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υπαγόμενες σε διαφορετικούς κανόνες δικαίου6. Δεύτερον από την 
τελολογική ερμηνεία του συνόλου των ρυθμίσεων του ιδίου άρθρου 
σε συνδυασμό με τους σκοπούς της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ. Αξίζει 
καταρχήν να επισημανθεί ότι ο έλληνας νομοθέτης αντισταθμίζει 
τη μεγάλη διάρκεια των 45΄ που απαιτείται για τη διακοπή των 
οπτικοακουστικών έργων παρατείνοντας αντιστοίχως τη διάρκεια 
της κάθε διακοπής (9΄ αντί των προβλεπόμενων εν γένει 4΄ δυνά-
μει του άρθρου 5 παρ. 3). Σημειώνεται επίσης ότι κάθε ερμηνεία 
των διατάξεων που αφορούν διαφημιστικές διακοπές πρέπει να 
επιχειρείται με αναγωγή στους σκοπούς αφενός της πλήρους και 
σωστής προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (αιτ. 26 
Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ) και αφετέρου της προστασίας των δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών και ερμηνευτών 
καλλιτεχνών επί των  οπτικοακουστικών έργων, ιδιαίτερα ως προς 
την περιφρούρηση της ακεραιότητας και της αξίας αυτών (άρθρο 
11 παρ. 1, εδ. β΄ Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, άρθρα 4 παρ. 1, γ΄ και 
50 παρ. 1 του Ν 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων). Υπέρ της στενής ερμηνείας του άρθρου 
5 παρ. 2 στοιχ. γ΄ συνηγορεί και η άποψη της μειοψηφίας όπως 
διατυπώθηκε στην απόφαση 1275/2005 του ΣτΕ. Ορθώς επιση-
μαίνεται ότι «για την ταυτότητα του λόγου και η έναρξη της εκπο-
μπής εξομοιούται προς διακοπή για την προβολή διαφημίσεων». 
Εφόσον επομένως πριν την έναρξη κάθε εκπομπής μεταδίδονται 
διαφημίσεις, η έννοια της διακοπής για κάθε χρονικό διάστημα 
20΄ ή 45΄, αναλόγως της φύσης του μεταδιδόμενου προγράμματος, 
είναι ότι πρέπει να μεσολαβεί αδιάλειπτο διάστημα 20΄ ή 45΄ 
προγράμματος μεταξύ των δύο διακοπών, ως πρώτης διακοπής 
νοουμένης της έναρξης της εκπομπής.

Δυστυχώς, και η σχολιαζόμενη απόφαση υιοθετεί την ευρεία ερ-
μηνεία της επίμαχης διάταξης που οδηγεί στον κατακερματισμό των 
εκπομπών, την προσβολή του ηθικού δικαιώματος της ακεραιότητας 
δημιουργών και ερμηνευτών και τον καταιγισμό των τηλεθεατών 
από διαφημιστικά μηνύματα σε βάρος της αρτιότητας των οπτικο-
ακουστικών έργων, της πληρότητας της δράσης και του σεβασμού 
της πολιτιστικής υπεραξίας, που αυτά εκπροσωπούν. Πέραν των 
νομικών προβληματισμών, αρκεί να έχει υπάρξει κανείς μάρτυρας 
τηλεοπτικής μετάδοσης ενός και μόνο οπτικοακουστικού έργου 
για να διαπιστώσει του λόγου το αληθές. Αντιθέτως, στη Γαλλία, 
χώρα που κατεξοχήν προάγει και προασπίζεται την κινηματογρα-
φική παραγωγή, η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 3 της Οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ τυγχάνει στενής ερμηνείας. Έτσι, η τηλεοπτική μετά-

δοση οπτικοακουστικών έργων όταν πραγματοποιείται από δημόσι-
ους φορείς δεν διακόπτεται καθόλου για προβολή διαφημιστικών 
μηνυμάτων, ενώ όταν πραγματοποιείται από ιδιωτικούς φορείς 
μπορεί να διακοπεί μία και μόνη φορά για χρονικό διάστημα 6΄ 
(art. 73, c΄ de la loi du 30 septembre 1986 et art. 15 par. 4 du 
décret  du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage et 
au téléachat). Δικαίωμα δεύτερης διακοπής μπορεί να χορηγηθεί 
από την εποπτεύουσα αρχή  (CSA) εάν η συνολική διάρκεια του 
έργου υπερβαίνει τις 2 ώρες και 30΄.

