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Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 Ν 2121/1993 διά της παραγωγής του έργου οι πνευματικοί δημιουργοί 
ασκούν επ’ αυτού πνευματικήν ιδιοκτησίαν, η οποία περιλαμβάνει, ως αποκλειστικό και απόλυτο, 

το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα του προσωπικού 
δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα), ενώ κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ιδίου νόμου ως έργο νοείται 
πάν πρωτότυπον πνευματικό δημιούργημα λόγου ή τέχνης ή επιστήμης, το οποίον εκφράζεται 

υπό οιανδήποτε μορφήν, ιδίως τα γραπτά ή προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις μετά ή 
άνευ κειμένων και τα διά της συγκεκριμένης διατάξεως αναφερόμενα λοιπά έργα. Διά του άρθρου 
3 παρ. 1 περ. στ΄-ζ΄ και 2 του ιδίου Νόμου, όπως η 1η παράγραφος αντικατεστάθη διά του 

άρθρου 81 παρ. 1 Ν 3057/2002, ορίζεται ότι το περιουσιακό δικαίωμα δίδει εις τους δημιουργούς 
ιδίως την εξουσία να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, την δημοσίαν εκτέλεσιν των 
έργων αυτών, την μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων προς το κοινό μέσω της ραδιοφωνίας και 
της τηλεοράσεως διά ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή καλωδίων ή άλλων αγωγών ή οιουδήποτε 

άλλου τρόπου παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρου και την παρουσίαση 
των ως άνω έργων προς το κοινό ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον, 
ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση εις αυτά, όπου και όταν επιλέγει, επιπλέον δε ότι δημοσία 

θεωρείται πάσα χρήσις ή εκτέλεσις ή παρουσίασις του έργου, διά της οποίας τούτο καθίσταται 
προσιτόν εις κύκλον προσώπων ευρύτερον της οικογενείας και του αμέσου κοινωνικού 
περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν τα πρόσωπα του ευρυτέρου κύκλου ευρίσκονται εντός του ιδίου 

ή διαφορετικών χώρων. Διά δε του άρθρου 4 παρ. 1 και 3 Ν 2121/1993 το ηθικό δικαίωμα, το 
οποίον είναι ανεξάρτητον του περιουσιακού και παραμένει εις τον δημιουργόν και μετά την 
μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος, παρέχει στον δημιουργό, μεταξύ άλλων, την εξουσίαν 

δημοσιεύσεως, ήτοι την απόφαση περί του χρόνου, του τόπου και του τρόπου καταστάσεως του 
έργου προσιτού εις το κοινό. 
 

Περαιτέρω, κατά το άρθρον 54 παρ. 1 και 3 Ν 2121/1993 οι δημιουργοί δύνανται να αναθέτουν 
εις οργανισμούς συλλογικής διαχειρίσεως και προστασίας (έχοντας αποκλειστικώς αυτόν τον 
σκοπόν) την διαχείριση ή την προστασία (ή αμφότερες) του περιουσιακού δικαιώματος αυτών ή 

εξουσιών απορρεουσών εξ αυτού, η δε ανάθεση δύναται να γίνεται είτε διά μεταβιβάσεως του 
δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπόν διαχειρίσεως ή προστασίας είτε διά 
παροχής σχετικής πληρεξουσιότητος, ενώ κατά το άρθρον 55 παρ. 2 εδ. α΄ του ιδίου Νόμου 

τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχειρίσεως ή προστασίας έχουν την αρμοδιότητα 
διαχειρίσεως ή προστασίας όλων των έργων ή όλων των πνευματικών δημιουργημάτων, διά τα 
οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί εις αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι 

καλύπτονται από την πληρεξουσιότητα. Βάσει της διατάξεως αυτής θεσπίζεται μαχητόν τεκμήριον, 
το οποίον λειτουργεί, κατ’ αρχήν, αποδεικτικώς, αποβλέπει εις την διευκόλυνση της αποδείξεως -
εκ μέρους των οργανισμών συλλογικής διαχειρίσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή 

