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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ποικιλία τρόπων χρήσης ΜΜΕ από πολίτες ΕΕ την ψηφιακή εποχή.

Απαίτηση χρηστών διαδικτύου για πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα
«όποτε, όπου και με οποιονδήποτε τρόπο» επιθυμούν.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί ως βασικοί πυλώνες πρόσβασης στο πολιτιστικό αγαθό,
παραγωγής και διάχυσης δημιουργικού περιεχομένου

Ενταση μεταξύ της άνευ ορίων φύσης του διαδικτύου και της θεμελιώδους αρχής της
εδαφικότητας που ισχύει στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Νέες μορφές υπηρεσιών (ανά) μετάδοσης προγραμμάτων- Operators of
retransmission services.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων σε ορισμένες
online μεταδόσεις και αναμεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 με ν. 4996/2022. 3
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II.ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 
2019/789 (SAT-
CAB II/ONLINE 
SATCABD)



1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/789 (ONLINE 
SATCAB)

• Ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα= Μέσα για την προώθηση της

πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας αλλά και της κοινωνικής

συνοχής, καθώς και για την ενίσχυση της πρόσβασης στην

πληροφορία.

• Ευρύτερη διάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων=>Διευκόλυνση

ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (αιτ. σκ. 1).

• Προσδοκία Ευρωπαίων χρηστών για πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικά

προγράμματα όπου online, με διάφορους τρόπους και από

διαφορετικά κράτη μέλη (αιτ. σκ. 2).

• Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο=> ανεπαρκές για τον ψηφιακό κόσμο.



2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

• Οδηγία 93/83/ΕΟΚ (SatCabD)

• Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την
άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για
ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
προγραμμάτων» (14/9/2016).

Β. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

• Νέες μορφές υπηρεσιών (linear vs. non-linear services).

• Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας SatCab.

• Πρακτικές δυσκολίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων εντός ΕΕ (αιτ. σκέψη 1,3).

• Κίνδυνος μη λήψης κατάλληλης αμοιβής από δικαιούχους (αιτ. σκέψη 4).

• Προσδοκίες χρηστών για πρόσβαση (access) σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα «όπου και όποτε 
το επιθυμούν» (αιτ. σκέψη1,2,3) .



3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

• Προαγωγή της διασυνοριακής διάθεσης επιγραμμικών υπηρεσιών παρεπόμενων των
ραδιοτηλεοπτικών, για ορισμένα είδη προγραμμάτων.

• Διευκόλυνση των ψηφιακών αναμεταδόσεων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων,
προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη προς όφελος των χρηστών σε ολόκληρη την Ένωση.

• Προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής,
καθώς και για την ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφορία.

• Διεύρυνση πρόσβασης των χρηστών σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, μέσω της
προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις και ανταπόκριση στις προσδοκίες των καταναλωτών
εντός ΕΕ.

• Περιορισμός των πρακτικών χρήσης (γεωγραφικών αποκλεισμών) κατά το πρότυπο του
Κανονισμού Φορητότητας (Portability Regulation, 2017/1128) και του Κανονισμού Χρήσης για
την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού (Geo-Blocking Regulation
2018/302).

• Άρση ανασφάλειας δικαίου ως προς την περίπτωση της μετάδοσης προγραμμάτων μέσω
«απευθείας διαβίβασης» (direct injection).



4. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

• Διευκόλυνση αδειοδότησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και

συγγενικών δικαιωμάτων σε ορισμένες παρεπόμενες επιγραμμικές

μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων,

• Προσαρμογή υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και επέκταση

ρυθμίσεων καλωδιακής αναμετάδοσης π.χ. συστήματος υποχρεωτικής

συλλογικής διαχείρισης και σε άλλες αναμεταδόσεις

ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, πέραν της καλωδιακής (βλ. Οδηγία

93/83/ΕΟΚ).

• Διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιούχων

πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και στις

μεταδόσεις με απευθείας διαβίβαση (direct injection).



5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ONLINE-SATCAB-I

α) Εφαρμογή αρχής της χώρας προέλευσης σε ορισμένες παρεπόμενες επιγραμμικές
υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών- vs. Αρχής εδαφικότητας. (Άρθρο 2 παρ.2 και
Κεφάλαιο ΙΙ- Άρθρο 3) .

β) Επέκταση εφαρμογής των κανόνων της καλωδιακής αναμετάδοσης και σε όλες τις
περιπτώσεις ταυτόχρονης, χωρίς περικοπές, εκτός της καλωδιακής, αναμετάδοσης
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με εξαίρεση το ανοικτό διαδίκτυο/
επιγραμμική. (Άρθρα 2 παρ.3 και Κεφάλαιο ΙIΙ).

γ) Ρύθμιση υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων στην περίπτωση της ραδιοτηλεοπτικής
μετάδοσης προγραμμάτων μέσω απευθείας διαβίβασης (direct injection) (Άρθρο 2 παρ.4
Κεφάλαιο ΙV,άρθρο 8).



5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ONLINE-SATCAB-II

δ) Τροποποίηση Οδηγίας SatCab (93/83/ΕΟΚ): Τροποποίηση άρθρου 1 παρ. 3, ορισμού
καλωδιακής αναμετάδοσης «…ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παροχής της
υπηρεσίας καλωδιακής αναμετάδοσης λαμβάνει τα σήματα-φορείς προγραμμάτων από τον
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό για τον σκοπό αναμετάδοσης».

ε) Αξιολόγηση Επιτροπής έως 27/6/2025 της εφαρμογής της Οδηγίας (άρθρο 10).

στ) Μεταβατικές διατάξεις: Συμβάσεις εν ισχύ την 7/6/2021 έναρξη από 7/6/2023, εφόσον
λήγουν μετά από υτή την ημερομηνία για παροχές στο κοινό σε παρεπόμενες online
υπηρεσίες. Συμβάσεις εν ισχύ την 7/6/2021 έναρξη από 7/6/2025, εφόσον λήγουν μετά από
αυτή την ημερομηνία για μεταδόσεις με απευθείας διαβίβαση.

ζ) Προθεσμία ενσωμάτωσης : 7/6/2021 (άρθρο 12). Υπάρχουν ακόμα χώρες που δεν έχουν
ενσωματώσει.



6. H ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ONLINE-SATCAB ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ-I

• Νόμος 4996/2022 ( ΦΕΚ Α΄218/24/11/2022).

