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Το δικαίωµα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης 
των αθλητικών εκδηλώσεων υπό το πρίσµα 

της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ

Η άσκηση της εξουσίας αποκλειστι-
κής µετάδοσης των αθλητικών εκ-
δηλώσεων που απορρέει από το sui 
generis δικαίωµα του διοργανωτή 
εγείρει πολλαπλά ερµηνευτικά ζητήµατα τόσο από την πλευρά 
του ραδιοτηλεοπτικού δικαίου, όσο και από την πλευρά του 
δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας. Οι δε περιορισµοί που εκ 
του νόµου επιβάλλονται ως προς τη µετάδοση των ειδησεο-
γραφικών στιγµιοτύπων και τη µετάδοση των εκδηλώσεων 
µείζονος σηµασίας δεν διασφαλίζουν πλήρως την πρόσβαση 
του κοινού στην ενηµέρωση, εάν παραλλήλως δεν υφίστα-
νται σαφείς και λεπτοµερείς κανόνες που να ρυθµίζουν τις 
προϋποθέσεις εφαρµογής τους. Η ψήφιση της νέας Οδηγίας 
2007/65/ΕΕ συµβάλλει στην ενδυνάµωση του πλαισίου προ-
στασίας κυρίως για τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας, ενώ η 
εφαρµογή των περιορισµών στις λοιπές εκδηλώσεις εξακο-
λουθεί να διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η παρούσα µελέτη έχει ως αρχικό άξονα ορισµένα ερω-

τήµατα που αναφύονται από την πρόσφατη νοµολογία1 
σχετικά µε τη φύση και τις προϋποθέσεις άσκησης του 
δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης των αθλητικών 
εκδηλώσεων. Με αφορµή την προβληµατική αυτή θα επι-
χειρήσουµε την προσέγγιση του ισχύοντος νοµοθετικού 
πλαισίου υπό ένα ευρύτερο πρίσµα που καταλαµβάνει τόσο 
τις συνήθεις αθλητικές εκδηλώσεις, όσο και τις εκδηλώσεις 
µείζονος σηµασίας. 

Ο σύγχρονος πολιτισµός είναι εν πολλοίς πολιτισµός της 
εικόνας. Μάλιστα, όσο περισσότερο η τεχνολογία εξελίσσε-
ται, τόσο αυξάνεται η διείσδυση της εικόνας στην καθηµε-
ρινή ζωή. Αυτό συνεπάγεται την ανάδειξη της πληροφορίας 
που εµπεριέχεται στην εικόνα ως µείζονος κοινωνικού και 
οικονοµικού αγαθού. Η συλλογή, καταγραφή και µετάδο-
ση στο ευρύ κοινό ορισµένης πληροφορίας προϋποθέτει 
συνήθως σηµαντική οικονοµική επένδυση και επιχειρεί-
ται µε σκοπό τον προσπορισµό αντίστοιχου οφέλους2. Η 

1.  Αφορµή της µελέτης αποτέλεσε κατά πρώτο λόγο η απόφαση ΕφΘεσ 
64/2009 (ΔiΜΕΕ 1/2009,74) ως προς τα ζητήµατα που άπτονται των 
αδειών ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Δευτερευόντως, ως προς τα ζητή-
µατα που άπτονται των περιορισµών του δικαιώµατος, αφορµή αποτέ-
λεσε η ψήφιση της νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΕ σχετικά µε την άσκηση 
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Επιτροπή για την Ενσωµάτωση της 
οποίας η υπογράφουσα συµµετείχε ως εκπρόσωπος του ΕΣΡ. 

2.  Για την πληροφορία ως αγαθό µε οικονοµική σηµασία βλ. Ι. Καράκωστα, 
Γνωµοδότηση, ΔΕΕ 2001,1197. Ειδικά για τα ζητήµατα ανταγωνι-
σµού στην αγορά αναµεταδόσεων των αγώνων βλ. το Ψήφισµα του 

δυνατότητα αποκλειστικής εκµε-
τάλλευσης µεγιστοποιεί το όφελος. 
Γεννάται έτσι σύγκρουση µεταξύ 
του δικαιώµατος του κοινού προς 

πληροφόρηση3 και του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµε-
τάλλευσης ορισµένης πληροφορίας. Η σύγκρουση αυτή 
καθίσταται ιδιαίτερα εµφανής στην περίπτωση των αθλη-
τικών εκδηλώσεων. 

Με τον όρο «αθλητικές εκδηλώσεις» νοούνται οι αγώνες 
και οι συναθροίσεις που σχετίζονται µε την επίδειξη σωµα-
τικής ικανότητας, δύναµης ή δεξιοτεχνίας4. Οι αθλητικές εκ-
δηλώσεις δεν εµπίπτουν στην έννοια του έργου, όπως αυτή 
διαµορφώνεται στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας 
(άρθρο 2 παρ. 1 Ν 2121/1993 σχετικά µε την πνευµατική 
ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα) εφόσον στερού-
νται πρωτοτυπίας5. Οµοίως, έργο δεν αποτελεί το οπτικοα-
κουστικό υλικό που δηµιουργείται µε την αποτύπωση των 
αθλητικών εκδηλώσεων σε υλικό φορέα (µαγνητική ταινία 
ή οπτικό δίσκο), ούτε η ραδιοτηλεοπτική µετάδοσή τους6.  
Μάλιστα, µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 Ν 2121/1993 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη ραδιοτηλεοπτική αναµετάδοση 
αθλητικών εκδηλώσεων (22.5.1996) σε www.europarl.europa.eu.

3.  Κατά µία άποψη, µετά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος το 
γενικό δικαίωµα του κοινού στην ενηµέρωση ή δικαίωµα στην πληρο-
φόρηση κατοχυρώνεται µε τη διάταξη του νέου άρθρου 5Α παρ. 1 εδ. 
α΄ σύµφωνα µε την οποία «καθένας έχει δικαίωµα στην πληροφόρηση, 
όπως ο νόµος ορίζει» (Γ. Κική, Η ελευθερία των οπτικοακουστικών 
µέσων υπό το πρίσµα και της Συνταγµατικής αναθεώρησης του 2001, 
Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003, 213 επ.). Κατά άλλη άποψη, το 
δικαίωµα του κοινού στην πληροφόρηση εµπεριέχεται ήδη στην έννοια 
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, η οποία στην ελληνική 
έννοµη τάξη κατοχυρώνεται µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 Συντ. 
(Ν Αλιβιζάτος, Κράτος και Ραδιοτηλεόραση, Σύµµεικτα Φ. Βεγλερή, Α. 
Σάκκουλας,  Αθήνα, 1988, 60 επ., Ε. Βενιζέλος, Η ραδιοτηλεοπτική 
έκρηξη. Συνταγµατικά πλαίσια και νοµοθετική επιλογή, Παρατηρητής, 
Θεσσαλονίκη, 1989, 37 επ.). Αντίθετα, το δικαίωµα του κοινού στη 
µαζική πληροφόρηση που παρέχεται από τα ΜΜΕ κατοχυρώνεται εµ-
µέσως από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 Συντ. (Γ. Κική, Δίκαιο της 
Πληροφόρησης, Προσκήνιο, Αθήνα, 1998, 26 επ.).

4.  Εκτενέστερα σε Γ. Κουµάντο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, Αθήνα 2002 
(8η έκδ.), 154-156, Λ. Κοτσίρη, Δίκαιο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, 
Θεσσαλονίκη 2005 (4η), 77 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, Πνευµατική Ιδιοκτησία, 
Αθήνα 2004 (2η), 111, Δ. Καλλινίκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία και 
Συγγενικά Δικαιώµατα, Αθήνα 2005 (2η έκδ.), 46-47.

5.  Ως έργο νοείται το πνευµατικό δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης 
που έχει µορφή προσιτή στις αισθήσεις και εµφανίζει πρωτοτυπία µε 
την έννοια της στατιστικής µοναδικότητας. Εκτενέστερα για τις έννοιες 
του έργου και της πρωτοτυπίας στην πνευµατική ιδιοκτησία βλ. σε. Γ. 
Κουµάντο, ό.π., 105 επ. και 127 επ., Λ. Κοτσίρη, ό.π., 48 επ. και 58 
επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 67 επ. και 76 επ., Δ. 
Καλλινίκου, ό.π., 27 επ. και 31 επ. 

6. Κ. Πολυζωγόπουλος, Γνωµοδότηση ΔΕΕ 2002,179.

“ Χάρις Σ. Τσίγκου,
 Δικηγόρος, DEA Paris II,
Ειδική Επιστήµονας ΕΣΡ

”
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εξαιρούνται ρητώς από την προστασία µεταξύ άλλων οι 
ειδήσεις, καθώς και τα απλά γεγονότα και στοιχεία7.

Ωστόσο, κάθε αθλητική εκδήλωση συνιστά γεγονός που 
ενσωµατώνει πληροφορίες σηµαντικές για µερίδα του πλη-
θυσµού. Παράλληλα, η διοργάνωση και η µετάδοση τέτοιου 
είδους εκδήλωσης απαιτούν αξιόλογη οικονοµική επένδυ-
ση εκ µέρους των εµπλεκόµενων φορέων, η απόσβεση της 
οποίας επιδιώκεται µέσω της εµπορικής της εκµετάλλευσης. 
Για τους διοργανωτές, µικρό τµήµα του κέρδους προέρχεται 
από την είσπραξη του αντιτίµου του εισιτηρίου εισόδου στο 
χώρο της διοργάνωσης. Το µεγαλύτερο τµήµα του επιδι-
ωκόµενου κέρδους επιτυγχάνεται από τη σύναψη συµβά-
σεων αποκλειστικής ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Για δε 
τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισµούς που αναλαµβάνουν 
την αποκλειστική µετάδοση της εκδήλωσης, η απόσβεση 
επιδιώκεται µέσω των κονδυλίων που εισπράττονται για 
τη διαφήµιση προϊόντων και υπηρεσιών στην αντίστοιχη 
ζώνη. Έτσι, η σχέση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και 
του αθλητισµού αποδεικνύεται στενή, σχεδόν συµβιωτική8. 
Σήµερα, η εξάπλωση της ιδιωτικής τηλεόρασης, ελεύθερης 
και συνδροµητικής, ευνοεί ακόµη περισσότερο την ανάπτυ-
ξη συνθηκών ανταγωνισµού µε αντικείµενο τη διάθεση των 
διαφηµιστικών κονδυλίων, ενώ η χρήση του διαδικτύου 
πολλαπλασιάζει τα ζητήµατα που αναφύονται.  

Α. Φύση και περιεχόµενο του δικαιώµατος 
αποκλειστικής µετάδοσης 

Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη 
οικονοµική σηµασία του αθλητισµού αποτελούν ιστορικά 
το λόγο γένεσης του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης 
αθλητικών γεγονότων. Τα ζητήµατα σχετικά µε τη φύση και 
τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος αντιµετωπίστη-
καν στην ελληνική έννοµη τάξη µε διαδοχικές ρυθµίσεις. 
Διαφαίνεται, ωστόσο, η βούληση του νοµοθέτη να διαπλά-
σει ένα απόλυτο περιουσιακό δικαίωµα ικανό να αποτρέψει 
κάθε τρίτο από παράνοµη άσκηση9.