συγγενικών προς αυτά δικαιωμάτων- της νομιμοποιήσεως αυτών τόσο διά την κατάρτιση των 
σχετικών συμβάσεων και την είσπραξη των νομοθετικώς προβλεπομένων αμοιβών όσον και διά 
την δικαστική προστασία των δικαιούχων των δικαιωμάτων αυτών και ενισχύει ούτως σημαντικώς 

έναντι των χρηστών την θέση των οργανισμών συλλογικής διαχειρίσεως. Επιπλέον, κατά το 
άρθρον 14 Ν 2121/1993, οι δικαιοπραξίες, οι οποίες αφορούν είτε εις την μεταβίβαση εξουσιών 
από το περιουσιακό δικαίωμα και την ανάθεση ή την άδεια εκμεταλλεύσεως του έργου είτε εις την 
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άσκηση του ηθικού δικαιώματος, είναι άκυρες, εάν δεν καταρτισθούν εγγράφως, την δε 
ακυρότητα αυτή δύναται να επικαλεσθεί μόνον ο πνευματικός δημιουργός (βλ. ΑΠ 1306/2012,  

ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 617630), ενώ, κατά το άρθρον 15 παρ. 2 Ν 2121/1993, εάν δεν καθορίζεται η 
διάρκεια της μεταβιβάσεως ή των συμβάσεων ή της αδείας εκμεταλλεύσεως και εάν άλλο τι δεν 
προκύπτει από τα συναλλακτικά ήθη, η διάρκεια της συμβάσεως θεωρείται πενταετής. 

 
Κατά δε το άρθρον 65 παρ. 1 και 2 Ν 2121/1993 εις πάσαν περίπτωσιν προσβολής της πνευματικής  
ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του συγγενικού 

δικαιώματος δύναται να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματος, την άρση της προσβολής και 
την παράλειψη αυτής εις το μέλλον, ενώ όποιος υπαιτίως προσβάλλει την πνευματικήν ιδιοκτησίαν 
ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου, υποχρεούται εις αποζημίωσιν (ουχί κατωτέρα του διπλάσιου 

της αμοιβής της συνήθως ή κατά νόμον καταβαλλόμενης διά το είδος της άνευ αδείας 
εκμεταλλεύσεως του υποχρέου) και χρηματικήν ικανοποίησιν της ηθικής βλάβης. Διά της 
συγκεκριμένης διατάξεως ενσωματούται εις το δίκαιον της πνευματικής ιδιοκτησίας βασικώς η 

ρύθμιση του άρθρου 914 ΑΚ, καθώς και οι αντίστοιχες των άρθρων 57 εδ. γ΄, 59, 60 εδ. β΄ και 
932 ΑΚ, το δε πραγματικόν του συγκεκριμένου κανόνος δικαίου εις ό,τι αφορά την αποζημίωσιν, 
προϋποθέτει (περιλαμβάνει) προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας (ή του συγγενικού 
δικαιώματος), δηλαδή παράνομη συμπεριφορά, και επιπλέον υπαιτιότητα.  

 
Γενικώς ως παράνομη προσβολή θεωρείται πάσα πράξη επεμβαίνουσα εις τις εξουσίες (ηθικές ή  
περιουσιακές) του δημιουργού και συντελουμένη άνευ αδείας του, εφόσον δεν συντρέχει άλλος 

λόγος αίρων τον παράνομο χαρακτήρα τη προσβολής. Η υπαιτιότης απαιτείται μόνον διά την 
αξίωσιν αποζημιώσεως, ενώ αυτή καθ’ εαυτήν η πράξη της προσβολής συνεπάγεται και το 
παράνομον. Προς διευκόλυνσιν της αποδείξεως της ζημίας του δικαιούχου και προσδιορισμόν της 