Χάρις Σ. Τσίγκου,
Δικηγόρος, DEA Paris II
Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

ΣτΕ 2769/2007 Τμ. Δ΄

Πρόεδρος: Α. Ταμπάση, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος ΣτΕ
Δικηγόροι:  Κ.-Π. Ξυδιάς, Β. Πανταζή, Πάρεδρος ΝΣΚ

Διατάξεις: άρθρα 4 παρ. 1 Ν 2328/1995, 5 ΠΔ 100/2000

Αναιτιολόγητη η σύσταση του ΕΣΡ λόγω υπέρβασης των χρο-
νικών περιορισμών μετάδοσης διαφημίσεων. Οι ισχυρισμοί 
του τηλεοπτικού σταθμού ότι η εκπομπή αποτελείται από αυ-
τόνομα μέρη ήταν ουσιώδεις και έχρηζαν ειδικής απαντήσε-
ως από το ΕΣΡ.

[...] 2. Επειδή, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 
141/19.4.2005 αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία επιβλήθηκε στην αιτούσα 
εταιρία, ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
«...», με την προειδοποίηση επιβολής αυστηροτέρων κυ-
ρώσεων, η διοικητική κύρωση της συστάσεως, προκει-
μένου, κατά τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, να 
διατηρεί διάστημα 20΄ μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών 
και ο χρόνος διαφημίσεως εκάστης διακοπής περιορίζεται 
στα 12΄.

3. Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 2328/1995 «Νομικό 
καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης κλπ.» (ΦΕΚ Α΄ 159), 
όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 16 του Ν 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄233), ορίζεται 
ότι: «Σε περίπτωση παραβίασης της εθνικής νομοθεσίας, 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς 
δικαίου, που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της 
ιδιωτικής τηλεόρασης … το ΕΣΡ αποφασίζει … την επιβο-
λή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις: αα) 
σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της 
νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων 
… εε) … Η απόφαση του ΕΣΡ για την επιβολή των κυρώ-
σεων της παραγράφου αυτής περιέχει πλήρη και ειδική 
αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα 
από ακρόαση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια μίας 
τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολομελείας του οργάνου». Εξ 

6. Σχηματικά θα λέγαμε ότι οι κατηγορίες αυτές αφορούν:
 α) τις εκπομπές που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη όπου οι διαφημι-

στικές διακοπές χωρούν μεταξύ των μερών (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. β΄)
 β) τις εκπομπές ενιαίας φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των σήριαλ και 

των ψυχαγωγικών εκπομπών, όπου οι διαφημιστικές διακοπές χωρούν 
ανά διάστημα 20΄ (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. γ΄ και δ΄)

 γ) τις εκπομπές ειδικής φύσεως (δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκ-
πομπές, προγράμματα επικαίρων, ντοκιμαντέρ, παιδικές εκπομπές και 
εκπομπές θρησκευτικού περιεχομένου) όπου διαφημιστικές διακοπές 
χωρούν μόνον εφόσον η προγραμματισμένη τους διάρκεια υπερβαίνει 
τα 30΄ και μετά την πάροδο αυτών (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ εδ. β΄)

 δ) τις εκπομπές μετάδοσης θρησκευτικών τελετών όπου απαγορεύονται 
οι διαφημιστικές διακοπές (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ εδ. α΄)

