
ΟΔΗΓΙΑ 2010/13/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 

και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικών μέσων1  

(οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 

Άρθρο 14. 1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο για να εξασφαλίζει ότι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία του δεν μεταδίδουν κατ’ αποκλειστικότητα εκδηλώσεις οι οποίες 

θεωρούνται από το εν λόγω κράτος μέλος ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία, 

κατά τρόπον ώστε μια σημαντική μερίδα του κοινού στο εν λόγω κράτος μέλος να 

εμποδίζεται να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις αυτές μέσω ζωντανής ή 

αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που 

πράξει κάτι τέτοιο, το οικείο κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των εθνικών ή μη 

εθνικών εκδηλώσεων τις οποίες θεωρεί ως μείζονος σημασίας για την κοινωνία. 

Πράττει τούτο με σαφή και διαφανή τρόπο και εγκαίρως. Επίσης, το οικείο κράτος 

μέλος καθορίζει εάν οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να είναι διαθέσιμες για ολική ή 

μερική ζωντανή κάλυψη ή, όπου είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, ολική ή μερική αναμεταδιδόμενη κάλυψη.  

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή τα τυχόν μέτρα που έχουν 

λάβει ή που πρόκειται να λάβουν δυνάμει της παραγράφου 1. Εντός τριών μηνών 

από την κοινοποίηση, η Επιτροπή επαληθεύει ότι τα μέτρα είναι συμβατά με το 

ενωσιακό δίκαιο και τα γνωστοποιεί στα άλλα κράτη μέλη. Ζητεί τη γνώμη της 

επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 29. Δημοσιεύει αμέσως τα 

ληφθέντα μέτρα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άπαξ 

τουλάχιστον του έτους ενοποιημένο κατάλογο των μέτρων που έχουν ληφθεί από 

τα κράτη μέλη.  

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν με κατάλληλα μέσα, στο πλαίσιο της νομοθεσίας 

τους, ότι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους δεν 

ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία έχουν αποκτήσει μετά τις 18 

Δεκεμβρίου 2007 κατά τρόπον ώστε μια σημαντική μερίδα του κοινού σε άλλο 

κράτος μέλος να στερείται της δυνατότητας να παρακολουθήσει εκδηλώσεις οι 

οποίες έχουν καθοριστεί από το άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις παραγράφους 

1 και 2, μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή, όπου είναι αναγκαίο ή 

σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ολικής ή μερικής 

αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα όπως ορίζεται από 

το εν λόγω άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

 
                                                           
1
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=EL  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&from=EL
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΩΝ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ  

Άρθρο 15 (Αρθρο 14 Οδηγίας 2010/13). Ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική 

μετάδοση εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την κοινωνία 1. Οι τηλεοπτικοί 

οργανισμοί δεν επιτρέπεται να μεταδίδουν κατ` αποκλειστικότητα εκδηλώσεις που 

θεωρούνται ότι έχουν μείζονα σημασία για την ελληνική κοινωνία ή για την 

κοινωνία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά τρόπον ώστε να 

παρεμποδίζεται η ευρεία πρόσβαση του ελληνικού κοινού ή του κοινού του άλλου 

κράτους μέλους αντίστοιχα, στην τηλεοπτική μετάδοση των εκδηλώσεων αυτών. 

Προς το σκοπό αυτό, το κοινό πρέπει να έχει, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί τις εκδηλώσεις αυτές και από τηλεοπτικούς οργανισμούς ελεύθερης 

λήψης μέσω ολικής ή μερικής απευθείας κάλυψης ή μέσω ολικής ή μερικής 

αναμετάδοσης.  

2. Οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που υπάγονται στην ελληνική δικαιοδοσία δεν 

δύνανται να ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία έχουν αποκτήσει μετά τις 

30 Ιουλίου 1997 κατά τρόπον ώστε μία σημαντική μερίδα του κοινού σε άλλο 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης να στερείται της δυνατότητας να 

παρακολουθήσει εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν καθοριστεί από αυτό το κράτος 

μέλος ως μείζονος σημασίας μέσω ολικής ή μερικής ζωντανής κάλυψης ή, όπου 

είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για αντικειμενικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

ολικής ή μερικής αναμεταδιδόμενης κάλυψης σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα, 

όπως ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 

της Οδηγίας 2010/13. 