πλήρους αποζημιώσεως καθορίζεται διά του ως άνω άρθρου ελάχιστον όριον αποζημιώσεως, το 
οποίον ορίζεται εις το διπλάσιον της αμοιβής, η οποία συνήθως ή κατά νόμον καταβάλλεται διά το 
είδος της υπό του υποχρέου άνευ αδείας γενομένης εκμεταλλεύσεως. Οι δε προαναφερόμενες 

αξιώσεις από την υπαίτιον και παράνομον προσβολήν του πνευματικού δημιουργήματος δύνανται 
να ασκηθούν σωρρευτικώς (βλ. ΑΠ 649/2013, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 609889, ΑΠ 1369/2011, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 
562538, ΑΠ 872/2009 ΕλλΔνη 50,1054, ΑΠ 1009/2007 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 963/2006 ΕλλΔνη 50,152 ή 

ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 425781 και ΕφΘεσ 1929/2007, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 460894). Χρηματικής ικανοποιήσεως 
ηθικής βλάβης δικαιούται και ο δημιουργός, ανεξαρτήτως εάν έχει μεταβιβάσει το περιουσιακό 
δικαίωμα επί του έργου, καθώς διά της παρανόμου και υπαιτίου προσβολής προσβάλλεται το ηθικό 

δικαίωμά του επί του έργου (βλ. ΕφΑθ 6520/2008, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 480153 και ΕφΘεσ 711/2008, 
ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 533441). 
 

Περαιτέρω παράνομη και υπαιτία προσβολή του περιουσιακού δικαιώματος του οργανισμού 
συλλογικής διαχειρίσεως και του ηθικού δικαιώματος του πνευματικού δημιουργού επί του 
πνευματικού δημιουργήματος δύναται να υπάρξει και συνακολούθως να θεμελιώσει αξίωσιν περί 

παραλείψεως της προσβολής και περί καταβολής αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως 
ηθικής βλάβης και εις ήν περίπτωσιν γίνεται υπό φυσικού ή νομικού τίνος προσώπου χρήση 
πνευματικού δημιουργήματος εις πεδίον και κατά τρόπον μη συμπεριλαμβανόμενον εις την 

σύμβαση, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του φορέως συλλογικής διαχειρίσεως και προστασίας 
έργων πνευματικής ιδιοκτησίας αφενός και του ως άνω φυσικού ή νομικού προσώπου αφετέρου, 
όπως συντρέχει εις την περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό 

πνευματικού δημιουργήματος μουσικής συνθέσεως (συμπεριλαμβανομένου στον κατάλογον των 
υπαγόμενων εις την διαχείρισιν και προστασίαν του συλλογικού φορέως πνευματικών έργων) διά 
διαφημιστικόν σκοπόν (μουσικήν επένδυσιν διαφημίσεως), όταν το συμβατικώς καθορισθέν 
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πεδίον χρήσεως των μουσικών ασμάτων και συνθέσεων έχει περιορισθεί αποκλειστικώς και μόνον 
διά την διεξαγωγήν των πάσης φύσεως εκπομπών (ειδησεογραφικού, ενημερωτικού, 

ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, αθλητικού και συναφούς λοιπού περιεχομένου) συμφώνως προς τον 
σκοπόν και κατά τον προορισμόν λειτουργίας του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού, δίχως η 
διαφήμιση (ευθεία ή συγκεκαλυμμένη), ήτοι η χρήση των ως άνω πνευματικών έργων διά μουσική 

επένδυση διαφημίσεως, να συμπεριλαμβάνεται εντός του πεδίου συμβατικώς επιτρεπτής χρήσεως 
των ως άνω πνευματικών δημιουργημάτων, διότι πρόκειται περί εκμεταλλεύσεως και χρήσεως του 
πνευματικού δημιουργήματος διά μη συμβατικώς προβλεπομένη χρήση θεμελιούσης ωσαύτως 