 ε) τις εκπομπές μετάδοσης οπτικοακουστικών έργων όπου οι διαφημιστι-
κές διακοπές χωρούν ανά διάστημα 45΄ (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. γ΄).
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άλλου, το ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ Α΄98), με το οποίο ενσω-
ματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 97/36/ΕΚ 
(ΕΕ L 202), που τροποποίησε τις διατάξεις τις Οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298) περί συντονισμού ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δρα-
στηριοτήτων, στο άρθρο 5 αυτού υπό τον τίτλο: «Όροι και 
προϋποθέσεις μετάδοσης τηλεοπτικών διαφημίσεων» και 
ειδικότερα στην παρ. 2, ορίζει, τα εξής: «α) Τα διαφημιστικά 
μηνύματα παρεμβάλλονται μεταξύ των εκπομπών. Με την 
επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που ορίζονται στα στοιχ. 
β΄ έως ε΄, τα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν επίσης να 
παρεμβάλλονται και κατά τη διάρκεια των εκπομπών, εφό-
σον δεν θίγονται η αρτιότητα και η αξία των εκπομπών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές διακοπές του προγράμ-
ματος καθώς και της διάρκειας και της φύσης του, και έτσι 
ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων τους. 
β) Στις εκπομπές, που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη 
ή στις αθλητικές εκπομπές και στα γεγονότα και θεάματα 
ανάλογης διάρθρωσης που περιλαμβάνουν διαλείμματα, 
τα διαφημιστικά μηνύματα παρεμβάλλονται μόνο μεταξύ 
των αυτόνομων μερών ή στα διαλείμματα. γ) … … δ) Όταν 
προγράμματα, άλλα από εκείνα που προβλέπονται στο στοιχ. 
β΄, διακόπτονται από διαφημιστικά μηνύματα, θα πρέπει 
να παρέρχεται διάστημα είκοσι τουλάχιστον λεπτών (20΄) 
μεταξύ δύο διαδοχικών διακοπών κατά τη διάρκεια της 
εκπομπής». Περαιτέρω, η παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 
5 προβλέπει ότι: «Ο χρόνος μετάδοσης διαφημιστικών 
μηνυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) του μεταδιδόμενου κάθε ημέρα συνολικού 
τηλεοπτικού προγράμματος. … Σε κάθε περίπτωση, ο χρό-
νος μετάδοσης των διαφημιστικών μηνυμάτων, εντός δε-
δομένου χρονικού διαστήματος μίας ώρας, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δώδεκα πρώτα λεπτά της ώρας (12΄). Με την 
επιφύλαξη των χρονικών προϋποθέσεων και περιορισμών, 
που προβλέπονται στη προηγούμενη παράγραφο, κάθε άλ-
λη διακοπή προγράμματος για τη μετάδοση διαφημιστικών 
μηνυμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα πρώτα 
λεπτά της ώρας (4΄), υπέρβαση των οριζομένων στο άρθρο 
αυτό χρόνων μετάδοσης επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση 
που η μετάδοση του τελευταίου διαφημιστικού μηνύματος 
αρχίσει πριν από τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας 
των χρόνων αυτών και εφόσον η συνολική διάρκεια του 
μηνύματος αυτού δεν υπερβαίνει τα τριάντα δευτερόλεπτα 
(30΄΄)». Τέλος, η παρ. 11 του ιδίου άρθρου 5 προβλέπει 
τα εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρά-
φου 3 του παρόντος άρθρου, η τηλεοπτική διαφήμιση δεν 
περιλαμβάνει: α) τις ανακοινώσεις του τηλεοπτικού φορέα 
σχετικά με τα δικά του προγράμματα και τα συναφή προϊό-
ντα ή υπηρεσίες, των οποίων η παραγωγή ή η παροχή 
συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα προγράμματα αυτά, ή τις 
εν γένει δραστηριότητες του τηλεοπτικού φορέα. Ο χρό-
νος μετάδοσης των ανακοινώσεων αυτών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του ημερήσιου 

χρόνου μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, ο καταμερισμός 
του χρόνου αυτού ανά δεδομένη ώρα δεν μπορεί να προσ-
αυξάνει άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) την αντίστοιχη 
μέγιστη διάρκεια του επιτρεπόμενου για τη μετάδοση των 
διαφημιστικών μηνυμάτων χρόνου». 

4. Επειδή, σύμφωνα, με την προαναφερθείσα διάταξη του 
άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. δ΄ του ΠΔ 100/2000, το διάστημα 
των είκοσι λεπτών της ώρας για διακοπές προς μετάδοση 
διαφημιστικών μηνυμάτων πρέπει να τηρείται επί διακο-
πών σε προγράμματα άλλα από εκείνα που προβλέπονται 
στην διάταξη υπό στοιχ. β΄ της ιδίας παραγράφου και, 
συνεπώς, δεν τηρείται στα προγράμματα που διέπονται από 
την ανωτέρω ειδικότερη διάταξη και που είναι οι εκπομπές 
που αποτελούνται από αυτόνομα μέρη, στις οποίες τα δι-
αφημιστικά μηνύματα παρεμβάλλονται μόνο μεταξύ των 
αυτονόμων μέρη, ή οι αθλητικές εκπομπές και τα γεγονότα 
και τα θεάματα που περιλαμβάνουν διαλείμματα, όπου τα 
διαφημιστικά μηνύματα προβάλλονται στα διαλείμματα.

