ε ηειεφξαζε, ην Γηαδίθηπν θαη ε θηλεηή επηθνηλσλία. Σν θνηλφ έρεη πιένλ
πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ε θαζεκεξηλή δσή
έρεη δηεπθνιπλζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηερλνινγίεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
’ απηφ ην δηαξθψο αλαπηπζζφκελν πεξηβάιινλ εκθαλίδεηαη ε ηδέα ηεο
ζχγθιηζεο ε νπνία θαίλεηαη φηη ζα έρεη κεγάιε επίδξαζε ηφζν ζηελ θνηλσλία φζν θαη
ζηε βηνκεραλία. ηφρνο είλαη λα εμεηαζηεί, ηη επθαηξίεο θαη νθέιε ζα θέξεη ε εμέιημε
απηή ζε θάζε ηνκέα μερσξηζηά.
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Όζνλ αθνξά ζηε βηνκεραλία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζπγθιίλνληεο ηνκείο
παξαηεξείηαη φηη ε βηνκεραλία ησλ κέζσλ επσθειείηαη απφ ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε
θαη ηαπηφρξνλα φιν θαη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξαγκαηνπνηνχληαη
εμαηηίαο ησλ απαηηήζεσλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα κέζα.
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ζχγθιηζεο είλαη ε κείσζε ηνπ
θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, αληί θάζε κέζν λα έρεη
μερσξηζηφ πξνζσπηθφ γηα ηηο εηδήζεηο κπνξνχλ νη ίδηνη δεκνζηνγξάθνη λα παξάγνπλ
πιηθφ γηα φια ηα κέζα. Απηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ πφξσλ φπσο είλαη αλακελφκελν
βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.[53] Παξάιιεια νη ζπγρσλεχζεηο θαη
εμαγνξέο πνπ νθείινληαη ζηε ζχγθιηζε είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία
νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά.
Έηζη έλα ζχλνιν επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά κέζα κπνξεί λα
πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ δηαθεκηζηψλ κε ηελ πξνζθνξά δηαθεκηζηηθψλ
παθέησλ πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αξθεηά νθέιε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχγθιηζεο
απνθνκίδνπλ θαη νη θαηαλαισηέο / ζεαηέο. Μεγάιε κεξίδα ηνπ θνηλνχ πνπ δελ είλαη
εμνηθεησκέλε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα ηηο απνδερζεί κέζσ ηεο ζχγθιηζεο.
Αλαιπηηθφηεξα, άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ γλψζεηο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή είλαη
πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππεξεζίεο φπσο ην δηαδίθηπν, ηα βίληεν θαηά παξαγγειία
θ.ν.θ αλ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά απφ ζπζθεπέο κε ηηο νπνίεο ληψζνπλ
νηθεηφηεηα φπσο είλαη ε ηειεφξαζε. [49] Αθφκα, ην γεγνλφο φηη πιένλ φια ηα
πξνγξάκκαηα είλαη δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο (ηειεφξαζε, θνξεηφο
ππνινγηζηήο ή θηλεηφ ηειέθσλν) επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα επηιέγνπλ εθείλν
πνπ ηνπο εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Απηή ε επθνιία ζηελ
πξφζβαζε βειηηψλεη ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηεο ρξήζεο. Δπηπξνζζέησο, ην ζηνηρείν ηεο
δηαδξαζηηθφηεηαο πνπ πεξηέρνπλ ηα ζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο

ελζαξξχλεη ηε

κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπ θνηλνχ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη εληζρχεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηα κέζα. Μέζσ ηνπ παγθφζκηνπ
Ιζηνχ (web 2.0) θαη ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ
πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη θαηά θάπνην ηξφπν λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο κέζα
επηθνηλσλίαο.
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Η ζχγθιηζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο έρεη επηπηψζεηο κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ
θνηλσληθή θαη φρη κφλν δσή πνιιψλ αλζξψπσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θέξεη θαη πνιιέο
πξνθιήζεηο θαη ακθηιεγφκελεο ζπλέπεηεο. Γηα ην θνηλφ είλαη αξθεηά δχζθνιν λα
δηαρεηξηζηεί ηελ ππεξπιεζψξα πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη, ελψ νη ξαγδαίεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα πξνζαξκνγήο. [51] Καηά ζπλέπεηα κία
κεξίδα ηνπ θνηλνχ δελ κπνξεί λα επσθειεζεί πιήξσο απφ ηηο παξνρέο ηεο ζχγθιηζεο. Οη
εηαηξίεο απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά απνβιέπνπλ ζε κεγάια θέξδε απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζε
πνιιαπιά κέζα, γεγνλφο πνπ δελ είλαη εθηθηφ αλ ην θνηλφ δελ απνδερζεί πιήξσο ηε
κεηάβαζε απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα ζην λέν ηξφπν δηαλνκήο ηεο πιεξνθνξίαο. ηηο
κέξεο καο ηε δχλακε λα ειέγρνπλ ηα κέζα ηελ έρνπλ θάπνηνη κεγάινη νξγαληζκνί. Η
ηάζε απηή φπσο αλαθέξακε ήδε ζα απμεζεί κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ζπκπξάμεσλ.
Σν γεγνλφο απηφ ζα έρεη πηζαλφηαηα ζπλέπεηα λα πεξηνξηζηεί ε πνηθηιία ηνπ πιηθνχ πνπ
κεηαδίδεηαη θαη λα δεκηνπξγεζνχλ εκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν.
Παξφιν πνπ απηή ηε ζηηγκή ε ζχγθιηζε είλαη ηερλνινγηθά εθηθηή, ππάξρνπλ
αλνηρηά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ πξηλ πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ. Θα είλαη νη
λέεο ηερλνινγίεο ηφζν επαλαζηαηηθέο φζν αλακέλεηαη θαη ζα έρεη ε ζχγθιηζε ηελ επξεία
απνδνρή απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά; Γηα λα είλαη ζεηηθή ε απάληεζε ζα πξέπεη λα
επηιεγνχλ εθείλεο νη ηερλνινγίεο πνπ ζα δψζνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα αλ
ζπγθιίλνπλ θαη θπζηθά ε ζχγθιηζε λα επηρεηξεζεί ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή.
Έρνπλ ππάξμεη πεξηπηψζεηο πνπ ηα παξαπάλσ δελ ίζρπζαλ παξά ηηο ζεηηθέο πξνβιέςεηο,
θαη ε απφπεηξα ζχγθιηζεο νδήγεζε ζε κεγάιεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηεο AOL-Time Warner ην 2003 [54]. Πξνο ην παξφλ ινηπφλ ε ζχγθιηζε είλαη
κνλάρα κηα πηζαλφηεηα, θαζψο νη εκπιεθφκελνη πξέπεη λα αλαινγηζηνχλ αλ κηα ηέηνηα
κεγάιε επέλδπζε ζα είλαη θεξδνθφξα ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα.
Όπσο ζπγθιίλνπλ νη ρψξνη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη
ηεο ςπραγσγίαο, ζρεκαηίδνπλ έλα ρψξν πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ςεθηαθφ
νηθνζχζηεκα. [55] Απηφ ην αλαδπφκελν ςεθηαθφ νηθνζχζηεκα νδεγεί ηηο θπβεξλήζεηο
ζηελ αληηκεηψπηζε ξπζκηζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνθιήζεσλ, θαζψο θαη ζε λέεο
επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμίαο. Αθξηβψο φπσο θάζε
πγηέο νηθνζχζηεκα επηηξέπεη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο
πξνο φθεινο φισλ.
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5.3 Αξιολόγηςη των υφιςτϊμενων ρυθμιςτικών πλαιςύων υπό
το πρύςμα τησ ςύγκλιςησ
Αθφκα θαη φηαλ ε ηδέα ηεο ζχγθιηζεο ησλ κέζσλ δελ ήηαλ ηφζν μεθάζαξε φζν
είλαη ηψξα, ππήξραλ δεηήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη κε ηε ζχγθιηζε θαη ζηα νπνία
ηα κέρξη ηψξα ξπζκηζηηθά πιαίζηα πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο θαη ιχζεηο.
Σφζν ζηηο θαλνληζηηθέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζηηο εθζέζεηο
πξνφδνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπο ππάξρεη ε ηάζε λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ξπζκηζηνχλ νη
εμειίμεηο ρσξίο λα δηαηαξαρζνχλ νη ηζνξξνπίεο ηεο αγνξάο.