παράνομη προσβολή των περιουσιακού και ηθικού δικαιωμάτων επί του πνευματικού 
δημιουργήματος (βλ. ως προς την κατάφαση παρανόμου προσβολής την πνευματικής ιδιοκτησίας 
επί χρήσεως του πνευματικού δημιουργήματος κατά τρόπον αντιβαίνοντα ή υπερβαίνοντα την 

συμβατικώς καθορισθείσα χρήση: ΕφΑθ 5632/2010, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 598152, ΕφΑθ 76332/2005, 
ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 405705, ΕφΑθ 9040/2000 ΕλλΔνη 43,215 και Μιχ.-Θεοδ. Μαρίνου, Η προσβολή του  
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, ΕλλΔνη 35,1441 επ. και 

δή 1450). 
 
Από την άλλη πλευρά, κατά τον ορισμόν του άρθρου 2 περ. γ΄, δ΄ και ε΄ ΠΔ 100/2000 (περί 
εναρμονίσεως της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 97/36 και 

89/552 Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997), 
«τηλεοπτική διαφήμιση» είναι πάσα μορφή τηλεοπτικού μηνύματος, το οποίο μεταδίδεται έναντι 
πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή διά λόγους αυτοπροβολής από δημοσία ή ιδιωτική 

επιχείρηση εντός του πλαισίου εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητος ή 
ασκήσεως ελευθέρου επαγγέλματος προς τον σκοπόν προωθήσεως της παροχής αγαθών ή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής 

αναλόγου τιμήματος, ενώ «συγκεκαλυμμένη διαφήμιση» είναι η προφορική ή οπτική παρουσίαση 
σε προγράμματα: εμπορευμάτων, υπηρεσιών, της επωνυμίας, του σήματος ή των 
δραστηριοτήτων ενός παραγωγού, εμπορευμάτων ή ενός προσώπου παρέχοντος υπηρεσίες, όταν 

η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό σκοπό και 
ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά τον χαρακτήρα αυτής της παρουσιάσεως 
(θεωρείται δε η παρουσίαση ότι γίνεται σκοπίμως, όταν συντελείται έναντι αμοιβής ή αναλόγου 

πληρωμής) και «χορηγία» είναι πάσα συνεισφορά δημοσίας ή ιδιωτικής επιχειρήσεως, η οποία δεν 
ασκεί τηλεοπτικές δραστηριότητες ή δεν παράγει οπτικοακουστικά έργα, διά την χρηματοδότηση  
τηλεοπτικών προγραμμάτων προς τον σκοπόν προωθήσεως της επωνυμίας, του σήματος, της 

φήμης, των δραστηριοτήτων ή των επιτευγμάτων της. Κατά δε το άρθρο 5 παρ. 1 (α, β, γ, και δ) 
και 2α ΠΔ 100/2000 η τηλεοπτική διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται ευκόλως ως τέτοια και να 
διακρίνεται σαφώς από τα άλλα μέρη του προγράμματος με την χρησιμοποίηση οπτικών ή και 

ακουστικών μέσων επισημάνσεως, τα μεμονωμένα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να 
μεταδίδονται μόνον κατ’ εξαίρεσιν, η τηλεοπτική διαφήμιση δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνικές, 
οι οποίες απευθύνονται στο υποσυνείδητο και επιπλέον απαγορεύεται η συγκεκαλυμμένη 

τηλεοπτική διαφήμιση, ενώ τα διαφημιστικά μηνύματα παρεμβάλλονται μεταξύ των εκπομπών, 
δυνάμενα (υπό τις επιφυλάξεις της δευτέρας παραγράφου του ως άνω άρθρου) να 
παρεμβάλλονται και κατά την διάρκεια των εκπομπών, εφόσον δεν θίγονται η αρτιότητα και η 

αξία των εκπομπών, λαμβανομένων υπ’ όψιν των φυσικών διακοπών του προγράμματος, καθώς 
και της διαρκείας και της φύσεώς του, ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα των δικαιούχων αυτών.  
 