5. Επειδή, η επίδικη διοικητική κύρωση επιβλήθηκε στην 
αιτούσα εταιρία, διότι «κατά την 5.12.2004, διαρκούσης της 
εκπομπής με τον τίτλο «...», ο τηλεοπτικός σταθμός της δεν 
ετήρησε κατά τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων το 
μεταξύ των δυο διαδοχικών διακοπών διάστημα των 20΄ 
της ώρας και κατά την τρίτη διακοπή ο χρόνος διαφημίσεως 
υπερέβη τα 12΄ κατά 52΄΄». Όσον αφορά την μη τήρηση 
του εικοσαλέπτου, η εκπρόσωπος του σταθμού, κατά την 
παράστασή της ενώπιον του ΕΣΡ προς παροχή εξηγήσεων, 
ισχυρίσθηκε ότι η επίμαχη εκπομπή «...» είναι «ζωντανή 
μουσική εκπομπή, η οποία περιλαμβάνει αυτόνομα μέρη 
και μουσικά διαλείμματα» και, ως εκ τούτου, εμπίπτει στα 
προγράμματα εκείνα του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. β΄, για τα 
τα οποία δεν ισχύει η υποχρέωση παρόδου εικοσαλέπτου 
διαστήματος μεταξύ δυο διαδοχικών διακοπών, επανέλαβε 
δε τον ανωτέρω ισχυρισμό στο υπόμνημα, που κατέθεσε 
στη συνέχεια, υποστηρίζοντας ότι η παρεμβολή των δια-
φημίσεων στην εν λόγω εκπομπή, «που απαρτίζεται από 
πολύ διακριτά αυτόνομα μέρη», έγινε, νομίμως, στα φυ-
σικά διαλείμματα της εκπομπής, και συγκεκριμένα μεταξύ 
του «εναρκτηρίου show» και του «τραγουδιστικού μέρους» 
(όπου γίνεται αλλαγή σκηνικού), μεταξύ τραγουδιών και 
χορογραφιών (όπου απαιτείται εναλλαγή σκηνικών), και 
μεταξύ του «τραγουδιστικού» και του διαγωνιστικού μέ-
ρους (μέχρι δηλαδή τις καταμετρήσεις των αποτελεσμά-
των και ανακοινώσεώς τους στο κοινό). Οι ισχυρισμοί 
αυτοί απορρίφθηκαν με την προσβαλλομένη απόφαση ως 
αβάσιμοι με την αιτιολογία ότι η εκπομπή δεν αποτελείται 
από αυτόνομα μέρη. Η αιτιολογία, όμως, αυτή παρίσταται 
αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιμήσεως, δοθέντος 
ότι, εν όψει των προαναφερθεισών διατάξεων, οι προ-
βληθέντες από την αιτούσα ισχυρισμοί ήσαν ουσιώδεις 
και έχρηζαν ειδικής απαντήσεως επί τη βάσει του υλικού 
(μαγνητοσκόπηση της εκπομπής), που ήταν στη διάθεση 
του Συμβουλίου. Εξ άλλου, και όσον αφορά την υπέρβα-
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ση του επιτρεπομένου ανά ώρα χρόνου για τη μετάδοση 
διαφημίσεων, η προσβαλλομένη πράξη δεν αιτιολογείται 
επαρκώς, εφ’ όσον σε αυτήν δεν γίνεται ειδική αναφορά 
στις γενόμενες για διαφημίσεις διακοπές και τη διάρκεια 
αυτών, στο δε υπ’ αριθμ. πρωτ. 339/16.3.2005 εισηγητικό 
σημείωμα της Ειδικού Επιστήμονος του ΕΣΡ Χ. Τ., αναφέ-
ρεται αορίστως ότι «υπερέβη κατ’ ελάχιστο τα προβλεπό-
μενα από το νόμο δώδεκα πρώτα λεπτά της ώρας». Υπό τα 
δεδομένα αυτά, η κρινομένη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή 
και να ακυρωθεί η προσβαλλομένη πράξη του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ως αναιτιολόγητη, κατά τα 
βασίμως προβαλλόμενα, παρέλκει δε κατόπιν τούτου η 
εξέταση των λοιπών προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.

[Δέχεται την αίτηση.]

