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ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 

Συνδεδεμένη, έξυπνη, υβριδική 

Απόρροια της σημερινής ταχείας σύγκλισης είναι μια διάχυτη σύγχυση σχετικά με την έννοια 

της έκφρασης «συνδεδεμένη τηλεόραση». Κατά πολλούς, δηλώνει τις «τεχνολογίες που 

κάνουν χρήση ευρυζωνικής σύνδεσης για την παροχή υπηρεσιών ετεροχρονισμένης 

προβολής (catch-up), κατά παραγγελία (on-demand) και over-the-top (OTT) περιεχομένου, 

καθώς και εφαρμογών και διαδραστικών δυνατοτήτων, στην τηλεοπτική οθόνη», ενώ άλλοι 

–που είναι ενδεχομένως περισσότερο ευαίσθητοι στις αλλαγές στα πρότυπα καταναλωτικής 

χρήσης– προτιμούν την έννοια της «Multiscreen TV» (τηλεόραση πολλαπλής οθόνης). Το 

κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι η οθόνη που χρησιμοποιείται για την προβολή ενός 

τηλεοπτικού προγράμματος (μετάδοση) παρέχει επίσης τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, 

μέσω του ανοιχτού Διαδικτύου (ευρυζωνική σύνδεση) ή μέσω κλειστού δικτύου, με μια 

πλατφόρμα παρόχου υπηρεσιών ή με έναν ιστότοπο.  

Χαρτογράφηση της τεχνολογίας 

Το συνδεδεμένο αυτό σύμπαν πολλαπλής οθόνης χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο 

κατακερματισμού των τεχνολογικών λύσεων και προτύπων, το οποίο οφείλεται σε σύνθετους 

παράγοντες και στην αλληλεπίδραση μεταξύ αγορών και τεχνολογιών. Μεταξύ των 

τεχνολογικών προτύπων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 

συνδεδεμένη τηλεόραση περιλαμβάνονται τα HbbTV, Freeview στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 

MHP στην Ιταλία. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να ανταγωνιστούν ή να αντιμετωπίσουν άλλα 

πρότυπα, όπως το Android ή το iOS, τα οποία είναι ενσωματωμένα σε διάφορες ταμπλέτες, 

κινητά τηλέφωνα και τηλεοπτικές συσκευές, και άλλα ειδικά πρότυπα, όπως το X BOX 360, 

και το PS3, στα οποία έχουν πρόσβαση εκατομμύρια χρήστες2 μέσα από κονσόλες παιχνιδιών 

που είναι ήδη συμβατές με την τηλεόραση. Ωστόσο, η παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση 

αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτική στην επέκταση του προτύπου πολλαπλής οθόνης και θα 

συνεχίσει πιθανότατα να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του τομέα παροχής περιεχομένου 

για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον, ακόμα και αν η πρόσβαση στο 

ραδιοτηλεοπτικό σήμα γίνεται στο μέλλον κάνοντας «κλικ» σε μια εφαρμογή και όχι 

επιλέγοντας ένα κανάλι με το τηλεχειριστήριο. 

Πρότυπα και διαλειτουργικότητα / πρότυπο πολλαπλής οθόνης 

Οι δυνατότητες ανάπτυξης της συνδεδεμένης τηλεόρασης παρεμποδίζονται από τη διάδοση 

των λύσεων αποκλειστικής εκμετάλλευσης, την έλλειψη κοινών προτύπων και τα άνισα 

επίπεδα εξέλιξης των υποδομών και της τεχνολογίας στην ΕΕ. Τα ολοένα ασαφέστερα όρια 

της κατανάλωσης περιεχομένου και της κινητικότητας του καταναλωτή βρίσκονται στο 

επίκεντρο της μάχης που διεξάγουν τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη για τον έλεγχο του πεδίου 

σύγκλισης στο πλαίσιο της ανάπτυξης της συνδεδεμένης τηλεόρασης. Η έλλειψη 

διαλειτουργικότητας υποχρεώνει κάθε φορέα εκμετάλλευσης να αναπτύσσει ξεχωριστές 

διεπαφές για τις επιμέρους συσκευές. Ωστόσο, τα τρία ευρωπαϊκά πρότυπα (HbbTV, 

Freeview και MHP) που είναι ενσωματωμένα στις τηλεοπτικές συσκευές μπορεί να είναι 