α) Οι αθλητικές εκδηλώσεις ως οικονοµικό αγαθό: 
ιστορική επισκόπηση 

Μήτρα των νοµοθετικών ρυθµίσεων υπήρξε το ποδό-
σφαιρο ως δηµοφιλέστερο των αθληµάτων. Η έννοια του 
δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης γεννήθηκε µε αφορ-
µή την ανάγκη προστασίας της οικονοµικής επένδυσης 

7.  Για τη διάκριση µεταξύ έργου και πληροφορίας βλ. Χ. Τσίγκου, Are the 
rights reserved?, Συνήγορος, 70/2008,64.

8.  Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, Το νέο sui generis δικαίωµα επί των αθλητικών 
διοργανώσεων και το δικαίωµα ενηµέρωσης του κοινού (άρθρο 84 Ν 
2725/1999), ΕΕµπΔ 2000,597. Βλ. επίσης Σ. Σταυρίδου, Δικαιώµατα 
αποκλειστικής τηλεοπτικής µετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων στα 
πλαίσια του Ν 2644/1998 της τροποποιηµένης κοινοτικής Οδηγίας 
89/552, ΔΕΕ 1999,145, µε αναφορά σε σχέση «αλληλεξάρτησης, αν 
όχι ταύτισης».

9.  Την προβληµατική για την ανάγκη ύπαρξης νοµοθετικού πλαισίου και 
τη διάπλαση απόλυτου περιουσιακού δικαιώµατος υπέρ του διοργανωτή 
αθλητικών εκδηλώσεων βλ. σε Σ. Σταυρίδου, ό.π., 145.

των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Έτσι, το 1975 εισάγεται 
διάταξη σύµφωνα µε την οποία η διοργανώτρια ποδο-
σφαιρική ένωση µπορεί να παραχωρήσει έναντι αµοιβής 
το δικαίωµα απευθείας ή µαγνητοσκοπηµένης µετάδοσης 
ποδοσφαιρικών αγώνων σε ορισµένο τηλεοπτικό σταθ-
µό (άρθρο 54 παρ. 1 Ν 75/1975 περί οργανώσεως του 
εξωσχολικού αθλητισµού)10. Το ποσό της αµοιβής που 
οφείλεται στο διοργανωτή («αποζηµίωσις») καθορίζεται 
από τη συµφωνία των µερών και υπόκειται στην έγκριση 
της εποπτεύουσας τον κλάδο αθλητικής ένωσης. Με τον 
τρόπο αυτό ο έλληνας νοµοθέτης, ήδη πριν την εµφάνιση 
της ιδιωτικής τηλεόρασης, επιχειρεί µια πρώτη  αναφορά 
στο περιουσιακό δικαίωµα τηλεοπτικής µετάδοσης των 
αθλητικών (ποδοσφαιρικών) σωµατείων.

Μεταγενέστερα µε τη διάταξη του άρθρου 45 παρ. 3 
N 1958/1991 περί αθλητικών ανωνύµων εταιρειών δι-
ευρύνεται η έννοια του υποκειµένου του δικαιώµατος. 
Υποκείµενο του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης 
καθίσταται πλέον κάθε φύσεως αθλητικό σωµατείο που 
αναλαµβάνει τη διοργάνωση οποιασδήποτε αθλητικής 
εκδήλωσης. Συγκεκριµένα, αναγνωρίζεται στα σωµατεία 
ή τις ενώσεις διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων το 
δικαίωµα να επιτρέπουν έναντι αµοιβής την αναµετάδοση 
ή και διανοµή ειδησεογραφίας (ρεπορτάζ) των οποιασδή-
ποτε φύσεως αγώνων τους11. Η χρήση του όρου «αναµε-
τάδοση» αντανακλά την τρέχουσα αθλητική ορολογία και 
κρίνεται µάλλον ατυχής εφόσον στο κείµενο της ίδιας διά-
ταξης η παρεχόµενη εξουσία προσδιορίζεται ως δικαίωµα 
«µετάδοσης». Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 45 ο 
όρος µετάδοση σηµαίνει «την προσφορά στο κοινό των 
επίσηµων αγωνισµάτων και τελετών µιας αθλητικής δι-
οργάνωσης χωρίς απτό αντικείµενο, περιλαµβάνει δε τη 
ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση και τη µετάδοση 
σε συνδροµητές µε καλωδιακό σύστηµα ή οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο». Παρά την ατελή διατύπωση, ερµηνεύοντας τη 
διάταξη αυτή και ιδιαίτερα τον όρο «προσφορά στο κοινό» 
υπό το πρίσµα των µεταγενέστερων ρυθµίσεων του δικαίου 
πνευµατικής ιδιοκτησίας η εξουσία που παρέχεται στο διορ-
γανωτή φαίνεται να περιλαµβάνει τόσο το δικαίωµα απευ-
θείας ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης, όσο και το δικαίωµα 
µαγνητοσκοπηµένης αναµετάδοσης ορισµένης εκδήλωσης. 
Η µετάδοση ή αναµετάδοση µπορεί να πραγµατοποιείται 
από οποιοδήποτε φορέα (ελεύθερης λήψης, συνδροµητικό 
ή άλλο). Παραµένουν, ωστόσο, εκτός ρύθµισης επιµέρους 

10.  «Μετά προηγουµένην έγκρισιν της διοργανωτρίας υπερκειµένης ποδο-
σφαιρικής ενώσεως των  πάσης φύσεως αγώνων, επιτρέπεται η  απ` 
ευθείας  ή εξ εγγραφής µετάδοσις των επισήµων και φιλικών αγώνων 
αυτής παρά της τηλεοράσεως. Διά καταρτιζοµένης µεταξύ των διαγω-
νιζοµένων  σωµατείων και της τηλεοράσεως συµβάσεως, υποκειµένης 
εις έγκρισιν υπό της κατά κλάδον αθλήσεως υπερκειµένης ενώσεως, 
καθορίζεται το ποσόν της αποζηµιώσεως, το  οποίον λαµβάνει  διά την 
µετάδοσιν του αγώνος η διοργανώτρια υπερκειµένη ένωσις».

11.  «Κάθε  εταιρία  ή σωµατείο ή ένωση αυτών µπορούν να χορηγήσουν το 
δικαίωµα αναµετάδοσης ή και διανοµής  ειδησεογραφίας  (ρεπορτάζ) 
των οποιασδήποτε φύσεως αγώνων τους έναντι πληρωµής».
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ζητήµατα σχετικά µε το περιεχόµενο του δικαιώµατος, τις 
προϋποθέσεις άσκησής του, τη φύση της παρεχόµενης 
άδειας µετάδοσης ή αναµετάδοσης κ.ά.

β) Το απόλυτο δικαίωµα του διοργανωτή

Η θέσπιση σαφούς συστήµατος προστασίας των φορέων 
που εµπλέκονται στη διοργάνωση και εκµετάλλευση των 
αθλητικών εκδηλώσεων επιχειρείται για πρώτη φορά µε 
τη διάταξη του άρθρου 84 N 2725/1999 περί ερασιτεχνι-
κού και επαγγελµατικού αθλητισµού που τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 30 Ν 3057/2002. Με τη διάταξη αυτή κα-
ταργούνται οι προϊσχύουσες αποσπασµατικές ρυθµίσεις 
και παρέχεται ένα απόλυτο και αποκλειστικό περιουσιακό 
δικαίωµα υπέρ του νοµικού προσώπου που διοργανώνει 
και εκµεταλλεύεται ορισµένη αθλητική εκδήλωση (γηπε-
δούχο αθλητικό σωµατείο, τµήµα αµειβοµένων αθλητών, 
αθλητική ανώνυµη εταιρεία, αθλητικές οµοσπονδίες κ.λπ.). 
Δικαιοπολιτική βάση της θέσπισης του δικαιώµατος αυτού 
αποτελεί η αναγνώριση του επιχειρηµατικού κινδύνου που 
αναλαµβάνει ο διοργανωτής-γηπεδούχος12 σε συνδυασµό 
µε το αυξανόµενο οικονοµικό εκτόπισµα των αθλητικών 
εκδηλώσεων13. 

Από νοµοτεχνικής απόψεως το άρθρο 84 N 2725/1999 
αποτελεί ειδική ρύθµιση σε σχέση µε τις διατάξεις αφε-
νός του Ν 2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωµάτων και αφετέρου του άρθρου 11 
παρ. 3 Ν 2644/1998 για την παροχή συνδροµητικών 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Τούτο διό-
τι το περιεχόµενο του δικαιώµατος που απονέµεται στο 
διοργανωτή αποτελεί καταρχήν ρύθµιση µε «διατύπωση 
προσαρµοσµένη στην πνευµατική ιδιοκτησία»14, αν και 
ελλιπή15. Αποτελεί δευτερευόντως «ειδική διάταξη»16 ως 
προς το άρθρο 11 παρ. 3 Ν 2644/1998, αντικείµενο του 
οποίου αποτελούν µόνο οι όροι του ενεργού της σύµβασης 
αποκλειστικής µετάδοσης και όχι οι ουσιαστικές προϋπο-
θέσεις κτήσης του αντίστοιχου δικαιώµατος. 

Από την παρεχόµενη µε το άρθρο 84 N 2725/1999 προ-
στασία εξαιρούνται, και ορθώς, οι συµµετέχοντες αθλητές 
εφόσον δεν αναλαµβάνουν επιχειρηµατικό κίνδυνο. Οι 

12.  Βλ. σχετικά σε Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., 598-599. Για το λόγο αυτό, καίτοι στη 
διεξαγωγή ορισµένης εκδήλωσης συνήθως συµµετέχουν τουλάχιστον 
δύο αθλητικά σωµατεία, ως υποκείµενο του δικαιώµατος ραδιοτηλε-
οπτικής µετάδοσης προκρίνεται ο γηπεδούχος. Έτσι ο Ι. Καράκωστας, 
(Γνωµοδότηση), ό.π., 1194-1195.

13.  Στην ανάδειξη των αθλητικών αγώνων σε αυτοτελές πολιτιστικό αγαθό 
µε ισχυρό οικονοµικό εκτόπισµα αναφέρεται ο Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 
180. Ορθώς η Σ. Σταυρίδου (ό.π.,  145) επισηµαίνει ότι ο ανταγωνι-
σµός για την εξασφάλιση των αποκλειστικών δικαιωµάτων µετάδοσης 
υπερτονίζει την οικονοµική αξία του αθλητισµού «έναντι της σηµασίας 
του ως πολιτισµικό στοιχείο µιας κοινωνίας».

14. Έτσι ο Γ. Κουµάντος, ό.π., 155. 
15.  Ο Μ.-Θ. Μαρίνος (ό.π., 59) επισηµαίνει «ελλιπή πρόσδεση στις δοκιµα-

σµένες κατηγορίες της πνευµατικής ιδιοκτησίας», αλλά παρατηρεί ότι «η 
συστηµατική επεξεργασία της διάταξης αυτής οφείλει να αποκαταστήσει 
την παραλειφθείσα νοµοθετική εναρµόνιση». 

16. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 602.