Εν τέλει κατά το άρθρον 6 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ ΠΔ 100/2000 επιτρέπεται η χορηγία των 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, μεταξύ των 
οποίων ορίζεται ότι: α) ο χορηγός δεν δύναται να επηρεάζει το περιεχόμενο και τον 
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προγραμματισμό μιας εκπομπής, την οποίαν χορηγεί, ούτως ώστε να θίγεται η ευθύνη και η 
συντακτική επεξεργασία του τηλεοπτικού φορέως ως προς τις εκπομπές και β) πρέπει να δύνανται 

να αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως προγράμματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χορηγίας από 
το όνομα ή και το λογότυπο του χορηγού, τα οποία εμφανίζονται στην αρχή ή και στο τέλος των 
προγραμμάτων. Η διαρκής ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου 

του χορηγού και κατά μείζονα λόγον του σήματος προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία προσφέρει 
ο χορηγός στην οθόνη κατά την διάρκεια της εκπομπής, συνιστά διαφήμιση, η οποία υπάγεται σε 
όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείριση, την διάρκεια και το 

περιεχόμενο αυτής. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται εν σχέσει προς την 
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση ότι η παροχή αμοιβής ή άλλου αναλόγου ανταλλάγματος αποτελεί 
κριτήριο διαπιστώσεως και ουχί εννοιολογικό στοιχείο της συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως.  

 
Συνεπώς απαγορεύεται η εντός του πλαισίου τηλεοπτικού προγράμματος προφορική ή οπτική 
παρουσίαση, η οποία συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά συγκεκαλυμμένης διαφημίσεως (δηλαδή 

γίνεται σκοπίμως από τον τηλεοπτικό φορέα διά διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να 
παραπλανήσει το κοινό αναφορικώς προς τον χαρακτήρα της παρουσιάσεως), χωρίς να απαιτείται 
επί πλέον να αποδειχθεί και η παροχή ή η συμφωνία παροχής αμοιβής ή άλλου αναλόγου 
ανταλλάγματος (βλ. ΣτΕ 4423/2013, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 621074, ΣτΕ 1009/2013, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 607686 

και ΣτΕ 1028/2012, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 574851).  
 
Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και επί ραδιοφωνικών εκπομπών, ενώ η διαφήμιση θεωρείται 

ευθεία και ουχί συγκεκαλυμμένη, όταν δεν υπάρχει το εννοιολογικό στοιχείο της συγκαλύψεως, 
ακόμη και αν γίνεται κατά την διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής (βλ. ΣτΕ 2326/2013, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 
608525). Επί δε μεταδόσεως διαφημίσεως, όπως είναι η επανειλημμένη εμφάνιση του λογοτύπου 

επί της οθόνης, τεκμαίρεται η ύπαρξη ανταλλάγματος (βλ. ΣτΕ 4003/2013, ΒΝΔΝΟΜΟΣ: 620133). 
[...] 
 

Κατά τους μήνες Μάρτιον έως και Ιούλιον του έτους 2006 η εκκαλούσα, η οποία εκμεταλλεύεται 
τον τοπικής -βάσει της υπ’ αριθμ. 12873/Ε/24.5.2001 αποφάσεως του Υπουργού Τύπου και 
Μαζικής Ενημερώσεως (ΦΕΚ Β΄ 631/25.5.2001)- εμβελείας (μετά δυνατότητος εκπομπής μόνον 

εντός της περιφερείας των διοικητικών ορίων του Νομού Αττικής) ραδιοφωνικό σταθμό «.......», 
κατά την διάρκεια του πρώτου διαλείμματος (διαφημίσεων) του μεσημβρινού προγράμματος 
ειδήσεων, το οποίον διαρκούσε από ώραν 14:00 έως ώραν 15:00 και εξεφωνείτο από την 