Σημ.: Με την απόφασή του αυτή το Συμβούλιο της Επικρατείας 
ακύρωσε την υπ΄ αριθμόν 141/2005 απόφαση του ΕΣΡ που 
επέβαλε την διοικητική κύρωση της συστάσεως σε βάρος ορισμέ-
νου του τηλεοπτικού φορέα για παράβαση του κανόνα σχετικά 
με τις διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα. Η επίμαχη ψυχα-
γωγική εκπομπή διαγωνιστικής μορφής αντιμετωπίστηκε από το 
ΕΣΡ ως πρόγραμμα ενιαίας σύλληψης και εκτέλεσης δυνάμενο 
να υπαχθεί στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2, στοιχ. δ΄ του 
ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ Α΄ 98/17.3.2000) με το οποίο η ελληνι-
κή νομοθεσία εναρμονίστηκε προς τις διατάξεις των Οδηγιών 
97/36/ΕΕ και 89/552/ΕΟΚ σχετικά με τη παροχή τηλεοπτικών 
υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή θεμελιώνει γενικό κανόνα διακοπής 
των τηλεοπτικών προγραμμάτων από διαφημιστικά μηνύματα 
ανά είκοσι πρώτα λεπτά (20΄) της ώρας (πρβλ. άρθρο 11 παρ. 
4 Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ). Ο εν λόγω φορέας με υπόμνημά του 
ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για εκπομπή αποτελούμενη από «πολύ 
διακριτά και αυτόνομα μέρη», επί των οποίων ισχύει ως εξαίρεση 
η δυνατότητα παρεμβολής διαφημιστικών μηνυμάτων πριν την 
παρέλευση του εικοσαλέπτου (άρθρο 5 παρ. 2, στοιχ. β΄ ΠΔ 
100/2000 και άρθρο 11 παρ. 2 Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ). Προς 
επίρρωση του ισχυρισμού του αναφέρει ως αυτόνομα μέρη την 
εναρκτήρια παράσταση, το τραγουδιστικό μέρος, τις χορογρα-
φίες και το διαγωνιστικό μέρος όπου αναμένεται η απόφαση 
του κοινού. Ως κριτήριο φυσικού και λογικού διαχωρισμού 
των μερών θεωρείται η εναλλαγή των σκηνικών στα δύο πρώτα 
στάδια και η αναμονή της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων 
στο τρίτο στάδιο.

Προσπερνώ το εύκολο αντεπιχείρημα ότι σε εφαρμογή της λογι-
κής αυτής θα χωρούσαν αυθαίρετα διαφημιστικά διαλείμματα σε 
κάθε εναλλαγή σκηνικού θεατρικής, χορευτικής ή μουσικοχορευ-
τικής παράστασης, που θα μεταδιδόταν από την τηλεόραση σε 
πείσμα οποιασδήποτε ροής του προγράμματος και σημειώνω ότι 
ο καθορισμός της έννοιας των «αυτόνομων μερών» τηλεοπτικής 
εκπομπής αποτελεί λεπτό ερμηνευτικό ζήτημα εφόσον σχετικός 
ορισμός δεν παρέχεται ούτε από τον κοινοτικό, ούτε από τον εθνι-
κό νομοθέτη. Η απόρριψη του ισχυρισμού περί αυτονόμων μερών 
από το ΕΣΡ επιτελείται, όπως σωστά επισημαίνεται, χωρίς την 

κατά νόμο θεμελίωση με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία1. 
Αντιθέτως, η αναφορά στους ισχυρισμούς του εγκαλούμενου 
φορέα δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο της εισήγησης περί 
του νομικού πλαισίου. Η εισήγηση αυτή, η οποία συντάσσεται 
στη βάση της εκθέσεως των πραγματικών περιστατικών και των 
λοιπών στοιχείων του φακέλου και υποβάλλεται στην Ολομέλεια 
του ΕΣΡ πριν το στάδιο της ακρόασης του εγκαλούμενου φορέα2, 
δεν είναι δυνατό να λαμβάνει υπόψη της τους ισχυρισμούς του 
υπομνήματος που υποβάλλεται από τον φορέα σε μεταγενέστερο 
της ακρόασης στάδιο. Ωστόσο, ούτε η σχολιαζόμενη απόφαση 
αποφαίνεται επί του θέματος, παρακάμπτοντας την ευκαιρία 
ορθής ερμηνείας της επίμαχης έννοιας. 