• Μέρος Α΄- Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789- Άρθρα 2-5 του ν. 4996/2022,
Άρθρο 55 παρ.4.

• Τροποποίηση ν. 2121/1993:

Τροποποίηση άρθρου 35 (κανόνες αναμετάδοσης προγραμμάτων),

Νέo άρθρo 3Α (μετάδοση μέσω απευθείας διαβίβασης-Direct injection),

Nέο άρθρο 3Β (κανόνες άσκησης δικαιωμάτων σε ορισμένες παρεπόμενες
online υπηρεσίες διάθεσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων).

Άρθρο 68Α παρ.4 (μεταβατικές διατάξεις).



IIΙ.ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3Β 
Ν. 2121/1993 
(ΑΡ.5 Ν. 
4996/2022)



1. ΓΕΝΙΚΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (COUNTRY OF ORIGIN RULE).

• Καθιέρωση αρχής της χώρας προέλευσης για την παροχή αδείας χρήσης
προστατευόμενου περιεχομένου στο πλαίσιο της παρουσίασης και
διάθεσης στο κοινό ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων σε ορισμένες
παρεπόμενες επιγραμμικές (online) υπηρεσίες των ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών.

• Εξαίρεση από την θεμελιώδη για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, αρχή
της εδαφικότητας.

• Πλάσμα δικαίου: Οι πράξεις παρουσίασης στο κοινό και κατ’ αίτηση
διάθεσης, μαζί με τις αναγκαίες αναπαραγωγές, που λαμβάνουν χώρα κατά
την παροχή στο κοινό στο πλαίσιο παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας
ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού εκκαθαρίζονται μόνο έναντι των δικαιούχων
του τόπου κύριας εγκατάστασής του.

• One-stop-shop, πανευρωπαϊκή άδεια.



2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΣΥΝΟΨΗ

Η αρχή της χώρας προέλευσης, όπως εντέλει ψηφίστηκε η Οδηγία (ΕΕ) 2019/789, έχει

περιορισμένο πεδίο εφαρμογής τόσο ως προς το είδος των υπηρεσιών, όσο και ως προς

το περιεχόμενο των μεταδόσεων.

Συγκεκριμένα:

Α. Περιορίζεται σε ορισμένες «παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες» μετάδοσης, κι εν

γένει παροχής πρόσβασης σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα ενός ραδιοτηλεοπτικού

οργανισμού, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3Β παρ.1.

Β. Επιπλέον, περιορίζεται σε ορισμένους τύπους προγραμμάτων, δηλαδή, η αρχή

εφαρμόζεται μόνο σε μεταδόσεις και διαθέσεις στο κοινό όλων των ραδιοφωνικών

προγραμμάτων και ορισμένων μόνο τηλεοπτικών προγραμμάτων (άρθρο 3Β παρ.2).



3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»-Ι

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 3Β ΠΑΡ.1:

Ως παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία νοείται «η επιγραμμική υπηρεσία που συνίσταται
στην παροχή στο κοινό, από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη
αυτού, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ταυτόχρονα με ή για ένα καθορισμένο χρονικό
διάστημα μετά από τη μετάδοσή τους από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, καθώς και κάθε
υλικού το οποίο είναι παρεπόμενο της εν λόγω μετάδοσης».



3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»-ΙΙ

Κρίσιμα εννοιολογικά στοιχεία- Χρήσιμη η αιτ. σκέψη 8 της Οδηγίας Online-SatCab:

• Επιγραμμική (online) υπηρεσία: Η υπηρεσία παρέχεται στο διαδίκτυο.

• «Παρεπόμενη» της αρχικής μετάδοσης: Συναφείς όροι είναι και οι «επιβοηθητική» ή
«συμπληρωματική» (ορ. σχετικά στην αγγλική «ancillary», στην γαλλική «accessoire», στην
γερμανική «ergänzender»). Προϋπόθεση : Η ύπαρξη μιας κύριας γραμμικής (linear)
υπηρεσίας ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης με την παραδοσιακή έννοια, συμπ. της μετάδοσης
μέσω δορυφόρου ή καλωδίου, π.χ. επίγεια ελεύθερη ψηφιακή τηλεόραση, μετάδοση
ραδιοφωνικών προγραμμάτων μέσω ερτζιανών.

• Που έχει σαφή σχέση εξάρτησης με τις εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών: Δεν
προβλέπεται στο νόμο (ορ.αιτ. σκέψη 8 της Οδηγίας). Κρίνεται ad hoc. Αντικείμενο
ερμηνείας της νομολογίας του ΔΕΕ;

• Με πρόσβαση μαζί με ή χωριστά από την αρχική υπηρεσία μετάδοσης/παροχής
πρόσβασης στο κοινό: Εμπίπτει και “η υπηρεσία εκείνη, η οποία, μολονότι έχει σαφή σχέση
εξάρτησης με τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, είναι προσβάσιμη από τους χρήστες χωριστά
από την υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων…”(άρθρο 3Β παρ.1 εδάφ. β΄).



3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»-ΙΙΙ

• Δωρεάν ή έναντι καταβολής αντιτίμου: Δεν θίγεται η ελευθερία των ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών να προσφέρουν τέτοιες παρεπόμενες επιγραμμικές υπηρεσίες δωρεάν ή
έναντι καταβολής αντιτίμου (αιτ. σκέψη 8 εδάφιο στ΄, ορ. και σχετική αναφορά σε
«αριθμό συνδρομητών», σε άρθρο 3Β παρ.3).

• Από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του: Εμπίπτει ορθ. και
η υπηρεσία που γίνεται υπό τον έλεγχο, έστω και μη αποκλειστικό, του
ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Έτσι συμπεριλαμβάνονται και οι διαθέσεις στο κοινό, που
γίνονται μέσω τρίτης πλατφόρμας, τον έλεγχο ωστόσο, τον διατηρεί ο ραδιοτηλεοπτικός
φορέας (π.χ. κανάλι στο YOUTUBE). Εκτός πεδίου εφαρμογής οι μεταδόσεις του
προγράμματος των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών από τρίτους φορείς ή άλλους ρ/ο, οι
οποίες δεν γίνονται υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του.

• Με την οποία παρέχεται πρόσβαση στο κοινό: Κρίσιμη η Νομολογία του ΔΕΕ σε σχέση με
το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό γενικά ή ειδικότερα ως προς την διάθεση κατ’ αίτηση
στο κοινό (ενδ. SGAE, C-306/05, Svensson, C-466/12, Brein Stichting C-610/15, C-More
Entairtainment -C-279/13, Football Association Premier League, C-403/08 & C-429/08).