αθλητές ούτε µε διατάξεις αντίστοιχες των συγγενικών δι-
καιωµάτων θα ήταν δυνατό να προστατευτούν, δεδοµένου 
ότι δεν θεωρούνται ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες 
σύµφωνα µε το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Υπό 
το πρίσµα του άρθρου 46 παρ. 1 Ν 2121/1993 προκειµέ-
νου ορισµένο φυσικό πρόσωπο να τύχει προστασίας ως 
συγγενικός δικαιούχος θα πρέπει η ερµηνεία ή η εκτέλεση 
που επιχειρεί να άπτεται έργου προστατευόµενου από την 
πνευµατική ιδιοκτησία, ακόµη και αν έχει λήξει η διάρκεια 
προστασίας του17. Η συνθήκη αυτή ελλείπει στην περίπτω-
ση των περισσότερων αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες 
δεν αποτελούν έργο, όπως ήδη επισηµάνθηκε18. Ωστόσο, 
δυνάµει του γενικού δικαιώµατος επί της προσωπικότητας 
(άρθρο 57 ΑΚ) είναι καταρχήν δυνατή η προστασία της 
εικόνας των συµµετεχόντων αθλητών, καθώς και η απο-
τροπή ενεργειών που σκοπούν στην αθέµιτη εκµετάλλευση 
της συµµετοχής τους, όπως η άνευ συναινέσεως τηλεοπτική 
µετάδοση ορισµένου αγώνα19. Περαιτέρω, µε την ειδική 
διάταξη του άρθρου 9 παρ. 7 Ν 2557/1997, όπως ισχύει, 
παρέχεται στους αθλητές ένα δικαίωµα εκµετάλλευσης επί 
της εικόνας τους (right of publicity) για τη χρήση αυτής µε 
σκοπό εµπορικό ή διαφηµιστικό20. 

γ) Φύση και περιεχόµενο του δικαιώµατος

Το δικαίωµα που θεσπίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 84 
παρ. 1 Ν 2725/1999 παρέχει στο διοργανωτή21 αθλητικής 
εκδήλωσης ορισµένες εξουσίες περιοριστικά απαριθµού-
µενες22. Οι εξουσίες αυτές αποκτώνται πρωτογενώς από 

17.  Γ. Κουµάντος, ό.π., 397 επ., Λ. Κοτσίρης, ό.π., 238 επ., Μ.-Θ. Μαρίνος, 
(Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 301 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 229 επ. 

18.  Η προστασία αθλητικών εκδηλώσεων ως έργο και αντιστοίχως η 
αναγνώριση συγγενικών δικαιωµάτων στους συµµετέχοντες αθλητές 
αντίστοιχων µε τις εξουσίες των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών 
µπορεί να γίνει δεκτή µόνο σε «ακραίες περιπτώσεις» εκδηλώσεων που 
φέρουν έντονα στοιχεία καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Έτσι ο Γ. Κουµάντος, 
ό.π., 154. Αναφορά στα ισχύοντα στις λοιπές κοινοτικές χώρες βλ. σε 
Alexander Scheuer/Peter Strothmann, Sport as Reflected in European 
Media Law (Part I), IRIS Plus, 4/2004, 2-3.

19. Γ. Κουµάντος, ό.π., 155.
20.  Δυνάµει του δικαιώµατος αυτού «δεν επιτρέπεται η χρήση φωτογρα-

φιών αθλητών για εµπορικούς ή δια φηµιστικούς σκοπούς χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση των εικονιζοµένων προσώπων ή της συνδικαλι-
στικής ή επαγ γελµατικής τους οργάνωσης, προς την οποία οι αθλητές 
µπορούν να µεταβιβάσουν το δικαίωµα εκµετάλλευσης της φωτογρα-
φίας τους». Έτσι η Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη, Right of Publicity-Άδεια 
χρήσης δικαιωµάτων προσωπικότητας-Πτυχές εµπορευµατοποίησης, 
ΔiΜΕΕ 2007,25 και της ιδίας, Εµπορευµατοποίηση της προσωπικότη-
τας σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Χ. Τσίγκου, Πνευµατική Ιδιοκτησία-
Ληµµατογραφηµένη Ερµηνεία, Νοµική Βιβλιοθήκη, Απρίλιος 2008, 
189 επ. Γενικά για το right of publicity µε πλούσια νοµολογία βλ. Ι. 
Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, Α. Σάκκουλας, 2000 (3η), 276 
επ. Επισκόπηση των ρυθµίσεων που ισχύουν στο δίκαιο των ΗΠΑ βλ. 
σε Χ. Σταµέλο, Το δικαίωµα της δηµοσιότητας (right of publicity) του 
επαγγελµατία αθλητή στις ΗΠΑ, ΔiΜΕΕ 2009,  53 επ.

21.  Οµοίως, ο διοργανωτής ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης καθίσταται 
δικαιούχος του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης στο γερµα-
νικό (βλ. Alexander Scheuer/Peter Strothmann, ό.π., 3) και το γαλλικό 
δίκαιο (βλ. Fr. Pollaud-Dulian, Le Droit d’auteur, Paris, Economica, 
2005, 978). 

22.  Μ.-Θ. Μαρίνος, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 326.
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το νοµικό πρόσωπο23 που καθίσταται φορέας του δικαιώ-
µατος ως συνέπεια της υλικής πράξης της διοργάνωσης. 
Συγκεκριµένα, ο διοργανωτής-γηπεδούχος έχει το απο-
κλειστικό δικαίωµα να επιτρέπει ή να απαγορεύει έναντι 
αµοιβής τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ή αναµετάδοση µε 
οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο των αθλητικών διορ-
γανώσεων στις οποίες θεωρείται γηπεδούχος, την εγγραφή 
ή αναπαραγωγή µε κάθε µέσο και για οποιονδήποτε υλικό 
φορέα των ανωτέρω αθλητικών διοργανώσεων και στιγµι-
οτύπων τους, καθώς και τη θέση σε κυκλοφορία του υλικού 
φορέα («του υλικού της αναπαραγωγής») µε µεταβίβαση 
της κυριότητας, εκµίσθωση ή δηµόσιο δανεισµό24. Η εκ-
µετάλλευση του δικαιώµατος πραγµατώνεται µε τη σύναψη 
αδειών εκµετάλλευσης, αποκλειστικών ή µη (άρθρο 84 
παρ. 2)25. Η νοµοτεχνική επεξεργασία, η διατύπωση και 
το πλαίσιο προστασίας που παρέχεται από τη διάταξη αυτή 
έχουν αποτελέσει πηγή πολλαπλών ερωτηµάτων σχετικά µε 
τη νοµική φύση του δικαιώµατος, το περιεχόµενό του και τις 
προϋποθέσεις άσκησής του. Κατά πάγια θέση της θεωρίας 
τα ερωτήµατα αυτά απαντώνται µε αναλογική εφαρµογή26, 
όπου είναι δυνατό, των ρυθµίσεων και των εννοιολογικών 
προσδιορισµών του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Υπό το πρίσµα αυτό σε πρώτο επίπεδο επισηµαίνεται ότι 
το περιεχόµενο του δικαιώµατος που απονέµεται στο γη-
πεδούχο απηχεί εν πολλοίς το πλαίσιο προστασίας των 
συγγενικών δικαιούχων που διαθέτουν αµιγώς περιουσι-

23.  Φυσικό πρόσωπο ως φορέας του συγκεκριµένου δικαιώµατος δεν 
νοείται. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 599. 

24.  Σύµφωνα µε την αρχική διατύπωση του άρθρου 84 παρ. 1 Ν 
2725/1999 «Κάθε αθλητικό σωµατείο, ΤΑΑ ή ΑΑΕ, έχει το δικαίωµα 
να επιτρέπει έναντι αµοιβής: α) Τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετά-
δοση ή την αναµετάδοση, µε οποιαδήποτε τεχνική µέθοδο ή µέσο, 
αθλητικών διοργανώσεων, στις οποίες θεωρείται σύµφωνα µε τους 
οικείους κανονισµούς γηπεδούχο. β) Την εγγραφή ή την αναπαραγωγή 
των κατά την περίπτωση α΄ αθλητικών διοργανώσεων ή στιγµιοτύπων 
αυτών, µε κάθε µέσο και για οποιονδήποτε υλικό φορέα. γ) Τη θέση 
σε κυκλοφορία του υλικού της αναπαραγωγής κατά την περίπτωση 
β΄ µε µεταβίβαση της κυριότητας, µε εκµίσθωση ή µε δηµόσιο δανει-
σµό. Οι ειδικά αναγνωρισµένες αθλητικές οµοσπονδίες έχουν τα ίδια 
δικαιώµατα όσον αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις των εθνικών 
οµάδων».

25.  «Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωµατείο, γηπεδούχος ΑΑΕ, γηπεδούχο 
ΤΑΑ ή αθλητική οµοσπονδία για αγώνες εθνικών οµάδων και κυπέλ-
λου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις παραχώρησης, µε 
τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθµούς, αποκλειστικών ή µη αδειών 
εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα, των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν µε αποκλειστική 
άδεια εκµετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωµατείου, 
της ΑΑΕ, του ΤΑΑ ή της οµοσπονδίας. Οι συµβάσεις του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεσµεύουν το, κατά τους οικείους 
κανονισµούς, φιλοξενούµενο σωµατείο, ΑΑΕ ή ΤΑΑ».

26.  Για την έννοια της αναλογίας και την εφαρµογή των κανόνων ερµηνείας 
του δικαίου βλ. σε Α. Τούση, Γενικαί Αρχαί του Αστικού Δικαίου, Π. 
Σάκκουλας, 1978 (2η), 47-57. Ως αναλογία νόµου ειδικότερα ορίζεται 
«η εφαρµογή συγκεκριµένου νόµου εφ΄ οµοίου προς το υπ΄ αυτού 
ρυθµιζόµενον θέµα».

ακές εξουσίες27. Θεσπίζεται δηλαδή ένα ιδιαίτερο28 (sui 
generis), απόλυτο και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωµα 
που απονέµεται σε κάθε αθλητικό σωµατείο ή φορέα, ο 
οποίος αναλαµβάνει τον επιχειρηµατικό και οργανωτικό 
κίνδυνο για τη διεξαγωγή ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης. 
Η απόλυτη φύση του δικαιώµατος του διοργανωτή συνεπά-
γεται τη δυνατότητα προσβολής από ενέργεια οποιουδήποτε 
τρίτου, που κατατείνει στην άνευ αδείας µετάδοση της εκ-
δήλωσης. Για την αστική προστασία αυτού εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 65 Ν 2121/1993 σε συνδυασµό 
µε τα άρθρα 57 και 60 ΑΚ29. Σε δεύτερο επίπεδο, γίνεται 
δεκτό ότι το περιεχόµενο των εξουσιών ραδιοτηλεοπτικής 
µετάδοσης ή αναµετάδοσης, εγγραφής, αναπαραγωγής και 
θέσης σε κυκλοφορία του υλικού φορέα που απονέµονται 
στο δικαιούχο αντιστοιχεί προς το περιεχόµενο των οµώ-
νυµων συγγενικών δικαιωµάτων30. Συνέπεια της θέσης 
αυτής αποτελεί η εφαρµογή της αρχής της ανάλωσης µετά 
την πρώτη θέση σε κυκλοφορία του υλικού φορέα ορι-
σµένης εκδήλωσης31. Σε τρίτο επίπεδο, οι γενικές αρχές 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας σχετικά µε την άσκηση του 
περιουσιακού δικαιώµατος εφαρµόζονται αναλόγως και επί 
του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης αθλητικών 
εκδηλώσεων. 

