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SBS WorldWatch: Συχνές ερωτήσεις στα Ελληνικά 

 

Σχετικά με το SBS WorldWatch 

 

Το SBS WorldWatch είναι το δωρεάν πολυγλωσσικό ειδησεογραφικό κανάλι της SBS, που 

ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022. 

Παρέχει στους Αυστραλούς πρόσβαση σε ειδήσεις από όλο τον κόσμο σε άλλες γλώσσες 

εκτός από τα αγγλικά, με μια σειρά από δελτία ειδήσεων από κορυφαίους διεθνείς 

ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε περισσότερες από 35 γλώσσες. 

 

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο SBS WorldWatch 

 
Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το SBS WorldWatch; 

Από τις 23 Μαΐου 2022, μπορείτε να παρακολουθείτε το SBS WorldWatch στο τηλεοπτικό 
κανάλι 35 ελεύθερης μετάδοσης. 

Το κανάλι μπορεί να εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας πριν από αυτήν την ημερομηνία, αλλά 
το πρόγραμμα δεν θα ξεκινήσει πιο πριν. 

Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση, το SBS WorldWatch είναι προσβάσιμο σε τηλεοράσεις ή 
συσκευές που χρησιμοποιούν συσκευές εγγραφής ή αποκωδικοποιητές, οι οποίες είναι 
συμβατές με MPEG-4. Το MPEG-4 αναφέρεται στην τεχνολογία συμπίεσης που 
χρησιμοποιείται συνήθως από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σήμερα για τη διανομή 
περιεχομένου βίντεο υψηλής ποιότητας. Οι περισσότερες τηλεοράσεις που 
κατασκευάστηκαν μετά το 2014 χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία και μάλιστα πολλά 
τηλεοπτικά κανάλια στην Αυστραλία μεταδίδονται με αυτήν. Μας επιτρέπει να παρέχουμε 
καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. 

Το SBS VICELAND είναι ένα κανάλι MPEG-4, επομένως εάν παρακολουθείτε προς το 
παρόν ένα δελτίο ειδήσεων στο SBS VICELAND στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο SBS WorldWatch. 

Το κανάλι είναι διαθέσιμο για ζωντανή ψηφιακή μετάδοση στο SBS On Demand. 

Προγράμματα που μεταδίδονται στο κανάλι είναι επίσης διαθέσιμα για επανάληψη στο SBS 
On Demand, όπου υπάρχουν επίσης πρόσθετα διεθνή ειδησεογραφικά προγράμματα 
διαθέσιμα για ψηφιακή μετάδοση τα οποία δεν προβάλλονται στην τηλεόραση. 
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Χρειάζεται να ξανασυντονίσω την τηλεόρασή μου; 

Μερικοί μπορεί να χρειαστεί να ξανασυντονίσουν την τηλεόρασή τους για να εμφανιστεί το 
κανάλι. Εάν χρειαστεί να επανασυντονίσετε, η SBS έχει βασικές οδηγίες για να το κάνετε 
αυτό, διαθέσιμες στο διαδικτυακό μας κέντρο βοήθειας εδώ. 

Τι γίνεται αν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο SBS WorldWatch; 

Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερη τηλεόραση, συσκευή εγγραφής ή αποκωδικοποιητή και 
διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε ή να εγγράψετε τα κανάλια SBS 30 
(SBS HD), 31 (SBS VICELAND) και 32 (SBS World Movies), η συσκευή σας ενδέχεται να 
μην είναι συμβατή με την τεχνολογία MPEG-4 που χρησιμοποιείται επίσης για τη μετάδοση 
του SBS WorldWatch (και το οποίο είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο πρότυπο για τη 
διανομή περιεχομένου βίντεο σήμερα). 

Αν και αυτό μπορεί να έχει ακούσιο αντίκτυπο σε ορισμένα μέλη του κοινού, τα 
προγράμματα θα είναι διαθέσιμα για ψηφιακή μετάδοση μέσω SBS On Demand και η SBS 
συνεχίζει να προσφέρει μια σειρά από άλλες γλωσσικές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω 
SBS Radio, podcasting και ψηφιακών πλατφορμών. 