3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»-ΙV
• Σε «ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα και κάθε υλικό παρεπόμενο της αρχικής μετάδοσης»: Αντικείμενο της

παροχής πρόσβασης στο κοινό. Έννοια προγράμματος, δεν συμπεριλαμβάνεται στο υπό κρίση άρθρο. Η

παρεχόμενη πρόσβαση (access) μπορεί να γίνεται και σε τμήμα προγράμματος ή μεμονωμένα αυτοτελή

μέρη ενός προγράμματος (ορ. συνολικά ορισμό και αιτ.σκ.8).

 Ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα: Τηλεοπτικές εκπομπές και ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ειδών (π.χ.

τηλεοπτικές σειρές, ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, ειδήσεις, ταινίες, ραδιοφωνικές συνεντεύξεις

κ.α.).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Βάσει άρθρου 3Β παρ. 2, περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής της έννομης συνέπειας
(CoO rule) σε συγκεκριμένες κατηγορίες και εξαιρούνται ρητά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις
αθλητικών γεγονότων. (ορ. παρακάτω υπό 4.)

 Κάθε υλικό παρεπόμενο της εν λόγω μετάδοσης: Κάθε υλικό που εμπλουτίζει ή άλλως διευρύνει την

εκπομπή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, μέσω της προεπισκόπησης,

επέκτασης, συμπλήρωσης ή αξιολόγησης του περιεχομένου του σχετικού προγράμματος π.χ. trailer, "make-

of”, κριτικές για τις εκπομπές, video συναφή με τις εκπομπές, αποσπάσματα από γύρισμα κλπ.. Δεν

χρειάζεται να έχει αρχικώς μεταδοθεί από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και δεν έχει χρονικούς

περιορισμούς διάθεσης στο κοινό ή λόγω περιεχομένου.



3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»-V

• «Ταυτόχρονα με ή για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη μετάδοσή τους από τον
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό»: Ορισμένα τα χρονικά όρια παροχής πρόσβασης στο κοινό.
Υπαγόμενες υπηρεσίες:

 Υπηρεσίες ταυτόχρονων online μεταδόσεων προγραμμάτων, όπως π.χ. tv and radio simulcasting,

 Υπηρεσίες ετεροχρονισμένης προβολής (Catch-up services), π.χ. catch-up tv.

 Υπηρεσίες πρόσβασης σε παρεπόμενο υλικό μιας μετάδοσης, ανεξαρτήτως χρόνου (non
linear=σε χρόνο διαφορετικό της αρχικής μετάδοσης).

 Yπηρεσίες που παρέχουν online πρόσβαση σε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή σε έργα ή
άλλα αντικείμενα προστασίας, τα οποία ωστόσο σαφώς σχετίζονται με πρόγραμμα που
μεταδόθηκε από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, ακόμη και εάν είναι υπό τη μορφή VoD
(ορθ. εξ αντιδιαστολής από αιτ. σκέψη 8 εδάφ. ζ΄).

Αντίθετα εκτός πεδίου εφαρμογής είναι οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία (VοD) και οι
συνδρομητικές υπηρεσίες, υπό τους όρους της αιτ. σκέψης 8 της Οδηγίας,, όπως είναι η
περίπτωση παροχής πρόσβασης σε μεμονωμένα έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα που
δεν σχετίζονται με κανένα πρόγραμμα που μεταδίδεται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό
(αιτ. σκ. 8 Οδηγίας Online-SatCab).



4. ΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (3Β ΠΑΡ.2)-Ι.

Η αρχή της χώρας προέλευσης εφαρμόζεται στο πλαίσιο παρεχόμενων επιγραμμικών υπηρεσιών βάσει
ορισμού παρ. 1, όπου παρέχονται:

 ραδιοφωνικά προγράμματα. Δεν εξετάζονται άλλα στοιχεία ή προϋποθέσεις. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα είδη ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

 ορισμένα είδη τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα ως προς τα τηλεοπτικά προγράμματα, επωφελούμενα της διάταξης είναι :
i) προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας , π.χ. ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές κλπ. και

ii) πλήρως χρηματοδοτούμενες από ίδιους πόρους παραγωγές του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού,

ανεξάρτητα από περιεχόμενο και είδος εκπομπής, π.χ. τηλεοπτικές σειρές, ψυχαγωγικές εκπομπές,

μαγκαζίνο, tv shows, reality κλπ.

• Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3Β, στις «πλήρως χρηματοδοτούμενες από ίδιους πόρους

παραγωγές του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού» συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση που χρησιμοποιούνται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό για τις
παραγωγές του προέρχονται από δημόσιους πόρους .

• Στην περίπτωση ii) εμπίπτουν και οι παραγωγές των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών για τις οποίες

χρησιμοποιούνται εκτελεστές παραγωγής ως βοηθοί εκπλήρωσης.



4. ΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (3Β ΠΑΡ.2)-ΙΙ

Εκτός πεδίου εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 3Β είναι :

Τηλεοπτικές παραγωγές που ανατίθενται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό σε
παραγωγούς που είναι ανεξάρτητοι από τον ως άνω οργανισμό. Δεν υπάρχει ορισμός
«ανεξάρτητου» παραγωγού. Ad hoc κρίση.

Ωστόσο:

1. A contrario: Εντός πεδίου εφαρμογής οι τηλεοπτικές παραγωγές που γίνονται από
συνδεδεμένες με τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό επιχειρήσεις.

2. Εντός πεδίου εφαρμογής όλες οι τηλεοπτικές παραγωγές, οι οποίες αποτελούν
παραγωγές του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, βάσει έννοιας άρθρου 47 παρ.2. (ορθ.
σύμφ. με γράμμα και σκοπό της Οδηγίας, ορ.αιτ. σκέψη 2, αιτ. σκέψη 7).

Τηλεοπτικές συμπαραγωγές.

Τρίτο μισθωμένο πρόγραμμα.

Τηλεοπτικές μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, λόγω περιεχομένου, ακόμη και εάν η
χρηματοδότηση γίνεται από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό (άρθρο 3Β παρ. 2, τελ.
εδάφιο).



5. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ- ΕΝΝΟΜΗ 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 3Β



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COUNTRY OF ORIGIN RULE)- ΑΡΘΡΟ 3Β ΠΑΡ.2

-Οι πράξεις της παρουσίασης στο κοινό και της διάθεσης στο κοινό έργων ή άλλων
αντικειμένων προστασίας, με ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, κατά τρόπον ώστε τα μέλη του
κοινού να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ο
καθένας ατομικά, οι οποίες πραγματοποιούνται

-όταν παρέχονται στο κοινό: α) ραδιοφωνικά προγράμματα και β) τηλεοπτικά προγράμματα,
τα οποία είναι: i) ειδησεογραφία και προγράμματα επικαιρότητας, ή ii) πλήρως
χρηματοδοτούμενες, από ίδιους πόρους παραγωγές του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού,

-σε μια παρεπόμενη επιγραμμική υπηρεσία από ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή υπό τον
έλεγχο και την ευθύνη του, καθώς και οι πράξεις αναπαραγωγής τέτοιων έργων ή άλλων
αντικειμένων προστασίας που είναι αναγκαίες για την παροχή αυτής της επιγραμμικής
υπηρεσίας, την πρόσβαση σ' αυτήν ή τη χρήση της για τα ίδια προγράμματα, θεωρείται, για
τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών
δικαιωμάτων που αφορούν στις πράξεις αυτές, ότι πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο
κράτος μέλος στο οποίο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός έχει την κύρια εγκατάστασή του.



COUNTRY OF ORIGIN RULE FOR ANCILLARY ONLINE SERVICES
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Σημασία της αρχής: Εφόσον ίσχυε και στις περιπτώσεις αυτές (παρεπόμενες online μεταδόσεις ή
διαθέσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων) η γενικά ισχύουσα αρχή της εδαφικότητας του
δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, θα έπρεπε να ληφθούν άδειες για το προστατευόμενο
περιεχόμενο για όλες τις σχετικές επικράτειες όπου αυτό καθίσταται προσιτό στους τελικούς
χρήστες.

Στην πράξη πρόκειται για μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία εκκαθάρισης δικαιωμάτων από
πλήθος δικαιούχων, η οποία πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ιδίως όταν πρόκειται
για προγράμματα ειδησεογραφίας και επικαιρότητας.

Συνέπειες:

1.Με την καθιέρωση της αρχής της χώρας προέλευσης, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί,
καταβάλουν δικαιώματα, μόνο στην Ελλάδα, αλλά θεωρείται ότι έχουν καταβάλει σε ολόκληρη
την ΕΕ (pan-European license, „buy 1, get 27“).

2.Καταβάλλεται μία αμοιβή για την διάθεση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο
παρεπόμενης online υπηρεσίας ενός ρ/ο.

3.Περιορίζεται η χρήση γεωγραφικών περιορισμών (geoblocking) από δικαιούχους, αφού έτσι δεν
θα καθίσταντο προσιτά τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα σε άλλα κράτη μέλη ΕΕ μέσω διαδικτύου.



COUNTRY OF ORIGIN RULE FOR ANCILLARY ONLINE SERVICES
ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

Νομική φύση: Κανόνας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; Διφυής χαρακτήρας. Και αμέσου
εφαρμογής. Καθορίζει τον τόπο που τελείται η πράξη παρουσίασης ή κατ’ αίτηση διάθεσης
στο κοινό.

 Εναρμονιστική λειτουργία εντός ΕΕ: Τόπος προστασίας (lex loci protectionis)= τόπος
τέλεσης της online παροχής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων= τόπος κύριας
εγκατάστασης του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

 Διακωλυτική λειτουργία εντός ΕΕ: Εφαρμογή δικαίου κράτους-μέλους τόπου κύριας
εγκατάστασης.

 Συμπέρασμα: Για πράξεις που αφορούν τις παρεπόμενες online υπηρεσίες «ελληνικών»
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, βάσει των κρατών-μελών που έχουν ενσωματώσει την
Οδηγία 2019/789 εφαρμοστέο κρίνεται το δίκαιο της Ελλάδας.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που παρέχει παράλληλα με την κύρια
υπηρεσία μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και παρεπόμενες
online υπηρεσίες μετάδοσης ή και κατ’ αίτηση διάθεσης προγραμμάτων.

Ακόμη και στην περίπτωση που παρεμβάλλεται τρίτος –
φορέας/ενδιάμεσος (π.χ. πλατφόρμα), πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο
και την ευθύνη του=> επωφελούμενος μόνο ο ραδιοτηλεοπτικός
οργανισμός.

Όροι:

Έδρα ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού= κράτος –μέλος της ΕΕ, 

Παροχή πρόσβασης σε παρεπόμενες online υπηρεσίες εντός ΕΕ.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΤΟΠΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο τόπος «κύριας εγκατάστασης» του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού:
Ποιος είναι αυτός;

Ad hoc κρίση. Σημασία της κύριας δραστηριότητας του ρ/ο, αφού η
παρουσίαση και διάθεση του προστατευόμενου περιεχομένου γίνεται στο
πλαίσιο μιας παρεπόμενης online υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι το κέντρο της όλης
επιχειρηματικής δραστηριότητας του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΕΞΟΥΣΙΕΣ-Ι

1. Γενικά: Δεν δημιουργούνται νέες περιουσιακές εξουσίες. Ισχύει το ενωσιακό δίκαιο
(ορ. αιτ.σκ. 5 της Οδηγίας και αναφορά σε παρ.4 του 3Β).

2. Εξουσίες:

• Παρουσίαση στο κοινό (communication to the public), στην περίπτωση ταυτόχρονης
μετάδοσης των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω διαδικτύου (simulcasting).
Πρόκειται για μια νέα πράξη παρουσίασης στο κοινό, σε σχέση με την αρχική
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοση των προγραμμάτων.

• Διάθεση στο κοινό κατά τρόπον ώστε τα μέλη του κοινού να έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτά σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ο καθένας ατομικά (making
available right), στις περιπτώσεις διάθεσης των προγραμμάτων για καθορισμένο χρονικό
διάστημα (catch-up services), αλλά και παροχής κάθε οπτικοακουστικού υλικού που
σχετίζεται με το αρχικώς μεταδοθέν πρόγραμμα.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΕΞΟΥΣΙΕΣ-ΙΙ

• Αναπαραγωγή; Στο μέτρο που είναι αναγκαία για την παροχή της επιγραμμικής
υπηρεσίας, την πρόσβαση σ’ αυτήν ή την χρήση της για τα ίδια προγράμματα: «Ώσμωση»
με δικαιώματα παρουσίασης στο κοινό και κατ’ αίτηση διάθεσης στο κοινό=> Κάθε
αναπαραγωγή προστατευόμενου περιεχομένου που συντελείται στο πλαίσιο της
παρουσίασης ή κατ’ αίτηση διάθεσης στο κοινό των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
Τμήμα των δύο άλλων εξουσιών (communication to the public & making available right).