δ) Ειδικά η παραχώρηση άδειας ραδιοτηλεοπτικής 
µετάδοσης 

Όπως προαναφέρθηκε, η οικονοµική εκµετάλλευση του 
δικαιώµατος αυτού επιτυγχάνεται πρωτίστως µε την πα-
ραχώρηση αδειών εκµετάλλευσης, αποκλειστικών ή µη, 
για τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση ορισµένης εκδήλωσης. 
Κατ΄ αναλογική εφαρµογή της αρχής της αυτοτέλειας των 
εξουσιών, είναι δυνατός ο µερισµός των εξουσιών που 
απορρέουν από το δικαίωµα του γηπεδούχου (ραδιοτηλεο-
πτική µετάδοση, εγγραφή και αναπαραγωγή, θέση σε κυκλο-
φορία) σε διαφορετικούς αντισυµβαλλόµενους, καθώς και 

27.  Περιλαµβάνονται όλες οι κατηγορίες συγγενικών δικαιούχων πλην 
των ερµηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών, δηλαδή οι παραγωγοί 
φωνογραφηµάτων και οπτικοακουστικών έργων, οι ραδιοτηλεοπτι-
κοί οργανισµοί και οι εκδότες εντύπων (βλ. άρθρα 47, 48 και 51 Ν 
2121/1993).

28.  Υπέρ της sui generis φύσης τάσσονται οι Μ.-Θ. Μαρίνος, (ό.π., 598) 
και Λ. Κοτσίρης, (Γνωµοδότηση), ΔΕΕ 2002,662, ενώ κατά τον Ι. 
Καράκωστα, (Γνωµοδότηση), ό.π., 1194, πρόκειται για ένα είδος συγ-
γενικού δικαιώµατος. 

29.  Έτσι ο Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 181. Για τη φύση του δικαιώµατος 
αποκλειστικής µετάδοσης ως απόλυτου περιουσιακού βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, 
(Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 325 επ. 

30.  Ορθώς επισηµαίνεται από τον Μ.-Θ. Μαρίνο (ό.π., 600) ότι µε τον 
αδόκιµο όρο «υλικό της αναπαραγωγής» ο νοµοθέτης εννοεί τον υλικό 
φορέα εικόνας και ήχου που ενσωµατώνει ορισµένη εκδήλωση.

31.  Για το περιεχόµενο της αρχής της ανάλωσης στο δίκαιο της πνευ-
µατικής ιδιοκτησίας βλ. Γ. Κουµάντο, ό.π., 224 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, 
(Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 158 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 89 επ., 
Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη σε Π. Κοριατοπούλου-Αγγέλη/Χ. Τσίγκου, 
Πνευµατική Ιδιοκτησία-Ληµµατογραφηµένη Ερµηνεία, Νοµική 
Βιβλιοθήκη, Απρίλιος 2008, 23 επ. Για την εφαρµογή της αρχής αυ-
τής στην εξουσία θέσης σε κυκλοφορία του διοργανωτή αθλητικών 
εκδηλώσεων βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., 600-601.
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η επιβολή τοπικών ή χρονικών περιορισµών στην άσκησή 
τους (άρθρο 15 παρ. 1 Ν 2121/1993)32. Περαιτέρω, ε-
φόσον πρόκειται για άδεια και όχι σύµβαση εκµετάλλευ-
σης, η σύναψή της δεν δηµιουργεί στον αντισυµβαλλόµενο 
υποχρέωση να προβεί στη συµφωνηµένη εκµετάλλευση, 
απλώς του παρέχει το σχετικό δικαίωµα (άρθρο 13 παρ. 
2 Ν 2121/1993)33. Κατά συνέπεια, πλην αντιθέτου συµ-
φωνίας, ο αντισυµβαλλόµενος ραδιοτηλεοπτικός φορέας 
δεν υποχρεούται να προβεί στη µετάδοση ή αναµετάδοση 
της εκδήλωσης για την οποία παραχωρήθηκε η σχετική 
άδεια εκµετάλλευσης, αλλά µόνο στην καταβολή της συµ-
φωνηθείσας αµοιβής34. Η άδεια εκµετάλλευσης µπορεί να 
είναι αποκλειστική ή απλή. Εάν πρόκειται για αποκλειστική 
άδεια, ο γηπεδούχος δεν δύναται να παραχωρήσει σε τρίτο 
αντίστοιχη άδεια για την ίδια συµβατική χρήση και µε τους 
αυτούς όρους, ούτε να προχωρήσει ο ίδιος σε παράλληλη 
εκµετάλλευση της συγκεκριµένης εκδήλωσης. Αντιθέτως, 
εάν πρόκειται για µη αποκλειστική (απλή) άδεια, είναι δυ-
νατή η παράλληλη µετάδοση της αυτής εκδήλωσης από 
διαφορετικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Ζήτηµα αναφύεται σχετικά µε τις προϋποθέσεις άσκησης 
ιδίως της αποκλειστικής άδειας ραδιοτηλεοπτικής µετάδο-
σης. Σύµφωνα το άρθρο 84 παρ. 2 εδ. β΄ Ν 2725/1999 
«απαγορεύεται η µεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν µε αποκλει-
στική άδεια εκµετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
του σωµατείου, της ΑΑΕ, του ΤΑΑ ή της οµοσπονδίας»35. 
Με τη διάταξη αυτή θεµελιώνεται ο προσωποπαγής χαρα-
κτήρας36 της αποκλειστικής άδειας ραδιοτηλεοπτικής µετά-
δοσης. Γεννώνται έτσι ερωτήµατα ως προς το µεταβιβαστό 
ή µη χαρακτήρα της άδειας, καθώς και του δικαιώµατος 
αποκλειστικής µετάδοσης. Η διατύπωση είναι πρόσφορη 
σε σύγχυση. Ωστόσο, εάν δεχθούµε την αρχή πρόσδεσης 
του άρθρου 84 Ν 2725/1999 στο δίκαιο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, τότε το δικαίωµα αποκλειστικής µετάδοσης 
πρέπει να θεωρηθεί µεταβιβαστό και στο σύνολό του και 
ως προς την άσκηση αυτού, ακριβώς όπως ισχύει για το 
συγγενικό δικαίωµα του παραγωγού φωνογραφηµάτων ή 
του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 47 παρ. 

32.  Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 601. Ως προς την αρχή της αυτοτέλειας και του 
µερισµού των εξουσιών βλ. εκτενέστερα σε Γ. Κουµάντο, ό.π., 211 επ., 
Λ. Κοτσίρη, ό.π., 184, Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία),  ό.π., 
252 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 163 επ.

33.  Γενικά για το περιεχόµενο και τη λειτουργία σύµβασης και άδειας 
εκµετάλλευσης, αποκλειστικής ή απλής, στο δίκαιο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας βλ. Γ. Κουµάντο, ό.π., 315 επ., Λ. Κοτσίρη, ό.π., 188 επ., 
Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 237 επ., Δ. Καλλινίκου, 
ό.π., 155 επ.

34. Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 601-602.
35. Βλ. ανωτέρω υποσηµ. 25.
36.  Ορθώς ο Μ.-Θ. Μαρίνος, (ό.π., 601) παρατηρεί ότι η προσωποπάγεια 

των σχετικών συµβάσεων «δεν συµβιβάζεται µε τον καθαρά περιου-
σιακό χαρακτήρα του δικαιώµατος».

1 και 2 Ν 2121/1993)37. Προς επίρρωση της άποψης 
αυτής επισηµαίνεται ότι από τις κατηγορίες συγγενικών 
δικαιωµάτων που προβλέπονται στο δίκαιο της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας αµεταβίβαστα εν ζωή και ανεπίδεκτα παραίτη-
σης είναι µόνο τα περιουσιακά δικαιώµατα των ερµηνευτών 
ή εκτελεστών καλλιτεχνών (άρθρο 46 παρ. 3 και 5, άρθρο 
49 παρ. 2 και 4 Ν 2121/1993), ενώ είναι µεταβιβαστά 
τα περιουσιακά δικαιώµατα των υπολοίπων κατηγοριών 
δικαιούχων38. Ο προσωποπαγής χαρακτήρας αφορά στη 
φύση της αποκλειστικής άδειας εκµετάλλευσης και δεν 
αντανακλά στη φύση του δικαιώµατος αποκλειστικής µετά-
δοσης39. Κατά συνέπεια, το δικαίωµα αποκλειστικής ραδι-
οτηλεοπτικής µετάδοσης ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης 
µπορεί ελεύθερα να µεταβιβαστεί µε αποκλειστική άδεια 
εκµετάλλευσης. Η άδεια αυτή όµως, ως προσωποπαγής, 
δεν µπορεί να µεταβιβαστεί περαιτέρω σε τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο χωρίς τη συναίνεση του γηπεδούχου40. 
Ερώτηµα τίθεται κατά πόσον δεδοµένης της συναίνεσης του 
γηπεδούχου είναι δυνατή η µεταβίβαση του δικαιώµατος 
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης σε τρίτο µη ραδιοτηλεοπτικό 
φορέα41. Η φύση και η ratio θέσπισης του δικαιώµατος 
επιβάλλουν αρνητική απάντηση, εφόσον εκχώρηση αδείας 
σε φορέα που δεν παρέχει ραδιοτηλεοπτικές ή οπτικοα-
κουστικές υπηρεσίες42 θα συνεπάγεται εν τοις πράγµασι 
µαταίωση του σκοπού παραχώρησης της άδειας. 

37.  Την άποψη αυτή υποστηρίζουν οι Μ.-Θ. Μαρίνος, (ό.π., 602) και 
Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 182. Αντιθέτως, κατά τον Λ. Κοτσίρη, 
(Γνωµοδότηση), ό.π., 662 και 666, το δικαίωµα αποκλειστικής µε-
τάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων είναι αµεταβίβαστο, η άσκησή του 
όµως είναι δυνατό να παραχωρηθεί µε άδεια σε ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισµούς. 

38.  Εκτενέστερα επί των διαφόρων κατηγοριών συγγενικών δικαιωµά-
των βλ. Γ. Κουµάντος, ό.π., 379 επ., Λ. Κοτσίρης, ό.π., 237 επ., Μ.-Θ. 
Μαρίνος, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 295 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 
225 επ., Κ. Κυπρούλη, Το συγγενικό δικαίωµα των ερµηνευτών εκτελε-
στών καλλιτεχνών, Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000, 55 επ.

39.  Στο δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησίας τόσο οι συµβάσεις, όσο και 
οι άδειες εκµετάλλευσης έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα (άρθρο 13 
παρ. 6 Ν 2121/1993). 