συμβατά με το HTML5 και τα συστήματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης. 
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Αγορά  

Έως τα τέλη του 2012 ο αριθμός εγκατεστημένων έξυπνων τηλεοράσεων παγκοσμίως είχε 

φτάσει τα 104 εκατομμύρια, το 22,7 % των οποίων βρίσκεται στις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές 

χώρες (δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία για την ΕΕ των 27). Κατά μέσο όρο, μόνο στο ένα 

τρίτο των νοικοκυριών που διαθέτουν έξυπνη τηλεόραση, αυτή είναι όντως συνδεδεμένη στο 

Διαδίκτυο και χρησιμοποιείται ως «έξυπνη». 

Η «διατροφική αλυσίδα» της συνδεδεμένης τηλεόρασης 

Η διασύνδεση των εμπλεκόμενων στη συνδεδεμένη τηλεόραση τομέων ακολουθεί πολλές 

κατευθύνσεις: ενώ οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του οπτικοακουστικού 

περιεχομένου ασκούν ολοένα εντονότερη πίεση για κάθετη ολοκλήρωση σε όλα τα στάδια 

του οικονομικού κύκλου του περιεχομένου, από την ανάπτυξη και την παραγωγή έως τη 

συντακτική οργάνωση και τη διανομή του, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι 

υπηρεσιών Διαδικτύου προβαίνουν σε οριζόντια ολοκλήρωση όσον αφορά τη δημοσίευση, τη 

λιανική πώληση και τη διανομή του περιεχομένου. Ταυτόχρονα, ορισμένες από τις εταιρείες 

παροχής over-the-top περιεχομένου (βίντεο) στο Διαδίκτυο, οι οποίες περιορίζονταν κατά τα 

πρώτα έτη λειτουργίας τους σε μεγάλου όγκου και χαμηλής αξίας περιεχόμενο παραγόμενο 

από τους χρήστες (user-generated-content-UGC) ή σε συγκεκριμένα είδη περιεχομένου, 

εδραιώνουν τώρα την παρουσία τους στην αγορά παροχής δεσμών υπηρεσιών και διανομής 

περιεχομένου υψηλής ζήτησης παραγόμενου από επαγγελματίες. Οι πάροχοι περιεχόμενου 

OTT και οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου εισέρχονται σε νέους τομείς συγκέντρωσης και 

διανομής περιεχομένου στο συγκλίνον πεδίο της συνδεδεμένης τηλεόρασης.  
 

Αυτές οι κινήσεις ολοκλήρωσης του περιεχομένου στον τομέα του εξοπλισμού της 

συνδεδεμένης τηλεόρασης περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων τύπων εταιρικής σχέσης 

μεταξύ κατασκευαστών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των 

παραγωγών, των διανομέων, των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ή των παρόχων υπηρεσιών 

OTT με παράλληλη παροχή υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία (Video on Demand, VoD), 

κτλ. Στην ουσία, το πρότυπο εταιρικής σχέσης παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ομίλων μέσων επικοινωνίας, τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης επίτευξης διαφόρων στρατηγικών στόχων, π.χ. εξορθολογισμό της Ε&Α, 

δημιουργία βάσης καταναλωτών και αύξηση των μέσων εσόδων ανά χρήστη. 

Η σταδιακή μετάβαση προς μη γραμμική κατανάλωση θα έχει αντίκτυπο στη 

χρηματοδότηση του περιεχομένου 

Η τάση για αύξηση της μη γραμμικής κατανάλωσης θα συνεχιστεί, με σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, που αντικατοπτρίζουν τις ασυμμετρίες στα επίπεδα 

ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδομών και στις πολιτιστικές συνήθειες. Η κατανάλωση του 

περιεχομένου βίντεο «κατά παραγγελία», συμπεριλαμβανομένων του UGC, του VoD, και των 

τηλεοπτικών υπηρεσιών ετεροχρονισμένης προβολής αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία 

χάρη στην ανάπτυξη της παγκόσμιας χρήσης των ευρυζωνικών συνδέσεων και του 

Διαδικτύου: το μεγαλύτερο με διαφορά μερίδιο της μη γραμμικής προβολής στη 

συνδεδεμένη τηλεόραση του σήμερα καλύπτεται από τις υπηρεσίες ετεροχρονισμένης 

προβολής και άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες των γραμμικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων. 