• Εννοιολογική προσέγγιση: Αναγκαιότητα αναπαραγωγής=> ad hoc κρίση. Κρίσιμη η
νομολογία ΔΕΕ ( π.χ. Kabinet case), η InfoSoc Οδηγία (τεχνολογική εξαίρεση ά. 5 παρ.1,
άρθρο 28Β ν. 2121/1933) και η αιτ. σκέψη αρ. 9 Οδηγίας Online-SatCab.

• Περιπτωσιολογία:

 Η καταφόρτωση (εις) που κάνει ο χρήστης της υπηρεσίας για να δει ή ακούσει το
ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα online ή και off line για ορισμένο χρον. διάστημα =>
Αναγκαία αναπαραγωγή για την χρήση της υπηρεσίας και την πρόσβαση του χρήστη στα
προγράμματα.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΕΞΟΥΣΙΕΣ-ΙΙΙ
 Αναπαραγωγές που τυχόν χρειάζονται να γίνουν, για την παροχή της παρεπόμενης

επιγραμμικής υπηρεσίας, και οι οποίες δεν μπορούν να υπαχθούν στην εξαίρεση του άρθρου 28
Β του ν. 2121/1993, π.χ. η διατήρηση αντιγράφων του προγράμματος στην ταινιοθήκη του ρ/ο;.
Όχι, αφού στην πράξη υφίστανται ήδη δικαιώματα του ρ/ο ως παραγωγού προ της νέας
παρουσίασης στο κοινό στις ίδιες παραγωγές.

 Η αναφόρτωση και διατήρηση του προγράμματος στον server για πρόσβαση από κοινό; Απ.:
Ορθ. => μέρος της παρουσίασης ή της κατ’ αίτηση διάθεσης στο κοινό (Kabinet case) είτε
υπαγωγή σε 28Β ν. 2121/1993.

 Προσωρινές και τεχνικά αναγκαίες αναπαραγωγές στο πλαίσιο της ταυτόχρονης ή της
ετεροχρονισμένης μετάδοσης και διάθεσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, οι οποίες
απαιτούνται για τη λειτουργία του δικτύου; Απ.: Ορθ. εμπίπτουν κατά κανόνα στην εξαίρεση
του άρθρου 28 Β, πχ. προσωρινές αναπαραγωγές σε ενδιάμεσους, μεταξύ του server του ρ/ο και
άλλου που βρίσκεται πιο κοντά στον χρήστη server (caching) και προσωρινές αναπαραγωγές που
γίνονται στην προσωρινή μνήμη (RAM) του τεχνικού μέσου, με το οποίο ο χρήστης αποκτά
πρόσβαση στο διαδίκτυο, και μέσω αυτού, στην παρεχόμενη online υπηρεσία.

• Ηθικό δικαίωμα; Ορθ. Ναι.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΙV-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Συμβάσεις αδειοδότησης: Παροχή αδείας και αντίστοιχα μίας αμοιβής για την «παροχή

πρόσβασης σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα στο πλαίσιο παρεπόμενης online υπηρεσίας».
Ενιαία αδειοδότηση ή καταβολή εύλογης αμοιβής των δικαιωμάτων παρουσίασης και κατ’
αίτησης διάθεσης στο κοινό, που «συμπαρασύρει» και τις αναγκαίες αναπαραγωγές.(ορ. και
άρθρο 3Β παρ.3, μία αμοιβή).

2. Διαχείριση δικαιωμάτων στο πλαίσιο της παρεπόμενης online υπηρεσίας; Ατομική ή συλλογική
διαχείριση. Όχι υποχρεωτική συλλογική διαχείριση.

3. Δικαιούχοι απόλυτων και αποκλειστικών δικαιωμάτων vs. δικαιούχων εύλογης αμοιβής (ορ.
άρθρο 49 ν. 2121/1993); Προβληματικό είναι το ζήτημα εάν και, εάν ναι, πώς εφαρμόζεται η αρχή
της χώρας προέλευσης στην περίπτωση των δικαιούχων του άρθρου 49 του ν. 2121/1993, που
υπάγονται σε καθεστώς ex lege αδείας και έχουν ενοχική αξίωση εύλογης αμοιβής.

Απ: Ορθ. βάσει των αιτιολογικών σκέψεων 1, 4 και 5 και της χρήσης των όρων «αδειοδότηση»
των δικαιωμάτων, αλλά και «χωρίς την άδεια ή την καταβολή κατάλληλης αμοιβής» και της
ρητής παραπομπής σε Οδηγίες 2001/29/ΕΚ και 2006/115/ΕΚ συμπεριλαμβάνονται στα προς
εκκαθάριση δικαιώματα και αξιώσεις εύλογης αμοιβής του άρθρου 49.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΕΞΟΥΣΙΕΣ-V

Εκτός πεδίου εφαρμογής της αρχής της χώρας προέλευσης: Πράξεις παρουσίασης ή διάθεσης
κατ’ αίτηση στο κοινό και πράξεις αναπαραγωγής που λαμβάνουν χώρα μεταγενέστερα (αιτ.
σκ. 9 Οδηγίας 2019/789). Μεταγενέστερα = μετά την χρήση της παρεπόμενης υπηρεσίας βάσει
άρθρου 3Β. Άρα εκτός πεδίου εφαρμογής του CoO:

 οι καταφορτώσεις (αναπαραγωγές) που γίνονται off line και οδηγούν στη δημιουργία νέων
αντιγράφων π.χ. μεταφορά σε τεχνικό μέσο ή σε αποθήκευση σε cloud. Φυσικά αυτές οι
αναπαραγωγές μπορεί να εμπίπτουν σε κάποιο νόμιμο περιορισμό (π.χ. Private copy, άρθρο
18 ν. 2121/1993).

 παρουσιάσεις στο κοινό που γίνονται σε άλλο μέσο και χρόνο, μετά την παρεπόμενη online
υπηρεσία. Χρήσιμη η νομολογία του ΔΕΕ εν προκειμένω ως προς το «νέο κοινό».