40.  Ως προς το σηµείο λανθάνει η απόφαση ΕφΘεσ 64/2009 (ό.π., 75) 
στο µέτρο που αποφαίνεται ότι «το απόλυτο περιουσιακό δικαίωµα 
των παραπάνω αθλητικών σωµατείων όπως διατυπώνεται στο άρ-
θρο 84 παρ. 1 Ν 2725/1999 είναι τρόπον τινά προσωποπαγές µη 
µεταβιβαστό».

41.  Το ζήτηµα αυτό τίθεται για πρώτη φορά στην απόφαση ΕφΘεσ 
64/2009, ό.π., 75 και απαντάται αρνητικά µε λανθασµένη, ωστόσο, 
αναγωγή στον προσωποπαγή χαρακτήρα του απόλυτου περιουσιακού 
δικαιώµατος των αθλητικών σωµατείων.

42.  Με τη νέα Οδηγία 2007/65/ΕΕ ως τέτοιου είδους φορείς νοούνται 
αφενός οι επίγειοι και δορυφορικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που 
παρέχουν γραµµικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων και αφετέρου 
οι φορείς που παρέχουν µη γραµµικές (κατά παραγγελία) υπηρεσίες. 
Συγκεκριµένα, µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 ζ΄ ως µη γραµµι-
κή (κατά παραγγελία) υπηρεσία οπτικοακουστικών µέσων ορίζεται η 
υπηρεσία που «παρέχεται από πάροχο υπηρεσίας οπτικοακουστικών 
µέσων για την παρακολούθηση προγραµµάτων σε χρονική στιγµή που 
επιλέγει ο χρήστης και, κατόπιν δικού του αιτήµατος, από κατάλογο 
προγραµµάτων που έχει επιλέξει ο πάροχος υπηρεσιών οπτικοακου-
στικών µέσων».
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Επιµέρους ζητήµατα ως προς την άσκηση των λοιπών 
παραµέτρων του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδο-
σης και την εκχώρηση της σχετικής άδειας επιλύονται, 
εφόσον είναι δυνατό, µε αναλογική εφαρµογή των διατά-
ξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Έτσι, καίτοι η υπο-
χρέωση τήρησης έγγραφου τύπου δεν αναφέρεται ρητώς, 
συνάγεται ερµηνευτικώς κατ’ εφαρµογή των άρθρων 14 Ν 
2121/1993 και 84 παρ. 4 Ν 2725/199943. Επίσης, ο ρα-
διοτηλεοπτικός φορέας που αναλαµβάνει την αποκλειστική 
µετάδοση ορισµένης εκδήλωσης αποκτά ένα περιορισµένο 
συγγενικό δικαίωµα επί της εκποµπής του (άρθρο 48 Ν 
2121/1993)44. Περιεχόµενο του δικαιώµατος αυτού αποτε-
λούν όσες εξουσίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του 
σκοπού της σύµβασης µετάδοσης, η άσκηση των οποίων 
δεν προσβάλλει το απόλυτο δικαίωµα του γηπεδούχου. Ο 
δικαιούχος της µετάδοσης διαθέτει, εποµένως, την εξου-
σία εγγραφής της εκδήλωσης σε υλικό φορέα για λόγους 
αναµετάδοσης ή τήρησης αρχείου χωρίς ωστόσο να µπορεί 
να προβεί στην εµπορική της εκµετάλλευση45 (άρθρο 48 
παρ. 1γ΄).  Διαθέτει, επίσης, την εξουσία να επιτρέπει ή να 
απαγορεύει την αναµετάδοση της εκποµπής του, δηλαδή την 
ταυτόχρονη µετάδοσή της από τρίτους φορείς (άρθρο 48 
παρ. 1α΄).  Διαθέτει, τέλος, την εξουσία ψηφιακής διάχυσης 
της συγκεκριµένης εκποµπής εάν αυτό είχε αποτελέσει αντι-
κείµενο της σύµβασης µετάδοσης  (άρθρο 48 παρ. 1ζ΄).  

Σε άλλα ζητήµατα η αναλογική εφαρµογή δεν είναι δυνα-
τή. Έτσι, η έλλειψη ρύθµισης της διάρκειας του δικαιώµατος 
του γηπεδούχου και συνακόλουθα της διάρκειας της εκχω-
ρούµενης άδειας ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης δηµιουργεί 
κενό που µπορεί να αναπληρωθεί µόνο µε ρητή νοµοθετι-
κή επιταγή46. Η έλλειψη αυτή δικαιολογείται ενδεχοµένως 
όσον αφορά στην εξουσία ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή 
αναµετάδοσης του γηπεδούχου λόγω της βραχύβιας φύσης 
της που συναρτάται άµεσα µε το βαθµό επικαιρότητας των 
εκδηλώσεων. Η διάρκεια των λοιπών εξουσιών εγγρα-
φής, αναπαραγωγής και θέσης σε κυκλοφορία του υλικού 
φορέα που απονέµονται στο γηπεδούχο θα µπορούσε να 
διαπλαστεί νοµοθετικά κατά τα πρότυπα του άρθρου 52 Ν 
2121/1993 (πενήντα έτη µετά την πραγµατοποίηση της 
υλικής ενσωµάτωσης). Αντιθέτως, ανώτατη διάρκεια ισχύος 
τεσσάρων ετών προβλέπεται σε περίπτωση ανάθεσης της 
διαχείρισης µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων που 
απονέµονται στο διοργανωτή στις ενώσεις, τους επαγγελ-

43.  Έτσι οι Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 602 και Κ. Πολυζωγόπουλος, ό.π., 182. 
Πρβλ. άρθρα 14 και 52 Ν 2121/1993.

44.  Γενικά για το συγγενικό δικαίωµα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών 
επί των εκποµπών που µεταδίδουν βλ. Γ. Κουµάντο, ό.π., 403 επ., Λ. 
Κοτσίρη, ό.π., 242 επ., Μ.-Θ. Μαρίνο, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 
316 επ., Δ. Καλλινίκου, ό.π., 247 επ.

45. Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 604.
46.  Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 602. Στο γαλλικό δίκαιο µε το άρθρο 18-2 Ν 

84-610 1984 (1998) για την οργάνωση και προώθηση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων ως ανώτατη διάρκεια ισχύος των αδειών ραδιοτηλε-
οπτικής µετάδοσης προβλέπονται τα πέντε έτη. Βλ. Fr. Pollaud-Dulian, 
ό.π., 978-979.

µατικούς συνδέσµους ή τις οικείες οµοσπονδίες (άρθρο 
84 παρ. 4)47. Το αυτό ισχύει και για κάθε περαιτέρω µετα-
βίβαση της διαχείρισης σε άλλο επαγγελµατικό σύνδεσµο 
ή οµοσπονδία48. Σε κάθε περίπτωση, όρο του ενεργού της 
σύµβασης ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης 
ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης αποτελεί η κοινοποίησή 
της στο αρµόδιο για τα ΜΜΕ Υπουργείο και το ΕΣΡ (άρθρο 
11 παρ. 3 Ν 2644/1998). 

Β. Περιορισµοί του δικαιώµατος

Το απόλυτο δικαίωµα αποκλειστικής µετάδοσης ορισµέ-
νου ραδιοτηλεοπτικού φορέα επιδέχεται κάµψη χάριν του 
γενικού δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού. Ο βαθµός 
του επιβαλλόµενου από το νόµο περιορισµού συναρτάται 
µε το βαθµό σπουδαιότητας του µεταδιδόµενου αθλητικού 
γεγονότος. Δηµιουργούνται έτσι δύο κατηγορίες περιο-
ρισµών που αφορούν η πρώτη στη µετάδοση σύντοµων 
αποσπασµάτων επικαιρότητας (short news reports) και η 
δεύτερη στη µετάδοση των εκδηλώσεων  µείζονος σηµασίας 
(major events).

α) Η µετάδοση σύντοµων αποσπασµάτων 
επικαιρότητας

Η έννοια των στιγµιοτύπων και η εισαγωγή του αντί-
στοιχου περιορισµού χάριν της πληροφόρησης του κοινού 
αποτέλεσε καινοτοµία του εθνικού νοµοθέτη. Τούτο διότι 
αφενός µεν θεσπίστηκε πριν τον περιορισµό των εκδηλώ-
σεων µείζονος σηµασίας, αφετέρου δε είχε ευρύτερο κανο-
νιστικό εύρος εφόσον καταλάµβανε κάθε φύσεως αθλητική 
εκδήλωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση δέσµευε τα συµβαλλόµενα 
µέρη να θεσπίσουν µέτρα προστασίας του δικαιώµατος 
πληροφόρησης του κοινού κυρίως κατά τη µετάδοση εκ-
δηλώσεων µείζονος σηµασίας εισάγοντας τον περιορισµό 
των σύντοµων αποσπασµάτων (άρθρο 9)49. Στο ελληνικό 
δίκαιο η πρώτη αναφορά στο δικαίωµα πληροφόρησης 
του κοινού απαντάται στο άρθρο 45 παρ. 1 N 1958/1991, 
δυνάµει του οποίου επιτρεπόταν ελεύθερα η µετάδοση σε 

47.  «Οι γηπεδούχοι (ΑΑΕ, ΤΑΑ ή σωµατεία) δικαιούνται να µεταβιβάζουν 
µε  ειδική έγγραφη άδεια στις ενώσεις, στους επαγγελµατικούς συνδέ-
σµους ή στις  οµοσπονδίες που ανήκουν τη διαχείριση µέρους ή του 
συνόλου των δικαιωµάτων  που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον οι 
τελευταίοι διοργανώνουν κατά  περίπτωση το πρωτάθληµα. Η διάρκεια 
των αδειών αυτών δεν επιτρέπεται να  υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. 
Αν µεταβιβασθεί η πιο πάνω άδεια σε επαγγελµατικό σύνδεσµο ή 
οµοσπονδία, οι φορείς αυτοί δεν επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις 
διαχείρισης των δικαιωµάτων µε διάρκεια µεγαλύτερη των τεσσάρων 
(4) ετών».

48.  Για τα ζητήµατα που ανακύπτουν από την εφαρµογή της διάταξης αυτής 
και την ενδεχόµενη στρέβλωση του ανταγωνισµού βλ. Μ.-Θ. Μαρίνο, 
ό.π., 602-603.

