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Αριθ. 58 Αριθ. 58 /8.2.2011/8.2.2011

Σήμερα ημέρα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας  Κουράκης  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Ίρις  Αυδή-Καλκάνη,  
Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς. 

Iστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  31.1.2011  αίτηση  της  Ένωσης  Εταιριών  Κινητής 
Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίον  η  ραδιοφωνία  και  η 
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

ΙΙ.  Το  άρθρο  1  της  υπ’  αριθμ.  Α.Π.  24/1/02.1.1997  αποφάσεως  των  Υπουργών 
Υγείας,  Τύπου  και  Μ.Μ.Ε.  με  το  οποίο  καθορίζεται  η  έννοια  του  κοινωνικού 
μηνύματος. 

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  3  της  αυτής  Υπουργικής  Αποφάσεως  κατά  το  οποίο  η  εις  αυτό 
Τριμελής  Επιτροπή  εγκρίνει  τα  κοινωνικά  μηνύματα,  αλλά  η  απόφαση  της 
απορρίψεώς τους ανάγεται στη δικαιοδοσία της Ολομελείας του ΕΣΡ. 
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Αιτιολογικό

Η από την ως άνω Υπουργική Απόφαση προβλεπομένη Ειδική Τριμελής Επιτροπή 
του ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. 6/11.1.2011 απόφασή της ενέκρινε την δωρεάν μετάδοση 
του  εις  αυτήν  αναφερομένου  κοινωνικού  μηνύματος  του  Αντιπυρηνικού 
Παρατηρητηρίου  Μεσογείου  από  τους  τηλεοπτικού  σταθμούς  της  χώρας  από  τις 
11.1.2011 έως τις 28.2.2011. Το εν λόγω κοινωνικό μήνυμα συνίσταται από πέντε 
τμήματα εικόνων,  ενσωματωμένα  σε  μια  εικόνα  και  κάτω από αυτή  τις  φράσεις: 
«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.  Η 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΑΘΩΑ.  ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ 
ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ». Η αιτούσα Ένωση με την 
υπό κρίση αίτησή της και το υποβληθέν υπόμνημά της ισχυρίζεται ότι τα τμήματα 
των εικόνων είναι τμήματα διαφημίσεων εταιρειών που είναι μέλη της και ότι δια της 
χρήσεως  των  ως  άνω  τμημάτων  στο  προαναφερθέν  κοινωνικό  μήνυμα 
παραβιάστηκαν οι διατάξεις του Νόμου 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας». 
Εκ της παρακολουθήσεως του κοινωνικού μηνύματος από το σχετικό dvd προκύπτει 
ότι  πρόκειται  περί  ασήμαντων  τμημάτων  εικόνων  άλλων  διαφημίσεων,  οι  οποίες 
συγκροτούν  μια  ενιαία  εικόνα.  Όμως  η  παράθεση  των  εν  λόγω  αποσπασμάτων 
δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό του μηνύματος και κατά το άρθρο 19 του 
ως άνω νόμου επιτρέπεται η χρήση των άνευ της αδείας των δημιουργών. Εντεύθεν 
ορθώς έχει εγκριθεί το κοινωνικό μήνυμα και η περί του αντιθέτου υπό κρίση αίτηση 
είναι ουσία αβάσιμη. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει την από 31.1.2011 αίτηση της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας 
(ΕΕΚΤ) κατά του υπ’ αριθμ. 6/11.1.2011 κοινωνικού μηνύματος.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  8η Φεβρουαρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  14η Φεβρουαρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
       

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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