Πράξεις παρουσίασης στο κοινό ή και κατ’ αίτηση διάθεσης από φορέα διαφορετικό από τον
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΑΡΘΡΟ 3Β ΠΑΡ.3)

Κατά τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής τα μέρη λαμβάνουν υπόψη όλες
τις πτυχές της παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας, όπως:

• τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας της
επιγραμμικής διαθεσιμότητας των προγραμμάτων που παρέχονται στην
υπηρεσία αυτή,

• το κοινό και τον αριθμό συνδρομητών,

• καθώς και τις γλωσσικές αποδόσεις στις οποίες παρέχεται η υπηρεσία.

Καταβολή μίας αμοιβής για την παροχή προστατευόμενου περιεχομένου στο
κοινό στο πλαίσιο μιας παρεπόμενης online υπηρεσίας ά.3Β. Δεν αποκλείεται
ο υπολογισμός του ποσού των καταβολών με βάση τα έσοδα του
ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (άρθρο 3Β παρ.3).



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΑΡΘΡΟ 3Β ΠΑΡ.3, 4)-Ι

• Ius cogens? : “Η αρχή της χώρας προέλευσης, που προβλέπεται στην παρ. 2, δεν θίγει
τη συμβατική ελευθερία των δικαιούχων, καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών, να συμφωνούν τον περιορισμό της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων της
παρ. 2 του παρόντος και του άρθρου 81 του ν. 3057/2002 (Α' 239)”.(άρθρο 3Β παρ.4,
ενσωμ. Άρθρου 3 παρ.3 Online-SatCab).

• Απ. Όχι => δεν δημιουργεί υποχρέωση των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών να
παρουσιάζουν ή να καθιστούν προσιτά στο κοινό προγράμματα στις παρεπόμενες
online υπηρεσίες τους, ούτε να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες (αιτ. σκ. 11 Online-
SatCab).

• Ναι=> οποιαδήποτε συμφωνία contra legem θα έχει μόνο ενοχική ισχύ. Δεν μπορεί να
προβλεφθεί στις συμβάσεις τοπικός περιορισμός ισχύος των αδειών, με εμπράγματη
ισχύ, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μη εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων και μη
εκπλήρωση των στόχων της Οδηγίας Online-SatCab.



Ο ΚΑΝΟΝΑΣ (COO RULE)- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (ΑΡΘΡΟ 3Β ΠΑΡ.3, 4)-Ι

Ωστόσο επιτρεπτή η επιβολή άλλων περιορισμών, ακόμη και τεχνικής φύσεως, π.χ.

εδαφικών (geoblocking), υπό τον όρο ότι είναι σύμφωνοι με δίκαιο της Ένωσης, ιδίως

την ΙnfoSoc Οδηγία, (αιτ. σκ. 10 και 13 Οδηγίας Online-SatCab και ρητή αναφορά σε

γεωγραφικούς περιορισμούς σε αντίστοιχη γαλλική διάταξη L-122-2-3-II).

Περιπτωσιολογία:

1. Τοπικός περιορισμός, με αναφορά στην Σύμβαση, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με

την αρχή της χώρας προέλευσης=μόνο ενοχική ισχύς.

2. Χρήση geoblocking στο περιεχόμενο: Καταρχήν επιτρεπτό. Δύσκολα όμως θα κριθεί

νόμιμο ως σύμφωνο με Ενωσιακό Δίκαιο, ιδίως από Επιτροπή Ανταγωνισμού (ορ. Και

ΣΛΕΕ 101, Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1128 για φορητότητα περιεχομένου κλπ).

3. Χρονικός περιορισμός, π.χ. ορισμένη διάρκεια, επιτρεπτός.



ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής αρχής προέλευσης-Στενότερη
ρύθμιση=>Δεν επιτυγχάνονται στην ουσία οι στόχοι της Οδηγίας
SatCab-ΙΙ, αφού η εξαίρεση από την αρχή της εδαφικότητας δεν
εφαρμόζεται σε όλα τα είδη προγραμμάτων. Αποτέλεσμα
συμβιβασμού. Διατήρηση αρχής εδαφικότητας, ιδίως σε
οπτικοακουστικά. Ανασφάλεια δικαίου, ιδίως για τηλεοπτικούς
παρόχους, ως προς το ποιες εντέλει εκπομπές εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του CoO κανόνα.

• Θετικό ή αρνητικό για διάδοση ευρωπαϊκού ρεπερτορίου;
Μάλλον θετικό, καθώς οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί συνεχίζουν
να έχουν σημαντικό ρόλο στην επένδυση και προαγωγή των
ευρωπαϊκών παραγωγών εντός ΕΕ. Η διευκόλυνση «εκκαθάρισης»
ευνοεί και την παραγωγή ίδιου δημιουργικού περιεχομένου.



ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Αρχή εδαφικότητας & αρχή προέλευσης για τις ίδιες online υπηρεσίες :
Διάσπαση αδειοδότησης και προβληματική διαχείριση στην πράξη. Π.χ. στο
τηλεοπτικό μισθωμένο πρόγραμμα: ταινίες και σειρές υψηλής αξίας, π.χ. λόγω
γλώσσας (αμερικάνικο ρεπερτόριο), τα οποία δεν «ανήκουν» σε κάποιο κράτος
μέλος της ΕΕ, οπότε θα εφαρμόζεται η αρχή της εδαφικότητας vs. τοπικό/εθνικό
ρεπερτόριο (και της Ελλάδας) κάθε κράτους μέλους.

• Λύσεις: Οι πρακτικές αδειοδότησης και καταβολής αμοιβών για δικαιώματα για
τις online διαθέσεις ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων, θα πρέπει:

 να μην οδηγούν σε στρεβλώσεις βάσει δικαίου ανταγωνισμού εντός ΕΕ,

 να μην οδηγούν σε αντίστροφα αποτελέσματα σε σχέση με τον ενωσιακό στόχο
της διευρυμένης πρόσβασης των ευρωπαίων πολιτών, της προστασίας της
πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και την ενίσχυση της πρόσβασης
στην πληροφορία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την χρηματοδότηση και την
παραγωγή του δημιουργικού περιεχομένου, και ιδίως των οπτικοακουστικών
έργων.



IV.ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3A
Ν. 2121/1993
(ΑΡ.4 Ν. 
4996/2022)



1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ- PURE DI VS. 
IMPURE DI

Δεδομένα:

Αυξανόμενος αριθμός προγραμμάτων μεταδίδεται πλέον διεθνώς μέσω της τεχνικής «απευθείας
διαβίβασης» (direct injection).