49.  Με την ψήφιση του Πρωτοκόλου της 1ης Μαρτίου 2002 προστέθηκε 
στο κείµενο της Σύµβασης το άρθρο 9 bis που ρυθµίζει τις ειδικότε-
ρες προϋποθέσεις πρόσβασης του κοινού στις εκδηλώσεις µείζονος 
σηµασίας. Βλ. το πλήρες κείµενο στον ιστότοπο [conventions.coe.
int]. Η Σύµβαση αυτή έχει υπογραφεί, αλλά δεν έχει κυρωθεί από 
την Ελλάδα.
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τηλεοπτικές ειδησεογραφικές εκποµπές σύντοµου αποσπά-
σµατος διάρκειας έως δύο πρώτων (2΄) λεπτών της ώρας. 
Διδόταν επίσης δικαίωµα τριών επαναλήψεων ηµερησίως 
του συγκεκριµένου αποσπάσµατος εφόσον µεσολαβούσε 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) ωρών µεταξύ 
τους. Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε αρχικώς από το άρ-
θρο 84 παρ. 3 N 2725/199950 και στη συνέχεια από το 
άρθρο 30 παρ. 2 Ν 3057/200251. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη ο περιορισµός ισχύει 
έναντι του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης του ραδι-
οτηλεοπτικού φορέα που συµβάλλεται µε το γηπεδούχο και 
όχι έναντι του δικαιώµατος του γηπεδούχου. Περαιτέρω, 
υποκείµενο του δικαιώµατος δωρεάν µετάδοσης καθίστα-
ται κάθε τρίτος ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός φορέας που 
λειτουργεί νοµίµως κατά τα οριζόµενα στη ραδιοτηλεοπτική 
νοµοθεσία. Το δικαίωµα ασκείται µε την υποβολή αιτήσεως 
στο δικαιούχο της αποκλειστικής µετάδοσης και παρέχε-
ται για κάθε φύσεως αθλητική εκδήλωση. Η επιλογή των 
στιγµιοτύπων επαφίεται στον αιτούντα και η µέγιστη επι-
τρεπόµενη διάρκειά τους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία 
πρώτα (3΄) λεπτά της ώρας. Αναµετάδοση των στιγµιοτύ-
πων που επιλέχθηκαν επιτρέπεται µόνο σε δελτία ειδήσεων 
µε δικαίωµα τριών επαναλήψεων ηµερησίως µεταξύ των 
οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας (1) 
ώρας. Η διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν χωρεί 
αντίθετη συµβατική ρύθµιση. Άρνηση του δικαιούχου απο-
κλειστικής µετάδοσης να χορηγήσει δωρεάν τα αιτούµενα 
στιγµιότυπα για τη συγκεκριµένη χρήση συνεπάγεται τη 
δυνατότητα επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών 
κυρώσεων εκ µέρους του ΕΣΡ εφόσον αποτελεί παραβίαση 
διάταξης της εθνικής νοµοθεσίας που διέπει εµµέσως τη 
λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης (άρθρο 4 παρ. 1α΄ Ν 
2328/1995 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 παρ. 
1 Ν 2644/1998). Επιτρέπεται, ωστόσο, η µετάδοση στιγ-
µιοτύπων µεγαλύτερης διάρκειας, εφόσον δοθεί η άδεια 
του δικαιούχου αποκλειστικής µετάδοσης και καταβληθεί 
η ανάλογη αµοιβή52. Τυχόν µετάδοση στιγµιοτύπων µε 
διάρκεια µεγαλύτερη από τη νοµίµως καθοριζόµενη άνευ 
σχετικής αδείας και ενδεχόµενη καταβολή αµοιβής απο-

50.  Ζητήµατα εφαρµογής είχε δηµιουργήσει η αρχική διατύπωση του 
άρθρου 84 παρ. N 2725/1999 σύµφωνα µε την οποία η εξαίρεση 
της δωρεάν µετάδοσης ίσχυε έναντι του γηπεδούχου. Εκτενέστερα σε 
Μ.-Θ. Μαρίνο, ό.π., 605.

51.  «Ο ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός που αποκτά δικαιώµατα 
αποκλειστικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης σύµφωνα µε τις προηγού-
µενες  παραγράφoυς, υποχρεούται να παρέχει σε οποιονδήποτε ενδι-
αφερόµενo ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό που λειτουργεί νόµιµα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του Ν 
2684/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά, µαγνητοσκο-
πηµένα ή µαγνητοφωνηµένα στιγµιότυπα κατ΄ επιλογή του αιτούντος, 
διάρκειας µέχρι τριών λεπτών συνολικά, για να χρησιµοποιηθούν στα 
δελτία ειδήσεων. H αναµετάδοση των στιγµιότυπων αυτών περιορίζεται 
για κάθε ηµέρα διεξαγωγής αγώνων σε τρεις µεταδόσεις των τριών 
λεπτών η καθεµία επί του συνολικού ηµερήσιου προγράµµατος, µεταξύ 
των οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µιας ώρας».

52. Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, ό.π., 605.

τελεί προσβολή του συγγενικού δικαιώµατος του ραδιο-
τηλεοπτικού φορέα επί της εκποµπής του (άρθρο 48 παρ. 
1α΄). Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση της µετάδοσης 
στιγµιοτύπων σε εκποµπές άλλες από τα δελτία ειδήσεων 
εφόσον έτσι δηµιουργείται παρανόµως υλικό κατάλληλο 
για εµπορική εκµετάλλευση. 

Αντίστοιχες ρυθµίσεις έχουν εισαχθεί στη νοµοθεσία 
και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στη Γερµανία, για πα-
ράδειγµα, µε το άρθρο 5 της Οµοσπονδιακής Συνθήκης 
για τη Ραδιοτηλεοπτική Μετάδοση (Interstate Treaty on 
Broadcasting and Telemedia, 2007) παρέχεται σε κάθε 
τηλεοπτικό σταθµό ελεύθερης λήψης δικαίωµα δωρεάν 
µετάδοσης στιγµιοτύπων από εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέ-
ροντος για το ευρύ κοινό µε διάρκεια έως 90 δευτερόλεπτα. 
Αναφορά στο δικαίωµα δωρεάν µετάδοσης στιγµιοτύπων 
απαντάται οµοίως στις νοµοθεσίες της Αυστρίας, της Ιταλίας, 
της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ελβετίας53.

Σε κοινοτικό επίπεδο η έννοια των σύντοµων αποσπα-
σµάτων εισήχθη πρόσφατα µε την ψήφιση της νέας Οδηγίας 
2007/65/ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 9). Ωστόσο, εµφανίζεται εννοι-
ολογικά συνδεδεµένη µε τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας 
σε µια διάταξη που χαρακτηρίζεται από ασάφεια. Σύµφωνα 
µε τη διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 9, 3ια-1 η έννοια του 
σύντοµου αποσπάσµατος φαίνεται να καταλαµβάνει όχι 
µόνο τις αθλητικές εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας, αλλά 
και κάθε διοργάνωση µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοι-
νό54. Αντιθέτως, στο Προοίµιο της Οδηγίας το δικαίωµα 
χρήσης σύντοµων αποσπασµάτων συναρτάται ρητώς µε τις 
εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας (αιτ. σκ. 39)55. Φαίνεται δε 
να αποτελεί περιορισµό του δικαιώµατος αποκλειστικής 
µετάδοσης των εκδηλώσεων αυτών που επιβάλλεται τόσο 
σε βάρος του δικαιούχου, όσο και σε βάρος του φορέα ελεύ-
θερης λήψης που αναλαµβάνει να µεταδώσει παράλληλα το 
γεγονός. Η χρήση των αποσπασµάτων είναι θεµιτή µόνο 
στο πλαίσιο γενικών ειδησεογραφικών προγραµµάτων ή σε 
κατά παραγγελία υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων εάν 
το ίδιο πρόγραµµα προσφέρεται σε µαγνητοσκόπηση από 
τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών µέσων επικοινωνίας (άρθρο 
1 παρ. 9, 3ια-5. Πρβλ. αιτ. σκ. 41). Δικαίωµα να προβεί 

53.  Εκτενέστερα σε Max Schoenthal, Major Events and Reporting Rights, 
IRIS plus, 4/2006, 5-6.

54.  «Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για σκοπούς σύντοµων ανταποκρίσε-
ων επικαιρότητας, οι τηλεοπτικοί οργανισµοί που είναι εγκατεστηµένοι 
στην Κοινότητα να έχουν πρόσβαση υπό δίκαιους, εύλογους και ίσους 
όρους, σε διοργανώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, που µε-
ταδίδονται αποκλειστικά από τηλεοπτικό οργανισµό ο οποίος υπάγεται 
στη δικαιοδοσία τους».

55.  «Προκειµένου να διασφαλισθεί η θεµελιώδης ελευθερία της πληρο-
φόρησης και για να εξασφαλίζεται πλήρης και ορθή προστασία των 
συµφερόντων των θεατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει οι 
ασκούντες αποκλειστικά δικαιώµατα τηλεοπτικής αναµετάδοσης όσον 
αφορά εκδηλώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό να παρέχουν 
σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισµούς το δικαίωµα χρησιµοποίησης σύ-
ντοµων αποσπασµάτων για τους σκοπούς των προγραµµάτων γενικής 
ειδησεογραφίας µε δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, λαµβανοµένων 
δεόντως υπόψη των αποκλειστικών δικαιωµάτων….».
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στην επιλογή αποσπασµάτων έχει κάθε τηλεοπτικός φο-
ρέας ελεύθερης λήψης εγκατεστηµένος στην Κοινότητα. Η 
επιλογή γίνεται ελεύθερα από το σήµα του αποκλειστικού 
δικαιούχου µε υποχρέωση αναφοράς της πηγής56, εφό-
σον είναι πρακτικώς εφικτό. Το δικαίωµα πρόσβασης και 
επιλογής αποσπασµάτων πρέπει να παρέχεται σε όλους 
τους ενδιαφερόµενους φορείς υπό δίκαιους, εύλογους και 
ίσους όρους µε ενδεχόµενη καταβολή αποζηµίωσης (άρ-
θρο 1 παρ. 9, 3ια-6). Το περιεχόµενο των όρων αυτών 
και η µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια των αποσπασµάτων 
καθορίζονται από τις εθνικές νοµοθεσίες57.  Η θέσπιση 
εποµένως της υποχρέωσης δωρεάν µετάδοσης στιγµιο-
τύπων οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης συνιστά ση-
µαντική καινοτοµία του έλληνα νοµοθέτη που διασφαλίζει 
επαρκώς το δικαίωµα του κοινού στην ενηµέρωση εφόσον 
παρουσιάζει µεγαλύτερο κανονιστικό εύρος και από τη νέα 
κοινοτική ρύθµιση58. 

β) Η µετάδοση των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας

Η εισαγωγή της έννοιας των εκδηλώσεων µείζονος ση-
µασίας αποτελεί το δεύτερο  βήµα για τη διασφάλιση του 
δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού και ένα σηµαντικό 
ρήγµα του δικαιώµατος αποκλειστικής µετάδοσης. Στην ελ-
ληνική έννοµη τάξη αναφορά στην έννοια των εκδηλώσεων 
µείζονος σηµασίας απαντάται στη διάταξη του άρθρου 54 
παρ. 3 Ν 75/1975, σύµφωνα µε την οποία ο αρµόδιος 
Υπουργός Αθλητισµού µπορεί µε απόφασή του να επιτρέ-
ψει τη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική αναµετάδοση «σοβαρής 
αθλητικής συνάντησης» υπό την προϋπόθεση καταβολής 
εύλογης αποζηµίωσης στα οικεία αθλητικά σωµατεία. Το 
πλαίσιο για τη θέσπιση του δικαιώµατος πρόσβασης στις 
εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας τίθεται ουσιαστικά µε το 
άρθρο 3α της Οδηγίας 97/36/ΕΚ σχετικά µε την άσκη-
ση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, ρύθµιση µε την οποία 
επιχειρείται στάθµιση συµφερόντων και προστασία του 
δικαιώµατος πληροφόρησης του κοινού ενόψει της επέλα-
σης της συνδροµητικής τηλεόρασης59. Έτσι, όταν πρόκειται 

56.  Η ανάγκη της συµβατότητας των µέτρων που προάγει η παρούσα 
Οδηγία µε τις ρυθµίσεις του δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας επιση-
µαίνεται στην αιτ. σκ. 40 του Προοιµίου.