δημοσιογράφο ………., εξέπεμψε επανειλημμένως και δη συνολικώς εις 203 μεταδόσεις (15 
μεταδόσεις εντός του μηνός Μαρτίου, 57 μεταδόσεις εντός του μηνός Απριλίου, 29 μεταδόσεις 
εντός του μηνός Μαΐου, 57 μεταδόσεις εντός του μηνός Ιουνίου και 45 μεταδόσεις εντός του 

μηνός Ιουλίου) από τον ως άνω ραδιοφωνικό σταθμό (ως πρώτο κατά χρονική σειράν εντός του 
διαφημιστικού διαλείμματος των ειδήσεων) το ακόλουθο μονόλεπτο διαφημιστικό μήνυμα: «.....: 
φροντίζει αυτό που μας αξίζει. Ακολουθούν καθημερινές απλές συμβουλές για όλους εμάς. Είναι 

πολλά τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία προσπαθώντας να καλύψουν πραγματικές ή και 
πλασματικές ανάγκες δανείστηκαν υψηλότοκα στο παρελθόν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 
σοβαρό πρόβλημα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. Το πρόβλημα αυτό της 

υπερχρέωσης προσπαθούν να λύσουν οι τράπεζες προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις με 
καταναλωτικά δάνεια συγκέντρωσης οφειλών, τα οποία παρέχονται με εξασφαλίσεις, όπως 
προσημείωση κάποιου ακινήτου. Σήμερα το ………. προσφέρει το καταναλωτικό δάνειο «Με 

συμφέρει» με διάρκεια αποπληρωμής έως τριάντα χρόνια. Το δάνειο αυτό παρέχεται με 
προσημείωση ακινήτου και κυμαινόμενο επιτόκιο 5,5%, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς 
0,6% του νόμου 128/1975. Έτσι για παράδειγμα σ’ ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ η δόση 
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είναι μόλις 56,80 ευρώ το μήνα». Το διαφημιστικό αυτό μήνυμα είχε ως μουσική επένδυση 
τμήματα από το μουσικό έργο υπό τον τίτλο «……….» (……….) της μουσικής συλλογής του δίσκου 

υπό τον γενικόν τίτλο «……….» (……….) του δευτέρου εφεσιβλήτου. [...] 
 
Επιπλέον το επίμαχο μονόλεπτο μήνυμα υπό το ως άνω αποδειχθέν περιεχόμενον δεν δύναται να  

εκτιμηθεί και αξιολογηθεί ως ειδική μονόλεπτη ειδησεογραφική εκπομπή οικονομικού μόνον 
περιεχομένου, ως απροσφόρως επιχειρεί, κατά τα προαναφερθέντα, να υποστηρίξει η εκκαλούσα, 
διά των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων προτάσεών της. Τούτο, αφενός διότι το επίμαχο 

μήνυμα εξεπέμφθη κατά την διάρκεια του πρώτου διαφημιστικού διαλείμματος και ουχί ως 
αναπόσπαστη συνέχεια του μεσημβρινού ειδησεογραφικού δελτίου ειδήσεων και αφετέρου επειδή 
η κατά την αρχήν του μηνύματος ραδιοφωνική προβολή της γενικής αναφοράς εις το φαινόμενον 

της υπερχρεώσεως των ελληνικών οικογενειών μετά δανείων (υψηλοτόκων ή μη) προς 
αντιμετώπισιν πραγματικών ή και πλασματικών αναγκών δεν απετέλεσεν απλώς γενική 
ειδησεογραφική διαπίστωση συγκεκριμένου κοινωνικοοικονομικού προβλήματος σημαντικού 

μέρους της ελληνικής κοινωνίας αλλά προετάχθη εσκεμμένως εις την έναρξη του μηνύματος, 
ούτως ώστε αμέσως μετά να ακολουθήσει, προβληθεί και ακουσθεί αρμονικώς εις τα ώτα και να 
εντυπωθεί ομαλώς και ευκόλως εις τον νου των ραδιοφωνικών ακροατών ως επιβεβλημένη και 
αναγκαία η σύναψη νέων καταναλωτικών δανείων συγκεντρώσεως οφειλών, η οποία (σύναψη 

