
ΓΗΜΟΣΙΑ ΓΙΑΒΟΥΛΔΥΣΗ 

   «Καηάξηηζε εζληθνύ θαηαιόγνπ γεγνλόηωλ κείδνλνο ζεκαζίαο  

ζηα νπνία ην θνηλό ζα έρεη δωξεάλ ηειενπηηθή πξόζβαζε» 

 

To Υπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ελεκέξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Ελεκέξσζεο θαη Επηθνηλσλίαο αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ 

θαηάξηηζε εζληθνύ θαηαιόγνπ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Ο θαηάινγνο απηόο ζα 

δηαζθαιίδεη όηη ζπγθεθξηκέλεο αζιεηηθέο αιιά θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην εζληθό ηειενπηηθό θνηλό, ζα κεηαδίδνληαη ππνρξεσηηθά από θαλάιηα 

ειεύζεξεο ιήςεο (όρη ζπλδξνκεηηθά), ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δσξεάλ ηειενπηηθή πξόζβαζε 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηα γεγνλόηα απηά. 

Η ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία απνηειεί πξόβιεςε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ζην άξζξν 14 ηεο 

Οδεγίαο 2010/13/ΕΕ γηα ηηο ππεξεζίεο νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ πνπ ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία 

97/36/ΕΚ πνπ πεξίερε αληίζηνηρε πξόβιεςε. Η παξαπάλσ Οδεγία έρεη ελζσκαησζεί ζην εζληθό 

δίθαην κε ην π.δ. 109/2010 θαη ε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηνπ ελ ιόγσ 

πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο.  

Ήδε από ην 2007 αξθεηά θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ θαηαξηίζεη εζληθνύο 

θαηαιόγνπο κε εθδειώζεηο κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ην θνηλό ηνπο. Τέηνηεο εθδειώζεηο κπνξεί λα 

είλαη ζύκθσλα θαη κε ηελ επξσπατθή πξαθηηθή νη Οιπκπηαθνί αγώλεο, ν εκηηειηθόο θαη ν 

ηειηθόο ηνπ Εζληθνύ θαη Επξσπατθνύ Κππέιινπ πνδνζθαίξνπ, ν Τειηθόο ηνπ Επξσπατθνύ θαη 

Παγθνζκίνπ πξσηαζιήκαηνο θαιαζνζθαίξηζεο (Eurobasket θαη Mundobasket) θ.ά.. 

Ελδεηθηηθώο πξνβιέπεηαη ζηα άιια θξάηε-κέιε δσληαλή αλακεηάδνζε νιόθιεξνπ ηνπ αγώλα 

ζηηο παξαθάησ εθδειώζεηο: 

Τειηθόο Εζληθνύ Κππέιινπ Πνδνζθαίξνπ Γαιιία, Πνξηνγαιία, Ιηαιία, Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, Απζηξία, Οιιαλδία, Βέιγην, 

Βνπιγαξία θ.α. 

Τειηθόο Επξσπατθνύ Πξσηαζιήκαηνο 

Πνδνζθαίξνπ 

Γαιιία, Ιηαιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 



Τειηθόο Champions League Γαιιία, Ιηαιία, Απζηξία, Οιιαλδία, 

Πνξηνγαιία, Οπγγαξία 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη εθδήισζε κείδνλνο ζεκαζίαο ζεσξείηαη εθείλε πνπ πιεξνί δύν ηνπιάρηζηνλ 

από ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη ε Επξσπατθή Επηηξνπή. Τα θξηηήξηα είλαη ηα αθόινπζα:  

1. Η επξύηεξε δπλαηή απήρεζε ελόο γεγνλόηνο ζηελ θνηλσλία, κε όξνπο ηειεζέαζεο. 

2. Η γεληθή αλαγλώξηζε ελόο γεγνλόηνο σο έρνληνο ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή ζεκαζία γηα ηνλ 

πιεζπζκό ελόο θξάηνπο θαη βαξύλνληα ξόιν ζηελ πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ηνπ θξάηνπο 

απηνύ.  

3. Η ηδηαίηεξε γεληθή απήρεζε ελόο γεγνλόηνο όρη κόλν ζε έλα ηκήκα ηνπ πιεζπζκνύ ελόο 

θξάηνπο, αιιά ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ (ή ζε ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνύ απηνύ). 

4. Η ζπκκεηνρή ηεο εζληθήο νκάδαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, ην νπνίν εληάζζεηαη ζε 

ζεκαληηθή δηεζλή δηνξγάλσζε. 

Η Επξσπατθή Επηηξνπή ζα εμεηάζεη ηε ζπκβαηόηεηα ησλ κέηξσλ απηώλ ζην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ 

ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ησλ αξρώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, όπσο ηεο αξρήο ηεο ειεύζεξεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. 