Πώς μπορώ να ελέγξω/διορθώσω την πρόσβασή μου στο SBS WorldWatch; 

Εάν η συσκευή σας δεν είναι συμβατή, όταν κάνετε αναζήτηση για οποιοδήποτε από αυτά τα 
κανάλια SBS - 30 (SBS HD), 31 (SBS VICELAND), 32 (SBS World Movies) και 35 (SBS 
WorldWatch) - ενδέχεται να δείτε μια μαύρη οθόνη, ένα μήνυμα σφάλματος όπως "μη 
έγκυρο κανάλι" ή μπορεί να ακούσετε μόνο ήχο χωρίς εικόνα, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
δέκτης στη συσκευή σας μπορεί να μην είναι συμβατός. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασής σας για να 
επιβεβαιώσετε εάν το συγκεκριμένο μοντέλο της συσκευής σας είναι συμβατό με MPEG-4. 
Εάν δεν είναι συμβατό και δεν μπορούν να παρέχουν ενημέρωση λογισμικού για την 
επίλυση του προβλήματος, υπάρχουν τρεις επιλογές για πρόσβαση στο SBS WorldWatch: 

1. Η εγκατάσταση ενός ψηφιακού αποκωδικοποιητή θα επιτρέψει στην υπάρχουσα 
τηλεόρασή σας να έχει πρόσβαση σε όλα τα κανάλια SBS χρησιμοποιώντας την τρέχουσα 
τεχνολογία. Είναι διαθέσιμοι για αγορά από τα περισσότερα καταστήματα ηλεκτρονικών, 
είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να ρυθμιστούν και δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο. Στη 
συνέχεια, θα σας επιτρέψει να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε τηλεοπτικό κανάλι στην 
Αυστραλία, σε όλα τα δίκτυα δωρεάν μετάδοσης. 

2. Μια άλλη επιλογή είναι να αναβαθμίσετε την τηλεόρασή σας – οι περισσότερες 
τηλεοράσεις σήμερα σάς επιτρέπουν να παρακολουθείτε ζωντανά τηλεοπτικά κανάλια, αλλά 
οι έξυπνες τηλεοράσεις μπορούν επίσης να σας επιτρέψουν να έχετε εύκολη πρόσβαση σε 
εφαρμογές ψηφιακής μετάδοσης όπως το SBS On Demand μέσω της τηλεόρασής σας, 
δίνοντάς σας πρόσβαση σε χιλιάδες ώρες προγραμματισμού, όποτε αυτό σας βολεύει. 

3. Παρακολουθήστε το κανάλι και τα προγράμματά του χρησιμοποιώντας το SBS On 
Demand σε άλλο τύπο συσκευής, όπως υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet ή 
smartphone. 

 

 

 

 

 

https://help.sbs.com.au/hc/en-au/articles/360002071595-I-ve-lost-the-SBS-TV-signal-How-do-I-get-it-back-
https://www.sbs.com.au/ondemand/
https://www.sbs.com.au/radio/
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Χρονοδιάγραμμα και πληροφορίες προγράμματος 

 

Πώς μπορώ να μάθω τι υπάρχει στο κανάλι; 

Το πρόγραμμα του καναλιού είναι διαθέσιμο στην σελίδα – οδηγό προγράμματος της SBS 

(sbs.com.au/guide) (από τις 11 Μαΐου 2022). 

 

Θα συνεχίσουν να μεταδίδονται διεθνή δελτία ειδήσεων στο SBS και στο SBS 

VICELAND; 

Όλα τα διεθνή δελτία ειδήσεων σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά που μεταδίδονται 

στο SBS και στο SBS VICELAND μεταφέρονται στο κανάλι SBS WorldWatch. 

Τα διεθνή δελτία ειδήσεων στα αγγλικά θα παραμείνουν στο SBS και στο SBS VICELAND. 