Έρευνα Ampere Analysis (AGICOA, SAA 2017)=> DI= η πιο δημοφιλής μέθοδος ραδιοτηλεοπτικής
μετάδοσης στην Ευρώπη.

-78% μεταδόσεις μέσω πλατφορμών TV.

-87% μέσω συνδρομητικών πλατφορμών (pay TV platforms).

Είδη Μεταδόσεων με «Απευθείας Διαβίβαση» :

Α. Pure Direct Injection: Μετάδοση σημάτων-φορέων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό σε διανομέα σήματος, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από
το κοινό και στη συνέχεια μετάδοση/διάχυση των σημάτων αυτών στο κοινό από τον διανομέα.

Β.Impure Direct Injection: Μετάδοση σημάτων-φορέων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό στο κοινό και παράλληλα μετάδοση των ίδιων σημάτων από τον
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό σε διανομέα σήματος, στη συνέχεια διάχυση των σημάτων αυτών στο
κοινό από τον διανομέα.



1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΚΡΙΣΙΜΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑTA
Κρίσιμο Νομικό ζήτημα=> Καθεστώς ευθύνης του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και του

φορέα διανομής των σημάτων έναντι των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων επί του μεταδιδόμενου περιεχομένου. Έλλειψη

εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο προ της Οδηγίας Online SatCab.

Τα ερωτήματα που προέκυψαν στην πράξη ήταν ενδεικτικά τα εξής:

Ποιος προβαίνει σε πράξη παρουσίασης έργων στο κοινό; Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας

ή ο διανομέας του σήματος;

Πόσες πράξεις παρουσίασης στο κοινό έχουμε στις περιπτώσεις χρήσης της τεχνικής

αυτής;

Πώς διαμορφώνεται η απάντηση στα ως άνω ερωτήματα, ανάλογα με το είδος της

μετάδοσης με απευθείας διαβίβαση (γνήσια ή μη γνήσια direct injection);

• Ο Έλληνας νομοθέτης, ακολουθώντας τις επιταγές του Ενωσιακού νομοθέτη, επιλύει στο

νέο άρθρο 3Α του ν. 2121/1993 την διαμόρφωση του καθεστώτος ευθύνης στην

περίπτωση της «γνήσιας» μετάδοσης με απευθείας διαβίβαση (pure direct injection).



2. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-Ι

 C-325/14-SBS Belgium (19/11/2015): Τα κύρια ερωτήματα που ανέκυψαν ήταν:

α) η απευθείας διαβίβαση συνιστά μία ή δύο πράξεις παρουσίασης προς το κοινό (ή
μια παρουσίαση στο κοινό που ακολουθείται από καλωδιακή αναμετάδοση);

β) ποιος υποχρεούται να λάβει άδεια, και κατά συνέπεια να καταβάλει δικαιώματα, ο
ραδιοτηλεοπτικός φορέας, ο διανομέας ή και οι δύο;

Το ΔΕΕ έκρινε ότι, στην περίπτωση της pure DI,

 Η χρήση της τεχνικής απευθείας διαβίβασης συνεπάγεται μόνο μία πράξη
παρουσίασης στο κοινό.

 Η πράξη αυτή πρέπει καταρχήν να αποδοθεί στον διανομέα σήματος, ο οποίος
και οφείλει να λάβει άδεια (ορ. σχετικά ιδίως αιτ. σκέψεις 28, 29, 30 και 31).

 Σε περίπτωση ωστόσο που η παρέμβαση του εν λόγω διανομέα συνιστά απλώς
τεχνικό μέσο, κατά την έννοια της νομολογίας του Δικαστηρίου, κάτι το οποίο
κρίνεται κατά περίπτωση, υπεύθυνος για λήψη και καταβολή αμοιβής αδείας
είναι ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός (ορ. αιτ. σκέψεις 31 και 32 της απόφασης).



2. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΙΙ

C-403/08 & C-429/08- Football Association Premier League (4/10/2011):
Εμπίπτει στο δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό, βάσει άρθρου 3 παρ. 1 της
InfoSoc Οδηγίας, η παροχή σε πελάτες ενός καφέ-εστιατορίου, μέσω
τηλεοπτικής οθόνης και ηχείων πρόσβασης σε ραδιοτηλεοπτικά έργα.

 Διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της παρουσίασης στο κοινό=> καλύπτει
κάθε μετάδοση προστατευόμενων έργων, ανεξαρτήτως του μέσου ή της
τεχνικής μεθόδου που χρησιμοποιείται.

 Η παρέμβαση του ιδιοκτήτη του καφέ-εστιατορίου δεν συνιστά απλώς και
μόνον τεχνικό μέσο για την εξασφάλιση ή τη βελτίωση της λήψεως της
αρχικής εκπομπής εντός της ζώνης καλύψεώς της, αλλά μια πράξη χωρίς την
οποία οι συγκεκριμένοι πελάτες, δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα
μεταδιδόμενα έργα (βλ., σχετικώς και απόφαση SGAE, σκέψη 42).



2. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΙΙΙ

 C-431/09 και C-432/09- Airfield vs. SABAM & AGICOA (13/10/2011). Εφαρμογή
άρθρου 1 στ. α-γ 93/83/ΕΟΚ για καλωδιακές αναμεταδόσεις. Η Airfield= πάροχος
δορυφορικού πακέτου και κωδικοποιημένων καναλιών.

• H Αirfield, προβαίνoντας στην κωδικοποίηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων ή
παρέχοντας στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς “κλειδιά” για την πρόσβαση σε
αυτά και θέτοντας στη διάθεση των συνδρομητών τα μέσα αποκωδικοποιήσεως,
καθιστά δυνατή τη σύνδεση της παρουσιάσεως των προγραμμάτων, την οποία
πραγματοποιούν οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, με τους ως άνω συνδρομητές.

• Η δραστηριότητα αυτή, δεν μπορεί να ταυτιστεί με την απλή παροχή υλικών
μέσων προς εξασφάλιση ή βελτίωση της λήψεως της αρχικής εκπομπής εντός της
ζώνης καλύψεώς της, αλλά συνιστά παρέμβαση χωρίς την οποία οι εν λόγω
συνδρομητές δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα τηλεοπτικά έργα, ακόμη
και αν βρίσκονταν εντός της προαναφερθείσας ζώνης.