57.  Σύµφωνα µε την αιτ. σκ. 39 τα σύντοµα αποσπάσµατα «δεν θα πρέπει, 
κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τα 90 δευτερόλεπτα». 

58.  Στο Σχέδιο Ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2007/65/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο 
υιοθετείται ένα ρυθµιστικό πλαίσιο που εµπνέεται από την εθνική 
ρύθµιση σύµφωνα µε το οποίο: «Τα σύντοµα αποσπάσµατα δεν µπο-
ρούν να υπερβαίνουν τα τρία (3) πρώτα λεπτά της ώρας. Μπορούν 
να  χρησιµοποιούνται για προγράµµατα που καλύπτουν όλη την ΕΕ 
από οποιοδήποτε τηλεοπτικό οργανισµό, ακόµα και από οργανισµούς 
µε προγράµµατα αποκλειστικά αθλητικού περιεχοµένου. Επιτρέπονται 
τρεις µόνο επαναλήψεις εντός διαστήµατος εικοσιτεσσάρων (24) ωρών 
από τη λήξη της εκδήλωσης. Εφόσον για τη µετάδοση των σύντοµων 
αποσπασµάτων προβλέπεται αποζηµίωση, αυτή δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν άµεσα από την παροχή 
της πρόσβασης».

59.  Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στ. 17 Ν 3592/2007 για τη συγκέντρωση και 
αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενηµέρωσης ως συνδροµητική 
τηλεόραση νοείται η «παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, για τη λήψη 
του οποίου σε αναγνώσιµη µορφή ο χρήστης πρέπει να διαθέτει ειδικό 

για εκδηλώσεις που αποτελούν «σηµαντικά συµβάντα»60 

και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό, νοούµενο σε 
ευρωπαϊκή ή εθνική κλίµακα, θεσπίζεται η παράλληλη υπο-
χρεωτική µετάδοση ή αναµετάδοση αυτών και από «δωρεάν 
τηλεοπτικό πρόγραµµα»61, η έννοια του οποίου εµµέσως 
αντιδιαστέλλεται προς την έννοια του  συνδροµητικού προ-
γράµµατος. Οι εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας δεν προσδιο-
ρίζονται αυθαίρετα, αλλά βάσει ορισµένων κριτηρίων που 
τίθενται από το κάθε κράτος µέλος. Το κείµενο της Οδηγίας 
δεν επιβάλλει την ταύτιση της έννοιας αυτής µε τα αθλητικά 
γεγονότα62, αν και στο Προοίµιο παρέχονται παραδείγµατα 
που αφορούν κυρίως το χώρο του αθλητισµού όπως οι 
ολυµπιακοί αγώνες, το παγκόσµιο κύπελλο ποδοσφαίρου 
και το ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου (αιτ. σκ. 18). 
Τα κράτη µέλη µπορούν, αλλά δεν υποχρεούνται, να λάβουν 
µέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στις 
εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας. Εάν το πράξουν, οφείλουν 
να καταρτίσουν κατάλογο των εκδηλώσεων που θεωρούν 
ως µείζονος σηµασίας καθορίζοντας παράλληλα τον τρόπο 
κάλυψης (ζωντανή ή αναµεταδιδόµενη κάλυψη). Ο κατά-
λογος κοινοποιείται στην Επιτροπή που επαληθεύει ότι 
τα µέτρα είναι συµβατά µε την κοινοτική νοµοθεσία και τα 
γνωστοποιεί στα λοιπά κράτη µέλη63.

Η κοινοτική διάταξη ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο 
µε το άρθρο 11 παρ. 1 Ν 2644/1998, σύµφωνα µε το 
οποίο επιτρέπεται η απόκτηση δικαιωµάτων αποκλει-
στικής µετάδοσης των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας 
από οποιονδήποτε τηλεοπτικό φορέα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, 
εφόσον διασφαλίζεται η ευρεία πρόσβαση του κοινού σε 

εξοπλισµό και να καταβάλλει συνδροµή». Εκτενέστερα Σ. Σταυρίδου, 
ό.π., 148-149. Προβληµατισµός για το βαθµό διείσδυσης της συν-
δροµητικής τηλεόρασης εκφράζεται στο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (22.5.1996) σχετικά µε τη ραδιοτηλεοπτική αναµε-
τάδοση αθλητικών εκδηλώσεων (σηµεία 5 και 6). Προτείνεται δε τα 
δικαιώµατα αναµετάδοσης να διαχωρίζονται και να διοχετεύονται στην 
αγορά ξεχωριστά (σηµείο 9).

60.  Σύµφωνα µε την αιτ. σκ. 21 «οι εκδηλώσεις "µείζονος σηµασίας για 
την κοινωνία" θα πρέπει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, να 
πληρούν ορισµένα κριτήρια, δηλαδή να αποτελούν σηµαντικά συµ-
βάντα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο γενικό κοινό, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ένα κράτος µέλος ή σε σηµαντικό τµήµα κρά-
τους µέλους και προγραµµατίζονται εκ των προτέρων από υπεύθυνο ο 
οποίος µπορεί να πωλήσει νοµίµως τα δικαιώµατα που αναφέρονται 
στην εν λόγω εκδήλωση». 

61.  Σύµφωνα µε την αιτ. σκ. 22 «δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραµµα» σηµαί-
νει µετάδοση σε ένα δίαυλο, δηµόσιο ή εµπορικό, προγραµµάτων 
στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό χωρίς επιπλέον καταβολή τέλους 
εκτός από τους τρόπους χρηµατοδότησης των εκποµπών, οι οποίοι 
επικρατούν ευρύτατα σε κάθε κράτος µέλος (όπως η εισφορά ή/και η 
βασικού επιπέδου συνδροµή σε καλωδιακό δίκτυο)». 

62.  Πολιτιστικές µουσικές εκδηλώσεις περιλαµβάνονται στον κατάλογο εκ-
δηλώσεων µείζονος σηµασίας της Ιταλίας (Φεστιβάλ Σαν Ρέµο) και της 
Αυστρίας (Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρµονικής της Βιέννης, 
Χορός της όπερας της Βιέννης). Βλ. σε http://ec.europa.eu/avpolicy/
reg/tvwf/implementation/events_list/index_en.htm. 

63.  Ως προς τη διαδικασία αυτή βλ. την Υπόθεση Τ-33/2001, Infront WM 
AG/Επιτροπή, 15 Δεκεµβρίου 2005 και ακολούθως τις σχετικές Υποθ. 
C-125/2006, 18 Οκτωβρίου 2007 και C-125/2006, 13 Μαρτίου 2008 
σε curia.europa.eu. Επίσης Max Schoenthal, ό.π., 4.
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αυτές «και από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς 
ελεύθερης λήψης64 µέσω ολικής ή µερικής απευθείας κά-
λυψης ή εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος 
µέσω ολικής ή µερικής αναµετάδοσης»65. Ως αναµετάδοση 
νοείται εν προκειµένω η µετάδοση µε χρονική µετάθεση. 
Η ερµηνεία αυτή, στενότερη από την κρατούσα στο δίκαιο 
της πνευµατικής ιδιοκτησίας και τις σχετικές διεθνείς συµ-
βάσεις66, προκύπτει από τη διατύπωση των εθνικών και 
κοινοτικών διατάξεων που αφορούν στην παροχή ραδιοτη-
λεοπτικών υπηρεσιών67. Η εµβέλεια των σταθµών ελεύθε-
ρης λήψης που αναλαµβάνουν τη µετάδοση ή αναµετάδοση 
των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας δεν προσδιορίζεται 
στο νόµο. Δεδοµένου ότι ζητούµενο αποτελεί η διασφάλιση 
της µεγαλύτερης δυνατής κάλυψης, θεωρούµε ότι πρόκειται 
για φορείς εθνικής εµβέλειας68 στην περίπτωση της τηλεο-
πτικής µετάδοσης και τοπικής εµβέλειας µε δυνατότητα δι-
κτύωσης69 στην περίπτωση της ραδιοφωνικής µετάδοσης. 

64.  Σύµφωνα µε το άρθρο 2 στ. 18 Ν 3592/2007 ως τηλεόραση ελεύ-
θερης λήψης νοείται η «παροχή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος, η λήψη 
του οποίου σε αναγνώσιµη µορφή είναι δωρεάν για όλους τους χρή-
στες».

65.  «Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης, οι κά-
τοχοι άδειας του παρόντος νόµου, καθώς και οι διαχειριστές ή προ-
µηθευτές προγράµµατος δεν επιτρέπεται να ασκούν δικαιώµατα που 
τυχόν έχουν αποκτήσει για την αποκλειστική µετάδοση εκδηλώσεων, 
που θεωρούνται ότι έχουν µείζονα σηµασία για την ελληνική κοινωνία 
ή για την κοινωνία άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κατά τρόπο που να παρεµποδίζεται η ευρεία πρόσβαση του ελληνικού 
κοινού ή του κοινού του άλλου κράτους-µέλους, αντίστοιχα, στη ραδι-
οτηλεοπτική µετάδοση των εκδηλώσεων αυτών. Η ευρεία πρόσβαση 
εξασφαλίζεται µε την κατά περίπτωση δυνατότητα του κοινού να πα-
ρακολουθεί τις εκδηλώσεις αυτές και από ραδιοφωνικούς και τηλεο-
πτικούς σταθµούς ελεύθερης λήψης µέσω ολικής ή µερικής απευθείας 
κάλυψης ή, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος, µέσω 
ολικής ή µερικής αναµετάδοσης».

66.  Ο όρος «αναµετάδοση» αποδίδει τόσο τη µετάδοση µε χρονική µε-
τάθεση (άρθρο 35 παρ. 1 Ν 2121/1993), όσο και την ταυτόχρονη 
µετάδοση από διαφορετικό φορέα (άρθρο 48 παρ. 1α΄ Ν 2121/1993). 
Έτσι ο Μ.-Θ. Μαρίνος, (Πνευµατική Ιδιοκτησία), ό.π., 174 και 317. 
Την τελευταία ερµηνεία υιοθετούν οι διεθνείς συνθήκες. Έτσι, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 g΄ της Διεθνούς Σύµβασης της Ρώµης 1961 
«rebroadcasting means the simultaneous broadcasting by one 
broadcasting organisation of the broadcast of another broadcasting 
organisation». Βλ. οµοίως τη Συνθήκη του Διεθνούς Οργανισµού 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήµατα 
(WPPT 1996, Chapter III, στ. 70).

67.  Έτσι η Σ. Σταυρίδου, ό.π., 150, υποσηµείωση 37. Πρβλ. άρθρα 1α΄ 
και 9 παρ. 1 Π.Δ. 100/2000. Βλ. επίσης την αντιδιαστολή µεταξύ 
ζωντανής και αναµεταδιδόµενης κάλυψης στα άρθρα 3α παρ. 1 της 
Οδηγίας 97/36/ΕΚ,  11 παρ. 1 Ν 2644/1998 και 1 παρ. 9 (3ι) της 
νέας Οδηγίας 2007/65/ΕΚ.