 

Τι προγράμματα στα ελληνικά υπάρχουν στο κανάλι; 

Ειδήσεις από την Ελλάδα από την ΕΡΤ Αθηνών, με νέα επεισόδια καθημερινά στις 9.30 π.μ. 

(διαθέσιμα και στο SBS On Demand). 

Θα σταματήσει η SBS άλλα διεθνή δελτία με την έναρξη αυτού του νέου καναλιού; 

Όχι. Η SBS επεκτείνει τη συνολική της προσφορά διεθνών δελτίων ειδήσεων, προσθέτοντας 

νέα προγράμματα σε άλλες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά στη σειρά τηλεοπτικών καναλιών 

SBS WorldWatch, αυξάνοντας τη συχνότητα ορισμένων δελτίων, καθώς και προσθέτοντας 

ορισμένα πρόσθετα διεθνή δελτία στα αγγλικά στο SBS και το SBS VICELAND. Θα 

υπάρχουν επίσης περισσότερα δελτία διαθέσιμα για παρακολούθηση στο SBS On Demand. 

Είναι διαθέσιμα αυτά τα δελτία ειδήσεων στο SBS On Demand; 

Προγράμματα που μεταδίδονται στο κανάλι είναι επίσης διαθέσιμα για παρακολούθηση στο 

SBS On Demand, όπου υπάρχουν επίσης πρόσθετα διεθνή ειδησεογραφικά προγράμματα 

διαθέσιμα για ψηφιακή μετάδοση τα οποία δεν προβάλλονται στην τηλεόραση. 

Το κανάλι SBS WorldWatch είναι επίσης διαθέσιμο για ζωντανή ψηφιακή μετάδοση στο SBS 

On Demand. 

Πώς επιλέγετε τα προγράμματα που εκπέμπετε; 

Η SBS εκπέμπει διεθνή δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση με την ονομασία «WorldWatch» 

από το 1993. Αυτό το κάνει για να παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε δελτία ειδήσεων που 

μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο στις πολυπολιτισμικές κοινότητες της Αυστραλίας, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από αυτές τις χώρες ή έχουν 

οικογενειακές και άλλες σχέσεις εκεί. Το πρόγραμμα βασίζεται στο μέγεθος και τις ανάγκες 

των διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων στην Αυστραλία, και σε μια αξιολόγηση των 

διαθέσιμων πηγών προγραμματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τη διαβούλευση 

με τις κοινότητες, μαζί με άλλες υπηρεσίες που παρέχει η SBS. 

Πώς μπορώ να ζητήσω μια νέα υπηρεσία ειδήσεων από τη χώρα καταγωγής μου; 

Για να παρέχετε σχόλια σχετικά με το κανάλι, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για 

πρόσθετες υπηρεσίες ειδήσεων, επικοινωνήστε με την SBS μέσω του διαδικτυακού μας 

https://www.sbs.com.au/guide/
https://help.sbs.com.au/hc/en-au
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κέντρου βοήθειας, όπου μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

την πρόσβαση στις υπηρεσίες SBS. 

Μπορείτε να μας καλέσετε χωρίς χρέωση στο 1800 500 727 μεταξύ 8:30 π.μ.-5:30 μ.μ. 

(AEST) Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Βοήθεια και σχόλια 

 

Πώς μπορώ να λάβω περισσότερη βοήθεια ή/και να παρέχω σχόλια; 

Εάν θέλετε περαιτέρω βοήθεια για την πρόσβαση στο SBS WorldWatch ή θέλετε να δώσετε 

κάποια σχόλια σχετικά με το νέο κανάλι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SBS. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την SBS μέσω του διαδικτυακού μας κέντρου βοήθειας, 

όπου μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις 

υπηρεσίες της SBS. 

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε χωρίς χρέωση στο 1800 500 727 μεταξύ 8:30 π.μ.-5:30 

μ.μ. (AEST), Δευτέρα έως Παρασκευή. 

https://help.sbs.com.au/hc/en-au
https://help.sbs.com.au/hc/en-au