5.3.1 Αξιολόγηςη τησ ρυθμιςτικόσ πολιτικόσ ςτα οπτικοακουςτικϊ
μϋςα
Σν 1995 εθδφζεθε ε πξψηε έθζεζε εθαξκνγήο [56]ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ.
Ήδε απφ ηφηε εκθαλίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ελψ
ζπγρξφλσο εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ ππεξεζηψλ
ζηελ Δπξψπε αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ κεηάδνζήο ηνπο. Μέζσ ηεο έθζεζεο
εθθξάδεηαη ε επηζπκία γηα ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεζηψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο φπσο
είλαη ε αλάπηπμε ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, θαη ε αλάπηπμε ηεο
ξαδηνηειενπηηθήο

κεηάδνζεο

σο

ζηξαηεγηθνχ

ηνκέα

ηεο

βηνκεραλίαο

ησλ

ηειεπηθνηλσληψλ.
Σν 1997 [57] είρε μεθηλήζεη ήδε ε ιεηηνπξγία ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο (330
ςεθηαθέο ππεξεζίεο κεηαδηδφκελεο κέζσ δνξπθφξνπ) ζηελ Δπξψπε. Με ηελ έθδνζε
ηεο δεχηεξεο έθζεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ εθθξάδεηαη ν
πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνθάιεζε ε εμέιημε απηή ζηα θξάηε κέιε θαη ε αλάγθε
πξνζαξκνγήο ηνπ εζληθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ ζηηο λέεο απαηηήζεηο.
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Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ν ξαδηνηειενπηηθφο θφζκνο έρεη ππνζηεί
βαζχηαηεο αιιαγέο ιφγσ ηεο εηζαγσγήο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. Σν Γηαδίθηπν θαη
δηεηζδχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θνηλνχ θαη ε δπλαηφηεηα
εγγξαθήο ζε ζθιεξφ δίζθν αιιάδεη ηηο ζπλήζεηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηα
ρξνλνδηαγξάκκαηα ηειεζέαζεο [58]. Οη παξάγνληεο απηνί πνπ εμεηάδνληαη ζηελ Σξίηε
έθζεζε (2001) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα
πεξαηηέξσ εμέηαζή ηνπο ζε έθζεζε θαη πηζαλφηεηα ζηελ πιήξε επαλεμέηαζε ηεο
νδεγίαο.
Με ηελ ηέηαξηε έθζεζε γηα ηελ πξφνδν ηεο νδεγίαο 89/552/ΔΟΚ πνπ
εθδφζεθε ην 2003 [59] γίλεηαη μεθάζαξν πσο ε ηειενπηηθή βηνκεραλία βξίζθεηαη ζε
ζεκείν θακπήο. Η επίγεηα ςεθηαθή κεηάδνζε δελ έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο νθείιεηαη ζρεδφλ
απνθιεηζηηθά ζηηο δνξπθνξηθέο ςεθηαθέο κεηαδφζεηο. Σα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα
δείρλνπλ φηη παξφιν πνπ νη ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαηά ηα έηε 2000 θαη
2001 απμήζεθαλ δελ απμήζεθε θαη ν ρξφλνο ηειεζέαζεο, ρσξίο σζηφζν λα
δηεπθξηλίδεηαη αλ απηφ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ θνηλνχ (πρ.
Πινήγεζε ζην δηαδίθηπν). Η έθζεζε πέξα απφ ην λα εμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο
νδεγίαο, δηαηππψλεη πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο νδεγίαο ζηηο
εμειίμεηο. Αλακέλεηαη ινηπφλ ε ηερλνινγηθή εμέιημε λα δψζεη επθαηξίεο γηα λέεο
κνξθέο δηαθήκηζεο θαη λα αιιάμεη ε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ ηειεζέαζεο. ε θάζε
πεξίπησζε, νη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο νπηηθναθνπζηηθέο ππεξεζίεο είλαη
ηερλνινγηθά νπδέηεξεο, δελ επεξεάδνληαη δειαδή απφ ην κέζν δηάδνζεο ηνπο.
ηελ έθζεζε ηνπ 2006 [60] γίλεηαη απνηίκεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ εκθαλίδνληαη
απφ ηελ επίγεηα ςεθηαθή ηειεφξαζε θαη αλαγλσξίδεηαη ε επθαηξία πνπ δίλεη ε
αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο γηα αλάπηπμε επηγξακκηθψλ νπηηθναθνπζηηθψλ
ππεξεζηψλ.
Σν 2007 εθδφζεθε ε έθηε έθζεζε [61] ε νπνία ζπλππνινγίδεη ηα απνηειέζκαηα
ησλ πξνεγνχκελσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο ηειεφξαζεο (IPTV) θαη άιισλ
κνξθψλ επηγξακκηθνχ ηχπνπ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ζηελ θνηλσλία. Βάζεη ησλ
παξαπάλσ πξνηείλεη ηελ έθδνζε λέαο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ε νπνία ζα επηθαηξνπνηεί ηηο ξπζκίζεηο κε γλψκνλα ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.
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Σν 2009 [62] ζηελ έβδνκε έθζεζε πξνφδνπ, ε παξνρή νπηηθναθνπζηηθψλ
ππεξεζηψλ έρεη απμεζεί θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο κεηαδίδνληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ
ή