Κάποια στιγμή, ωστόσο, ο συνολικός αντίκτυπος στην αλυσίδα αξίας του οπτικοακουστικού 

τομέα της συνδυασμένης παροχής υπηρεσιών από παρόχους αμιγώς OTT περιεχομένου που 

δεν συνδέονται με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι 

αναλογεί στο μερίδιο του κοινού τους. Αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις 

εισοδηματικές ροές των γραμμικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων και στην ικανότητά τους να 

πραγματοποιούν επενδύσεις σε περιεχόμενο.  
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Αποδοχή από τους καταναλωτές και καταναλωτική εμπειρία  

Οι θεατές χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο τη δεύτερη (ή την τρίτη) οθόνη για ροή ή 

μεταφόρτωση περιεχομένου που προέρχεται από τη βασική οθόνη – ή μπορεί να 

επαναπροβληθεί σε αυτήν. Ανταποκρινόμενοι σε αυτή τη σημαντική συμπεριφορική εξέλιξη, 

οι όμιλοι τόσο παραδοσιακών όσο και νέων μέσων αναπτύσσουν νέες εφαρμογές για τις 

ταμπλέτες και τα έξυπνα τηλέφωνα, προκειμένου να διευκολύνουν την απρόσκοπτη 

μεταφορά του περιεχομένου από την πρώτη στη δεύτερη οθόνη και αντίστροφα. 

Ρυθμιστικά ζητήματα 

Υπάρχουν ποικίλα ρυθμιστικά ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη της συνδεδεμένης 

τηλεόρασης στην Ευρώπη: 

 

 ζητήματα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και την προστασία 

των καταναλωτών: μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προστασία των ανηλίκων (για 

την οποία υπάρχει ο μεγαλύτερος βαθμός συναίνεσης), η ενημέρωση των 

καταναλωτών, η ιδιωτικότητα και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα 

απάντησης, το δικαίωμα διόρθωσης, θέματα σχετικά με τη δυσφήμιση κ.λπ.  

 ζητήματα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ και, ιδίως, τις πολιτικές για την ενιαία αγορά 

και τον πολιτισμό: τεχνικά πρότυπα, διαλειτουργικότητα, πρόσβαση στην τεχνολογία 

(π.χ. διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων), προώθηση και χρηματοδότηση ευρωπαϊκών 

έργων, ισότιμη πρόσβαση σε νόμιμο περιεχόμενο, μεταφορά σήματος· 

 ζητήματα που αφορούν ειδικά τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς, την 

αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και τον ανταγωνισμό: μονοπώλια και κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης, πρακτικές τιμολόγησης που εισάγουν διακρίσεις, εμπόδια στον 

ανταγωνισμό για τη διανομή περιεχομένου, δυνατότητα εντοπισμού του περιεχομένου 

κατά την αναζήτηση· 
 ενδέχεται να επηρεαστούν διάφορες οδηγίες (υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

καθολική υπηρεσία, ηλεκτρονικό εμπόριο και εξ αποστάσεως πωλήσεις, δικαιώματα 

των πολιτών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ραδιοφάσμα, πρόσβαση). 

Συμπεράσματα 

Οι εφαρμογές αποκλειστικής εκμετάλλευσης δεν αποτελούν το κυρίαρχο πρότυπο αλλά μόλις 

μία από τις πτυχές που συνθέτουν την εμπειρία της συνδεδεμένης τηλεόρασης. Η γραμμική 

μετάδοση εξακολουθεί να επηρεάζει έντονα τα πρότυπα κατανάλωσης του μέσου ευρωπαίου 

χρήστη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη συνδεδεμένη τηλεόραση χαράσσουν 

στρατηγικές ανάπτυξης οικοσυστήματος βασιζόμενα σε εταιρικές σχέσεις ή/και συγχωνεύσεις 

και εξαγορές στις οποίες οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Οι εν λόγω 

στρατηγικές ενοποίησης παρέχουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 

οικονομικά αποδοτική παροχή υπό τη μορφή δέσμης ολόκληρου του φάσματος των 

εφαρμογών που προορίζονται για τη μετάβαση του καταναλωτή στην εμπειρία της 

συνδεδεμένης τηλεόρασης. 
 