68.  Κατά την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 Ν 2328/1995 οι 
ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί µπορούσαν να ανήκουν σε τρεις κατη-
γορίες, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας. Με το άρθρο 6 
παρ. 2 Ν 3592/2007 υφίστανται πλέον µόνο δύο κατηγορίες, εθνικής 
ή περιφερειακής εµβέλειας. Αντιθέτως, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί λόγω 
της φύσης του µέσου διατηρούν πάντοτε τον τοπικό τους χαρακτήρα 
(άρθρα 6 παρ. 1 Ν 2328/1995 και 8 παρ. 2 Ν 3592/2007).  

69.  Υπό το καθεστώς του άρθρου 11 παρ. 11α΄ και β΄ Ν 3592/2007 
επιτρέπεται η δικτύωση των τηλεοπτικών περιφερειακών σταθµών µε 
άλλους τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής ή περιφερειακής εµβέλειας, 
ενώ διατηρείται σε ισχύ η δυνατότητα δικτύωσης των ραδιοφωνικών 
σταθµών (πρβλ. άρθρο 6 παρ. 15 Ν 2328/1995).   

Οι σχετικές συµβάσεις δεν ισχύουν πριν κοινοποιηθούν 
στο αρµόδιο για τα ΜΜΕ Υπουργείο και το ΕΣΡ (άρθρο 11 
παρ. 3). Παραβίαση της διάταξης περί ευρείας πρόσβασης 
επιφέρει ακυρότητα των όρων αποκλειστικής µετάδοσης και 
συνεπάγεται στην ακυρότητα όλης της σύµβασης εάν, κατ΄ 
εφαρµογή του άρθρου 181 ΑΚ, αποδειχθεί ότι αυτή δεν θα 
είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο µέρος (άρθρο 11 παρ. 4). 
Το ΕΣΡ διαπιστώνει την ακυρότητα, κοινοποιεί την απόφα-
σή του στους συµβαλλόµενους και ενηµερώνει εγγράφως 
τους λοιπούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Η διάταξη αυτή 
αποτελεί ρύθµιση ευρύτερη του άρθρου 3α της Οδηγίας 
97/36/ΕΚ εφόσον αφενός µεν καλύπτει και τη ραδιοφω-
νική µετάδοση, αφετέρου δε εκτείνει το κανονιστικό της 
εύρος στους ιδιωτικούς και τους δηµόσιους φορείς. Είναι 
όµως αυστηρότερη ως προς τις συνέπειες ακυρότητας και 
ασαφής ως προς τη διατύπωσή της70. Κατά µία ερµηνεία µε 
τη διατύπωση της παραγράφου 4 φαίνεται να αποκλείεται 
η σύναψη συµβάσεων παραχώρησης δικαιωµάτων απο-
κλειστικής µετάδοσης για τις εκδηλώσεις µείζονος σηµα-
σίας71. Κατά άλλη ερµηνεία θεωρούµε ότι δεν αποκλείεται 
η σύναψη των συµβάσεων αυτών, απλώς αποκτούν εκ του 
νόµου ελάχιστο περιεχόµενο. Για την εγκυρότητα δηλαδή 
της σύµβασης αποκλειστικής µετάδοσης εκδηλώσεων µεί-
ζονος σηµασίας είναι υποχρεωτική η θέσπιση όρου ολικής 
ή µερικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης των εκδηλώσεων 
αυτών έστω και από ένα φορέα ελεύθερης λήψης. 

Προϋπόθεση εφαρµογής των ανωτέρω περιορισµών απο-
τελεί η έκδοση προεδρικού διατάγµατος που περιλαµβάνει 
κατάλογο των διεθνών, εθνικών ή τοπικών εκδηλώσεων 
µείζονος σηµασίας για την ελληνική κοινωνία (άρθρα 11 
παρ. 2 Ν 2644/1998, 84 παρ. 7 Ν 2725/1999). Στην 
πράξη το σχετικό προεδρικό διάταγµα ουδέποτε εκδόθηκε 
µε αποτέλεσµα την ουσιαστική συρρίκνωση του δικαιώ-
µατος πληροφόρησης του κοινού, αλλά και τη στρέβλω-
ση του ανταγωνισµού. Αντιθέτως, κατάλογο εκδηλώσεων 
µείζονος σηµασίας έχoυν καταρτίσει αρκετά κράτη µέλη, 
όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, το 
Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιταλία  και η Αυστρία72. Στη 
Γερµανία, δυνάµει του άρθρου 4 παρ. 1 της Οµοσπονδιακής 
Συνθήκης για τη Ραδιοτηλεοπτική Μετάδοση (Interstate 
Treaty on Broadcasting and Telemedia, 2007) παρέχεται 

70.  Σύµφωνα µε την παρ. 4, εδ. α΄ του άρθρου 11 Ν 2644/1998 «είναι 
άκυροι οι όροι των συµβάσεων µε τους οποίους οι φορείς της παρα-
γράφου 1 αποκτούν δικαιώµατα αποκλειστικής µετάδοσης εκδηλώσεων 
που περιλαµβάνονται στο προβλεπόµενο στην παράγραφο 2 προεδρικό 
διάταγµα ή στους καταλόγους εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας που 
καταρτίζουν τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µετάδοση 
των εκδηλώσεων αυτών στην επικράτειά τους». Αντιθέτως, στο Σχέδιο 
Ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2007/65/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο ορίζεται 
ρητώς ότι «οι όροι των συµβάσεων, µε τους οποίους οι τηλεοπτικοί 
οργανισµοί παραβαίνουν τη θεσπιζόµενη µε την παρ. 1 υποχρέωση, 
είναι άκυροι».

71.  Έτσι η Σ. Σταυρίδου, ό.π., 150.
72.  Βλ. σε http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/

events_list/index_en.htm. 
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δικαίωµα αποκλειστικής µετάδοσης των εκδηλώσεων µεί-
ζονος σηµασίας εφόσον διασφαλίζεται η ταυτόχρονη µετά-
δοση ή η αναµετάδοσή τους µε χρονική καθυστέρηση από 
φορέα ελεύθερης λήψης, η εµβέλεια του οποίου καλύπτει 
τουλάχιστον τα 2/3 της επικράτειας73. Στη Γαλλία σύµφωνα 
µε το διάταγµα 2004-1392, που θεσπίστηκε σε εφαρµογή 
του άρθρου 20-2 Ν 2000-719 σχετικά µε την ελευθερία 
της επικοινωνίας, ως φορείς ελεύθερης λήψης, δικαιούχοι 
του δικαιώµατος ελεύθερης µετάδοσης ή αναµετάδοσης, 
θεωρούνται οι τηλεοπτικοί σταθµοί το πρόγραµµα των οποί-
ων αφενός παρέχεται στο κοινό άνευ καταβολής επιπλέον 
τέλους και αφετέρου διαθέτει εµβέλεια που καλύπτει την 
επιφάνεια της χώρας σε ποσοστό ίσο µε το 85% αυτής 
(άρθρο 2)74. Αντίστοιχες ρυθµίσεις προβλέπονται στη 
νοµοθεσία της Φινλανδίας (Act on Television and Radio 
Operations, Section 20) της Νορβηγίας (Broadcasting 
Act 1992/2005, Section 2-8) και της Αυστρίας (Private 
Television Act 2006, Part 8, par. 55, 1) όπου το αιτούµενο 
ποσοστό κάλυψης της επικράτειας ανέρχεται σε 90%, ενώ 

73.  «In the Federal Republic of Germany, events of major importance for 
society (major events) may be broadcast in encrypted form and for a 
special fee only if the broadcaster or a third party makes it possible 
under appropriate conditions for the event to be broadcast on at least 
one television channel which can be received freely and is generally 
accessible in the Federal Republic of Germany at the same time or, 
if individual events running in parallel make this impossible, slightly 
delayed…..Only channels which can actually be received by more than 
two thirds of households shall be deemed to be generally accessible». 
Βλ. σε www.alm.de.

74.  «Pour l’application du présent titre, est regardé comme: a) «Editeur 
de services de télévision à accès libre»: tout éditeur d’un service de 
télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération 
de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement 
reçues par au moins 85% des foyers de France métropolitaine, b) 
«Editeur de services de télévision à accès restreint»: tout éditeur d’un 
service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à 
l’alinéa précédent». Βλ. σε www.csa.fr.

στο Βέλγιο η απόφαση για τον τρόπο και το χρόνο µετά-
δοσης των εκδηλώσεων µείζονος σηµασίας λαµβάνεται 
κατά περίπτωση αναλόγως προς τη φύση αυτών (Décret 
du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, article 4, par. 
1)75. Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης, ίσο µε το 95%, προ-
βλέπεται στον Βρετανικό Κώδικα Αθληµάτων (ITC Code 
on Sports and Other Listed and Designated Events, 2008, 
article 1.2), η δε παραβίαση των περιορισµών δεν συνεπά-
γεται ακυρότητα της σύµβασης αποκλειστικής µετάδοσης, 
όπως στη χώρα µας, αλλά επιβολή χρηµατικού προστίµου 
από την εποπτεύουσα ρυθµιστική αρχή76.  

Η νέα Οδηγία 2007/65/ΕΕ δεν τροποποιεί ουσιωδώς 
το ισχύον θεσµικό πλαίσιο µετάδοσης των εκδηλώσεων 
µείζονος σηµασίας (άρθρο 1 παρ. 9, 3ι). Κατά συνέπεια, 
µετά την ενσωµάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο το αποκλει-
στικό δικαίωµα του δικαιούχου ραδιοτηλεοπτικής µετάδο-
σης ορισµένης αθλητικής εκδήλωσης θα επιδέχεται δύο 
ειδών νόµιµους περιορισµούς, αναλόγως της φύσης της 
εκδήλωσης. Εάν πρόκειται για συνήθη αθλητική εκδήλωση, 
το αποκλειστικό δικαίωµα του δικαιούχου θα περιορίζεται 
από την άσκηση του δικαιώµατος δωρεάν µετάδοσης ειδη-
σεογραφικών στιγµιοτύπων από φορείς ελεύθερης λήψης. 
Εάν πρόκειται για εκδήλωση µείζονος σηµασίας, το απο-
κλειστικό δικαίωµα του δικαιούχου θα περιορίζεται διττώς 
από την άσκηση αφενός του δικαιώµατος δωρεάν ολικής 
ή µερικής µετάδοσης ή αναµετάδοσης της εκδήλωσης από 
έναν τουλάχιστον φορέα ελεύθερης λήψης και αφετέρου 
του δικαιώµατος µετάδοσης σύντοµων αποσπασµάτων, 
µετά ή άνευ αποζηµιώσεως, από περισσότερους φορείς 
ελεύθερης λήψης.

75.  Βλ. σε www.ficora.fi, www.medietilsynet.no, www.rtr.at, www.
csa.be.

76.  Βλ. σε www.ofcom.org.

✳ ✳ ✳ ✳ ✳
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