σο

ππεξεζίεο

δηαδηθηπαθήο

ηειεφξαζεο.

Γεληθφηεξα

νη

ππεξεζίεο

πνπ

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε κεηάδνζή ηνπο ηηο λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ κεγαιχηεξε απνδνρή
απφ ην θνηλφ ζε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα.
Σέινο ζηελ πξψηε έθζεζε [63] ηεο λέαο νδεγίαο γηα ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα
(2012) γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Smart TV ή ζπλδεδεκέλεο ηειενξάζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο
ζπζθεπέο έρνπλ αξρίζεη λα δηεηζδχνπλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηελ αγνξά θαη
ζχληνκα ν ηνκέαο ζα ρξεηαζηεί ξχζκηζε.
Οη ζπλερείο αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ηα θαηλνηφκα πξντφληα πνπ
εκθαλίδνληαη θαη ηα φιν θαη ηαρχηεξα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα δελ είλαη εχθνιν λα
πξνβιεθζνχλ ζηε ξχζκηζε. Καηά ζπλέπεηα νη εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο πνπ έπνληαη
ηεο εκθάληζεο κίαο ηερλνινγίαο δελ δχλαληαη πνιιέο θνξέο λα «αθνινπζήζνπλ» ηα
λέα ηερλνινγηθά πξντφληα, αθήλνληαο ξπζκηζηηθά θελά θαη κελ αθήλνληαο
δπλαηφηεηα γηα πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ εμειίμεσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξέπεη
λα δεκηνπξγεζνχλ ζπγθιίλνπζεο ξπζκίζεηο πνπ φζν ην δπλαηφλ λα είλαη γεληθέο θαη λα
κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θάζε λέα ηερλνινγία πνπ ζα εκθαληζηεί.