Ως αυτόνομα μέρη νοούνται στην ελληνική γλώσσα τα αυτοτελή 
εκείνα τμήματα, που διαθέτουν πληρότητα και αυτονομία3. Βάσει 
της γραμματικής ερμηνείας του άρθρου 5 παρ. 2, στοιχ. β΄ 
οδηγούμαστε έτσι να δεχτούμε, ως αυτόνομο μέρος εκπομπής, 
κάθε διακριτή ενότητα που διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες στο 
μέτρο που εμφανίζει συνάφεια, πληρότητα και φυσικό πέρας. 
Τίθεται περαιτέρω το ερώτημα, εάν η διάταξη του άρθρου 5 
παρ. 2, στοιχ. β΄ εφαρμόζεται σε εκπομπές που αποτελούνται 
από αυτόνομα μέρη στο σύνολό τους ή αρκεί η ύπαρξη ενός και 
μόνο αυτόνομου τμήματος για την εφαρμογή της εξαίρεσης. Η 
γραμματική ερμηνεία αποδίδει τους καρπούς της σε συνδυασμό 
με την τελολογική ερμηνεία. Μέτρο αυτής αποτελεί η αναφορά σε 
έναν από τους βασικούς σκοπούς της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, ο 
οποίος σχετίζεται με την «πλήρη και σωστή προστασία των συμ-
φερόντων των καταναλωτών» και χάριν του οποίου η τηλεοπτική 
διαφήμιση υπόκειται σε «ορισμένο αριθμό ελάχιστων προτύπων 
και κριτηρίων» (αιτ. 26). Έτσι, εάν δεχθούμε ότι σκοπός των 
χρονικών περιορισμών, που θέτει ο νόμος, είναι η προστασία 
του καταναλωτή από υπερβολική και αυθαίρετη έκθεση σε δι-
αφημιστικές διακοπές που αλλοιώνουν την αρτιότητα και τη 
δομή των εκπομπών, η μεν έννοια των αυτόνομων μερών πρέπει 
να τυγχάνει συσταλτικής ερμηνείας, η δε εξαίρεση του άρθρου 
5 παρ. 2, στοιχ. β΄ να εφαρμόζεται καταρχήν σε εκπομπές που 
απαρτίζονται συνολικώς από αυτόνομα μέρη, ώστε η ύπαρξη ενός 
αυτόνομου τμήματος σε μία κατά τα λοιπά ενιαία εκπομπή να μην 
λειτουργεί ως δούρειος ίππος καταστρατήγησης του πνεύματος 
του νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Γαλλία για την εφαρμογή 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν 2863/2000 περί συστάσεως και 
λειτουργίας του ΕΣΡ (ΦΕΚ Α΄ 262/29.11.2000) «οι αποφάσεις που 
εκδίδει το ΕΣΡ πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες και 
να τελούν σε πλήρη αντιστοιχία με το περιεχόμενο των πρακτικών που 
τηρήθηκαν για την αντίστοιχη συνεδρίαση». Το αυτό προβλέπεται από 
το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 2328/1995 όπως τροποποιήθηκε από το Ν 
2644/1989. Έτσι, κάθε ατομική διοικητική πράξη επιβολής κυρώσεων 
για να είναι ειδικώς και εμπεριστατωμένως αιτιολογημένη πρέπει να 
περιλαμβάνει αναφορά των επίμαχων στοιχείων ή χαρακτηριστικών 
ενός προγράμματος και υπαγωγή αυτών σε συγκεκριμένους απαγορευ-
τικούς κανόνες δικαίου. Βλ. Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Α. 
Σάκκουλας, 1997 (4η έκδ.), 295.

2. Βλ. άρθρο 5 παρ. 3 Ν 2863/2000. Ομοίως άρθρα 5 παρ. 4 και 5 
και 12 παρ. 1 Υ.Α. 20291/Ε/2002 περί κυρώσεως του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β΄1202/16.9.2002).