Τν Υπνπξγείν Ψεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληώλ θαη Ελεκέξσζεο έρεη μεθηλήζεη ην 

δεκόζην δηάινγν κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θνξείο ηεο δεκόζηαο 

δηνίθεζεο, ησλ αζιεηηθώλ ελώζεσλ θαη ζσκαηείσλ, ησλ αλεμάξηεησλ αξρώλ, ησλ ελώζεσλ 

θαηαλαισηώλ, ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ, θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ 

(ειεύζεξσλ & ζπλδξνκεηηθώλ), θαη δηαδηθηπαθώλ πιαηθνξκώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ, γηα ηελ θαηάξηηζε εζληθνύ θαηαιόγνπ, πξαγκαηνπνηώληαο ζεηξά 

ζπλαληήζεσλ ζηα πξόηππα ησλ επξσπατθώλ ρσξώλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θαινύληαη νη πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, 

απαληώληαο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα. 

Οη απόςεηο θαη νη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζα ιεθζνύλ ππόςε από ηνπο εκπιεθόκελνπο 

θνξείο γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ εζληθνύ θαηαιόγνπ. 

Η δεκόζηα δηαβνύιεπζε ζα νινθιεξσζεί ηελ 30 Απξηιίνπ 2018 θαη ώξα 15.00΄ 

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Ελεκέξσζεο θαη Επηθνηλσλίαο 

Ειεπζέξηνο Κξέηζνο 

 



 

 

Εξσηήκαηα πξνο δεκόζηα δηαβνύιεπζε: 

1. Πώο εθηηκάηε ηελ απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

θαηαιόγνπ γεγνλόησλ κείδνλνο ζεκαζίαο;  

2. Πνηεο αζιεηηθέο εθδειώζεηο ζεσξείηε όηη πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ εζληθό θαηάινγν θαη 

γηα πνην ιόγν*; 

3. Πνηεο πνιηηηζηηθέο ή άιιεο εθδειώζεηο ζεσξείηε όηη εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ην ειιεληθό ηειενπηηθό θνηλό θαη σο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ ζηνλ αλσηέξσ 

θαηάινγν*;    

4. Με πνην ηξόπν (νιηθή αλακεηάδνζε, κεξηθή αλακεηάδνζε, καγλεηνζθνπεκέλε κεηάδνζε) 

θξίλεηε όηη ζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη νη αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κεγάιεο 

ζεκαζίαο από ζηαζκό ειεύζεξεο ιήςεο; Σεκεηώλεηαη όηη νιηθή αλακεηάδνζε νξίδεηαη όηη 

πξέπεη λα κεηαδίδεηαη απεπζείαο ζην ζύλνιν ηεο ε εθδήισζε, κεξηθή αλακεηάδνζε ζα πξέπεη λα 

κεηαδίδνληαη κέξε-θνκκάηηα ηεο εθδήισζεο, όπσο ζε αζιεηηθνύο αγώλεο ηα ζηηγκηόηππα 

(highlights). Μαγλεηνζθνπεκέλε κεηάδνζε ζεκαίλεη όηη ζα κεηαδίδεηαη από ειεύζεξεο ιήςεο 

ην γεγνλόο ζε κεηαγελέζηεξν ρξόλν, όπσο ηελ επόκελε κέξα ή ζε θάζε πεξίπησζε όρη κε 

απεπζείαο κεηάδνζε, δει. θαηά ην ρξόλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε.     

5. Ο εζληθόο θαηάινγνο ζα εθδνζεί κε ηε κνξθή θαλνληζηηθήο ή λνκνζεηηθήο πξάμεο, όπσο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο ή πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ζην νπνίν κπνξεί λα νξηζζεί πξνγελέζηεξε, 

κεηαγελέζηεξε ή ηαπηόρξνλε ηζρύο ηνπ θαηαιόγνπ κε ηελ έθδνζε ηνπ λνκνζεηηθνύ θεηκέλνπ. 

Πνηό θξίλεηε θαηάιιειν ρξνληθό δηάζηεκα έλαξμεο ηζρύνο ηνπ θαηαιόγνπ κε ηηο εθδειώζεηο 

κεγάιεο ζεκαζίαο;    

6.Πηζηεύεηε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο θαηάινγνο ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηωλ ζπλδξνκεηηθώλ ζηαζκώλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αζιεηηθώλ νκνζπνλδηώλ 

θαη ζωκαηίωλ δεδνκέλνπ όηη κέρξη ζήκεξα ηα ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα ζην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηνπο θαηνρπξώλνπλ ηελ απνθιεηζηηθή κεηάδνζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αζιεηηθώλ γεγνλόησλ;  

 

 

 