5.3.2

Αξιολόγηςη

τησ

ρυθμιςτικόσ

πολιτικόσ

ςτα

δύκτυα

ηλεκτρονικών επικοινωνιών[64][65][66][67][68][69]
Όζνλ αθνξά ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, ε ξχζκηζε είλαη αξθεηά
επηηπρεκέλε αθνχ πέηπρε ην άλνηγκα ησλ εζληθψλ αγνξψλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηνλ
αληαγσληζκφ, δεκηνπξγψληαο επελδπηηθά θίλεηξα θαη θίλεηξα θαηλνηνκίαο ηφζν ζηνπο
λενεηζεξρφκελνπο φζν θαη ζηνπο θαηεζηεκέλνπο θνξείο. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα
απνηειεί ε δεκηνπξγία κεγάισλ αμηφπηζησλ δηθηχσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ην
κεγαιχηεξν δπλαηφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ.
Η εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπο απφ ηελ
θνηλσλία είλαη έλαο αθφκα παξάγνληαο γηα ηνλ νπνίν ιακβάλεη κέξηκλα ην ξπζκηζηηθφ
πιαίζην. Η ρξήζε ησλ επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο
ζπλνιηθά. Οη ηερλνινγίεο (ελζχξκαηεο ή αζχξκαηεο) κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
πξνζθεξζνχλ νη ππεξεζίεο απηέο πνηθίινπλ θαη εμαξηψληαη απφ γεσγξαθηθνχο,
δεκνγξαθηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο.
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Οη ζηαζεξέο θσλεηηθέο επηθνηλσλίεο κεηψλνληαη ζηαδηαθά γεγνλφο πνπ
νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζηε ζπλερηδφκελε κεηαζηξνθή ζηηο ππεξεζίεο IP θαη ζηηο
θηλεηέο επηθνηλσλίεο.
Η αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο παξακέλεη ην πην δπλακηθφ ηκήκα ηνπ ηνκέα ησλ
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ ηηκνινγίσλ
θαη ζηελ απνγείσζε ησλ θηλεηψλ επξπδσληθψλ επηθνηλσληψλ.
Παξάιιεια ε ηαρεία εμέιημε ηεο αζχξκαηεο ηερλνινγίαο απμάλεη ηε δήηεζε ζε
θαζκαηηθφ εχξνο δψλεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζσζηφηεξα ε δηάζεζε
ξαδηνθάζκαηνο. Μέρξη ηψξα έρνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ παξαρψξεζε ηκήκαηνο ηνπ
ξαδηνθάζκαηνο πνπ απειεπζεξψζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο GSM ζηηο ππεξεζίεο ηξίηεο
γεληάο (3G) πνπ παξνπζηάδνπλ αικαηψδε αχμεζε. Χζηφζν ζηνλ ηνκέα απηφ
επηδηψθεηαη κία ξεμηθέιεπζε αιιαγή. Δλψ κέρξη ηψξα ε αδεηνδφηεζε ηνπ θάζκαηνο
γηλφηαλ βάζεη κίαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ή ηερλνινγίαο, ε επηδίσμε είλαη λα
αξρίζεη λα γίλεηαη απειεπζεξσκέλα θαη ηερλνινγηθά νπδέηεξα. Όηαλ αδεηνδνηείηαη
δειαδή έλαο θνξέαο γηα θάπνηα θαζκαηηθή δψλε, λα κελ θαζνξίδεηαη ε ππεξεζία γηα
ηελ νπνία γίλεηαη ε αδεηνδφηεζε, αιιά ν ηξφπνο ρξήζεο λα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ
θνξέα.
Παξφια απηά ε νηθνλνκηθή χθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζεκείν σξίκαλζεο ησλ
ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ επηβξαδχλεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο.
Σα έζνδα απφ ηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο
κείσζεο εζφδσλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, ελψ ε επηβάξπλζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο
ηνπ δηθηχνπ απφ ηηο πξψηεο είλαη αλαληίζηνηρε κε ηα έζνδα πνπ απνθέξνπλ. Δπίζεο νη
θαηαλαισηέο, δεδνκέλνπ ηνπ πθεζηαθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δελ πξνηίζεληαη
λα απμήζνπλ εχθνια ηηο δαπάλεο ηνπο γηα αγνξά ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ σο έρνπλ.
πλεπψο, πξέπεη λα δνζεί θίλεηξν ζηνπο θαηαλαισηέο γηα κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ
δηθηχσλ δεδνκέλσλ, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε δηάζεζε ςεθηαθνχ
νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κέζα απφ ηα ςεθηαθά δίθηπα.
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα αξρίδνπλ λα ζπλππάξρνπλ κε
ηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θαη ζε επίπεδν ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ αιιά θαη ζε
επίπεδν νηθνλνκίαο θαη αγνξάο. Πξέπεη ζπλεπψο λα αξρίζνπλ λα αληηκεησπίδνληαη
εληαία θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ξχζκηζεο, ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ε φζν ην
δπλαηφλ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ. Η ξχζκηζε ηφζν ζηα κέζα
επηθνηλσλίαο φζν θαη ζηα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα βξίζθεηαη ινηπφλ ζε έλα ζεκείν
θακπήο.
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5.4