• Οφείλει λοιπόν ο πάροχος δορυφορικού πακέτου να λάβει τη άδεια από τους
δικαιούχους των δικαιωμάτων παρουσίασης στο κοινό μέσω δορυφόρου για την
παρέμβαση αυτή.



3. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3Α Ν. 2121/1993- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΟΡΙΣΜΟΙ
Α. Ενσωμάτωση άρθρων 2 παρ. 4 και άρθρου 8 Οδηγίας 2019/789: Σχεδόν verbatim. Δεν

ενσωματώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 8 της Οδηγίας, η οποία προβλέπει την, κατά διακριτική

ευχέρεια των κρατών μελών, επέκταση των αρχών της αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών

προγραμμάτων σε άλλο κράτος μέλος (υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, broadcasters΄ veto και

διαμεσολάβηση) και στις μεταδόσεις με την τεχνική της απευθείας διαβίβασης (ορ. αντ. σε

Γερμανικό νόμο, 20d UrhG, Abs.2).

Β. Άρθρο 3Α παρ. 1- Ορισμός τεχνικής μετάδοσης με απευθείας διαβίβαση:

«Ως «απευθείας διαβίβαση» νοείται η τεχνική διαδικασία μέσω της οποίας ένας ραδιοτηλεοπτικός

οργανισμός μεταδίδει τα σήματα-φορείς προγραμμάτων του σε έναν οργανισμό διαφορετικό από

τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, με τέτοιον τρόπο, ώστε το κοινό να μην έχει πρόσβαση στα

σήματα-φορείς προγραμμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της μετάδοσης».

Δύο βασικά στοιχεία: α) Μετάδοση από ρ/ο σημάτων-φορέων προγραμμάτων σε έναν άλλο

οργανισμό/φορέα/διανομέα, β) Το κοινό δεν αποκτά πρόσβαση στα σήματα κατά τη διάρκεια

της μετάδοσης.



4. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3Α Ν. 2121/1993- Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-
ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 3Α παρ.2:

«2.Όταν ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μεταδίδει μέσω απευθείας διαβίβασης

τα σήματα που περιέχουν προγράμματά του σε διανομέα σήματος, χωρίς ο

ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός να μεταδίδει ο ίδιος ταυτόχρονα αυτά τα σήματα

απευθείας στο κοινό και ο διανομέας σήματος μεταδίδει τα εν λόγω σήματα στο

κοινό, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός και ο διανομέας σήματος θεωρείται ότι

συμμετέχουν σε μια ενιαία πράξη παρουσίασης στο κοινό για την οποία

λαμβάνουν άδεια από τους δικαιούχους».

Σκοπός: Ασφάλεια δικαίου και διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας

δικαιούχων.



4.ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3Α Ν. 
2121/1993-Ο 
ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ-
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο: Ρύθμιση μόνο της «γνήσιας» μετάδοσης
σημάτων –φορέων προγραμμάτων με απευθείας
διαβίβαση (pure DI) => ο Ρ/Ο δεν μεταδίδει
ταυτόχρονα ο ίδιος τα σήματα αυτά απευθείας στο
κοινό.

Υποκείμενα: α) Ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός
μεταδίδει αρχικά μέσω DI σήματα –φορείς
προγραμμάτων,

β) Ένας άλλος οργανισμός/φορέας/διανομέας
σήματος στη συνέχεια μεταδίδει τα σήματα αυτά στο
κοινό, ο οποίος, όμως δεν παρέχει στον Ρ/Ο απλά τα
τεχνικά μέσα για εξασφάλιση ή βελτίωση της λήψης
της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής (ορ. άρθρο 3Α

παρ.3).

Έννομη συνέπεια σε σχέση με τα πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα: Ο Ρ/Ο και ο διανομέας
σήματος θεωρείται ότι συμμετέχουν σε μια ενιαία
πράξη παρουσίασης στο κοινό (πλάσμα δικαίου).



4. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3Α Ν. 2121/1993- ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-Ι

• Τόσο ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός που κάνει την αρχική μετάδοση των σημάτων όσο

και ο διανομέας σήματος οφείλουν να λάβουν άδεια παρουσίασης στο κοινό από τους

δικαιούχους της περιουσιακής αυτής εξουσίας επί περιεχομένου των προγραμμάτων.

• Η διαχείριση του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό για τις υπό κρίση μεταδόσεις δεν

υπόκειται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση ή και στις λοιπές διατάξεις του

ισχύοντος άρθρου 35, αφού δεν ενσωματώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 8 της Οδηγίας.

• Η συμμετοχή ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και διανομέα σήματος στην ενιαία πράξη

παρουσίασης στο κοινό δεν συνεπάγεται την εις ολόκληρον ευθύνη του

ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και του διανομέα σημάτων για την πράξη παρουσίασης

στο κοινό (άρθρο 3Α παρ. 4). Μεταφορά στην ελληνική του όρου «joint liability» (από

κοινού ευθύνη). Δηλ. διαιρετή ενοχή=>αυτοτελής υποχρέωση καταβολής κατάλληλης

αμοιβής αδείας χρήσης από έκαστο φορέα χωριστά; Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
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Απάντηση:

Δεν οφείλει ο κάθε φορέας ολόκληρη την αμοιβή, ούτε ο εκάστοτε δικαιούχος μπορεί να
την αξιώσει ολόκληρη έναντι του ενός ή του άλλου φορέα, και μάλιστα όποιου επιλέξει ο
ίδιος.

Η καταβολή αμοιβής επιφέρει απόσβεση της οφειλής της αμοιβής από έκαστο χωριστά.

Ο κάθε υπόχρεος οφείλει να πάρει άδεια και να καταβάλει αμοιβή ανεξάρτητα από τον
άλλο.

Η καταβολή αμοιβής από τους δύο υπόχρεους φορείς δεν πρέπει να οδηγεί σε «διπλή
αμοιβή» (Doppelzahlung) για μια συγκεκριμένη χρήση.

 Δεν δημιουργείται κοινή ενοχή ανάμεσα στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα και τον διανομέα
σήματος, ώστε να απαιτείται η σύμπραξη και των δύο για την εκπλήρωση της
αντιπαροχής (=καταβολή αμοιβής).



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ

ekokotsaki@gmail.com
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THANK YOU!
EVANGELIA KOKOTSAKI EKOKOTSAKI@GMAIL.COM
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