Η συνδεδεμένη τηλεόραση παρέχει μια εξαιρετική δυνατότητα για την επίλυση ζητημάτων 

που περιορίζουν την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων, για την εκπαιδευτική διάσταση 

της τηλεόρασης, τον διαδραστικό εμπλουτισμό του περιεχομένου και τη διάδοση της 

πολυγλωσσίας. Η συνδεδεμένη τηλεόραση θα προσφέρει πρωτόγνωρες δυνατότητες για την 

ενίσχυση της πρόσβασης στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση για όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες που πάσχουν από σωματικές ή γνωσιακές αναπηρίες, 

συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης αλλά και στην 

κοινωνική συνοχή της και τη γενικότερη ευημερία. 
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Συστάσεις 

Δεν είναι καιρός ούτε να προβούμε σε μια «φαντασμαγορική» ώθηση μέσω της 

απορρύθμισης ούτε να παραμείνουμε αδρανείς. Αντίθετα, ενδέχεται να είναι σκόπιμο να 

πραγματοποιηθούν στοχευμένες ρυθμιστικές προσαρμογές σε τομείς όπου αυτού του είδους 

η παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της καινοτομίας, στη διασφάλιση ίσων 

όρων ανταγωνισμού και στην προστασία του καταναλωτή.  
 

Όσον αφορά το υψηλής ζήτησης περιεχόμενο, η ευρωπαϊκή κοινότητα της δημιουργικότητας 

μπορεί να απαιτήσει πολιτικές παροχής διαρκών, μακροπρόθεσμων κινήτρων για την 

αποκατάσταση της συνεχιζόμενης αδυναμίας της αγοράς και την αντιμετώπιση των άνισων 

όρων ανταγωνισμού εξαιτίας της προσφοράς περιεχομένου από τρίτες χώρες. Αυτού του 

είδους τα κίνητρα θα πρέπει να συνοδεύονται από δεσμευτικούς κανόνες που θα 

διασφαλίζουν ότι το εν λόγω περιεχόμενο θα εντοπίζεται εύκολα κατά την αναζήτηση, θα 

είναι αναγνωρίσιμο και θα διατηρείται στην αρχική μορφή του, χωρίς να παρέχεται σε 

τρίτους η δυνατότητα να εκμεταλλευτούν οικονομικά τη σύνδεση προσθέτων στοιχείων σε 

αυτό χωρίς σχετική συγκατάθεση. 
 

Ενδέχεται να είναι σκόπιμη μια περιορισμένης έκτασης επανεξέταση συναφών πτυχών των 

υφιστάμενων οδηγιών προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των ευρωπαϊκών 

κανονιστικών ρυθμίσεων σε σχέση με την ανάπτυξη του εν λόγω τομέα τεχνολογίας αιχμής. 

Ιδιαίτερη σημασία και συνάφεια έχουν οι οδηγίες για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, 

την καθολική υπηρεσία και το ηλεκτρονικό εμπόριο (βλέπε σ. 29 για συνοπτικό πίνακα των 

πιθανώς συναφών οδηγιών). 
 

Λόγω του αριθμού των οδηγιών που ενδέχεται να συνδέονται με τα ζητήματα που εγείρει η 

συνδεδεμένη τηλεόραση, θα ήταν ίσως σκόπιμο να αναθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 

κατάρτιση ξεχωριστού ενημερωτικού υπομνήματος που θα εστιάζει συγκεκριμένα σε νομικές 

και ρυθμιστικές πτυχές (π.χ. από την εξέταση των στρατηγικών ρυθμιστικών προκλήσεων, 

έως συγκεκριμένα άρθρα των συναφών οδηγιών, κτλ.). 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμβάλει με θετικό τρόπο στην προώθηση των 

διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 

ισότιμη πρόσβαση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες θα παραμείνει στο επίκεντρο της 

ανάπτυξης της συνδεδεμένης τηλεόρασης. 