Ενιαύα

ρυθμιςτικό

πολιτικό

ςτη

ςύγκλιςη

των

τηλεπικοινωνιών και των οπτικοακουςτικών μϋςων
ην

πεξηβάιινλ

πνπ

πεξηγξάθεθε

ζηηο

πξνεγνχκελεο

παξαγξάθνπο

εκθαλίδνληαη πνιιά δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ ξχζκηζεο γηα λα δηαηεξεζεί ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Όπσο ινηπφλ έρεη ζπκβεί θαη ζην παξειζφλ ην λέν ξπζκηζηηθφ
πξφηππν ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Θα πξέπεη
λα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ θαη ησλ αγνξψλ (εθηφο αλ ππάξρνπλ ζαθείο
ελδείμεηο βιάβεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κηα ζρεηηθά ζπάληα πεξίπησζε) κε
ηαπηφρξνλε αληίζηαζε ζε πξνζπάζεηεο γηα έιεγρν ηεο αγνξάο απφ κία επηρείξεζε
ψζηε λα ππάξρεη πγηήο αληαγσληζκφο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα θαη γηα
άιια πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα φπσο νη νηθνλνκίεο ηεο ξχζκηζεο, ν αληαγσληζκφο, θαη
πνιιά νξγαλσηηθά δεηήκαηα πνπ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα εθ
ησλ πξνηέξσλ θαζψο νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ πιαηζίσλ είλαη πνιχ
ζεκαληηθέο.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε ξχζκηζε επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ
απφ ην εθάζηνηε λνκηθφ ζχζηεκα, ηηο δεκνθξαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο
θαζψο θαη ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο, γη’ απηφ
θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο αλαπηπγκέλεο
νηθνλνκηθά ρψξεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζηελ
αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Αληίζεηα ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δίλεηαη έκθαζε ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε ρξήζε ησλ
λέσλ ηερλνινγηψλ. [70]
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Τπάξρεη πιήζνο επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο ξχζκηζεο ηεο ζχγθιηζεο. Σν λέν
θαζεζηψο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα απινπζηεχζεη ηηο
δηαδηθαζίεο θαη ζα κεηψζεη ηε γξαθεηνθξαηία θαζψο ζα θαηαθέξεη λα ζπλελψζεη
ππεξεζίεο θαη αξκφδηεο αξρέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγεζεί κία δνκή
«Τπεξεζίαο κίαο ζηάζεο» (one stop shop), ε νπνία ζα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη απφ
θνηλνχ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Η απφ θνηλνχ ξπζκηζηηθή εθαξκνγή ζα έρεη κεγαιχηεξε
ζπλνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ελζαξξχλεη ηηο επελδχζεηο. Κη
απηφ γηαηί ε πξνζέγγηζε ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αγνξά θαη ην πεξηερφκελν ηεο
ξχζκηζεο ζα γίλεηαη αλεμαξηήησο πιαηθφξκαο. Δπίζεο νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ
πξνθχπηνπλ ζα αληηκεησπίδνληαη ζθαηξηθά ελψ παξάιιεια ζα απνθεχγεηαη ε
επηθάιπςε δξαζηεξηνηήησλ.
Τπάξρνπλ ζίγνπξα δπζθνιίεο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Σέηνηεο είλαη
νη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζηνπο ζηφρνπο ησλ εκπιεθνκέλσλ ή ε πηζαλφηεηα ν έλαο
ηνκέαο λα θπξηαξρήζεη ζηνλ άιιν ή αθφκα θαη λα κελ ππάξρεη επειημία ζηηο
απνθάζεηο ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ππνρξεψζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε
ζχγθιηζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο κηα επθαηξία γηα αλάπηπμε θαη φρη σο απεηιή.
ε φιν ηνλ θφζκν ε ζχγθιηζε έρεη νδεγήζεη ζε πξσηνβνπιίεο είηε πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ζχγθιηζεο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε
ξπζκηζηηθψλ αξρψλ πνπ θαιχπηνπλ έλα επξχηεξν θάζκα ηνκέσλ ππνδνκψλ ρσξίο λα
επηθξαηεί πξνο ην παξφλ θάπνηα απφ ηηο δχν απφςεηο [71]. Μία αθφκα επηινγή είλαη
ελδερνκέλσο θαη ε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο ξπζκηζηηθήο αξρήο γηα φια ηα θξάηε κέιε
πνπ ζα ειέγρεηαη απφ ην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην. Οη εθηηκήζεηο απηέο θαζνδεγνχληαη
απφ ην ζηφρν ηεο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ
ζηφρσλ ηεο πξσηνβνπιίαο i2010. Απηή ε πξνζέγγηζε θαίλεηαη ινγηθή θαη απνδνηηθή
αλ δνχκε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο, ζαλ κηα εληαία αγνξά, φπσο θάλνπλ
νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θιάδσλ. Μνιαηαχηα, αλ δε ιεθζνχλ
ππφςηλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ηα θπζηθά γεσγξαθηθά φξηα ηεο
Δπξψπεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, ε ξχζκηζε πνπ ζα πξνθχςεη
δελ ζα έρεη παληνχ ηα ίδηα απνηειέζκαηα.
Όηαλ θάζε θξάηνο επηιέμεη νξγαλσηηθά ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξνζεγγίζεη ηελ
ζχγθιηζε, πξέπεη λα ζέζεη θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα δηέπνπλ ην λνκνζεηηθφ
πιαίζην. Αλ δειαδή ζηφρνο ζα είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο (πάξνρνη πεξηερνκέλνπ, πάξνρνη δηθηχσλ, θαηαλαισηέο) ή νη επηκέξνπο
ζηφρνη πνπ ζέηεη θάζε νκάδα μερσξηζηά.
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Δίλαη πιένλ θαηαλνεηφ πσο ε αλάγθε γηα ξχζκηζε είλαη αδηακθηζβήηεηε. Σν
δήηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πσο ζα επηηεπρζεί ε ξχζκηζε. Αλ δειαδή ζα αιιάμεη εθ
βάζξσλ ην ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα ή αλ απιά ζα δηαηεξεζνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ην
ραξαθηεξίδνπλ θαη ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα εμέιημήο ηνπ ζηε λέα επνρή θαη ζηηο λέεο
ζπλζήθεο πνπ θέξλεη καδί ηεο.
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