3. Βλ. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Κέντρο 
Λεξικολογίας, Αθήνα 1998, σελ. 326.
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του αντίστοιχου με τον ελληνικό κανόνα (article 15 par. 24 du 
Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au 
parrainage et au téléachat) η έννοια των αυτονόμων μερών ερ-
μηνεύεται τόσο στενά, ώστε προϋποθέτει αφενός μεν τον διαχω-
ρισμό των μερών μεταξύ τους από οπτικά και ηχητικά σύμβολα, 
αφετέρου δε την αλλαγή της σύνθεσης των συμμετεχόντων και 
της θεματολογίας5. Στην επίμαχη εκπομπή, μόνο το τμήμα για 
καταμέτρηση και μετάδοση αποτελεσμάτων θα μπορούσε ίσως 
να νοηθεί ως αυτόνομο μέρος, καίτοι στην πράξη δεν ισοδυναμεί 
με νεκρό χρόνο, αλλά διανθίζεται με χορευτικές παραστάσεις, 
τοποθετήσεις των κριτών, επαναληπτικά βίντεο της ερμηνείας των 
διαγωνιζομένων, αναλύσεις του παρουσιαστή κ.ά. 

Όσον αφορά τέλος την υπέρβαση του χρονικού ορίου των 12΄ 
για μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ανά ώρα, που θέτει ο 
νόμος (άρθρο 5 παρ. 3, στοιχ. γ΄ ΠΔ 100/2000), λανθασμένα 
η σχολιαζόμενη απόφαση θεωρεί ελλιπή την αιτιολογία της από-
φασης του ΕΣΡ, εφόσον σε αυτή αναφέρεται ακριβώς ο χρόνος 
της εκτροπής (52΄΄), το δε αιτιολογικό της συνδέεται ρητώς τόσο 
με την καταγραφή των πραγματικών περιστατικών, όσο και με 
τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Περαιτέρω, όπως ήδη επιση-
μάνθηκε, η εισήγηση περί του νομικού πλαισίου συντάσσεται 
βάσει της εκθέσεως των πραγματικών περιστατικών που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του φακέλου και συνεξετάζεται από την 
Ολομέλεια για την λήψη απόφασης. Για το λόγο αυτό φρονούμε 
ότι αρκεί η ρητή παραπομπή στο πόρισμα της εκθέσεως επί 
της εκτροπής χωρίς να είναι αναγκαία η αυτούσια επανάληψη 
του κειμένου της, όπως η σχολιαζόμενη απόφαση ισχυρίζεται. 

Πολλώ δε μάλλον εφόσον πρόκειται περί εκτροπής ποσοτικώς 
και αριθμητικώς υπολογιζόμενης, για τη νομική εκτίμηση της 
οποίας αρκεί η αναφορά στο αποτέλεσμα της καταγραφής σε 
συνδυασμό με την οικεία διάταξη.

Χάρις Σ. Τσίγκου,
Δικηγόρος, DEA Paris II
Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ

4. «Lorsque les émissions se composent de parties autonomes au dans des 
émissions sportives et dans celles retransmettant des événements et des 
spectacles comprenant des intervalles, les messages publicitaires sont 
insérés entre ces parties autonomes ou dans ces intervalles». 

5. «A la suite de la diffusion sut France 2 le 7 février 1999 de l’émission 
Stade 2 en deux parties «Stade 2» et  «Stade 2 spécial» séparées par un 
écran publicitaire, le CSA est intervenu auprès de la chaîne pour lui 
rappeler sous quelles conditions les émissions de plateaux constituées 
de parties autonomes peuvent faire l’objet, après autocitation du CSA, 
d’une coupure publicitaire. Elles doivent être constituées de parties 
identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores et doivent 
traiter de sujets et de thèmes différents avec changement d’invités 
afin d’être diffusées indépendamment l’une de l’autre». Η ερμηνεία 
έχει δοθεί στην σχετική εγκύκλιο του CSA με αφορμή μετάδοση δη-
μόσιου φορέα. Το αυτό ισχύει και για τους ιδιωτικούς φορείς όπου 
γίνεται ειδική αναφορά στις φυσικές διακοπές του προγράμματος και 
τους νεκρούς χρόνους: «les émissions composées de parties autonomes, 
les émissions sportives, celles retransmettant des événements et des 
spectacles comportant des intervalles peuvent être interrompues par la 
diffusion de messages publicitaires. Celle-ci ne peut avoir lieu qu’entre 
ces parties autonomes ou à l’occasion de temps morts». Βλ. Brochures du 
CSA sur la publicité, le parrainage et le téléachat, juillet 2006, [www.csa.
fr/infos/publications/publications_publicite.php], p. 40, 41.

✳ ✳ ✳ ✳ ✳
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