νέων καταναλωτικών δανείων), διά τον λόγον αυτόν, εχαρακτηρίσθη κατά έξυπνον τρόπον υπό 
του εκφωνήσαντος την διαφήμισιν προσώπου ως «λύση του προβλήματος» και δή οφειλομένη 
στην «προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών», και εν συνεχεία όλος ο προαναφερόμενος 

νοηματικός συνειρμός (της διαπιστώσεως του κοινωνικοοικονομικού προβλήματος των διά 
δανείων υπερχρεωμένων οικογενειών αφενός και της παραθέσεως, ως λύσεως, της δυνατότητος 
συνάψεως νέων καταναλωτικών δανείων συγκεντρώσεως των ήδη υφισταμένων και εκκρεμών 

δανειακών οφειλών αφετέρου) να συνδεθεί περαιτέρω αναποσπάστως προς την κατά την 
κατάληξιν του επιμάχου μηνύματος προβολήν ενός μόνον τραπεζικού προϊόντος τέτοιου 
συγκεντρωτικού δανείου («Με συμφέρει») παρεχομένου υπό μιας συγκεκριμένης τραπεζικής 

ανωνύμου εταιρίας (υπό την επωνυμίαν «……….») δι’ αναφοράς μάλιστα (ως περαιτέρω 
λεπτομερειών προσελκύσεως του ραδιοφωνικού κοινού) του μεγάλου χρόνου διαρκείας και του 
συγκεκριμένου επιτοκίου αποπληρωμής του προβληθέντος είδους δανείου διά παραθέσεως 

μάλιστα, ως παραδείγματος, της μικρής μηνιαίας δόσεως αποπληρωμής (εκ ποσού 56,80 ευρώ) 
επί δανείσματος ύψους 10.000 ευρώ. 
 

Δι’ αυτού δέ του μεθοδικού τρόπου νοηματικής προβολής του ως άνω μηνύματος (από του 
γενικού προς το ειδικόν και από του αφηρημένου εις το συγκεκριμένον) επεδιώχθη και επετεύχθη, 
ώστε μετά την ολοκλήρωση του μηνύματος ως κυρίαρχη νοηματική παράσταση και κεντρική ιδέα 

να εγκαθίσταται και επικρατεί εντός του νοός των ραδιοφωνικών ακροατών ουχί το σοβαρό 
κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα «των υπερχρεωμένων νοικοκυριών» της ελληνικής κοινωνίας ούτε 
η κατά γενικόν τρόπον αναφορά εις την προσφοράν των ελληνικών τραπεζών διά χορήγηση νέων 

καταναλωτικών δανείων συγκεντρώσεως των παλαιών οφειλών (τα οποία στοιχεία απετέλεσαν 
και εχρησίμευσαν απλώς και μόνον ως βάση εδράσεως και ομαλής επικοινωνιακής μεταδόσεως και 
αφομοιώσεως της επακολουθησάσης επικεντρωτικής προβολής ενός μόνον προϊόντος 

συγκεκριμένου τραπεζικού φορέως) αλλά η κατά προνομιακόν, πρωταρχικόν και αποκλειστικόν εν 
τοις πράγμασιν τρόπον προβληθείσα μόνον προσφορά του προδιαληφθέντος τραπεζικού 
προϊόντος (συγκεντρωτικού δανείου) της προνομιακώς ούτως έναντι των λοιπών τραπεζών 

μεταχειρισθείσης και προβληθείσης ως άνω τραπεζικής ανωνύμου εταιρίας, ήτις διαπίστωση 
καθιστά το ως άνω μήνυμα διαφήμιση, λαμβανομένου συνάμα υπόψιν ότι ο κύκλος του επιμάχου 
(διαφημιστικού) μηνύματος άρχισε διά χρησιμοποιήσεως (εν είδει τίτλου του μηνύματος) της 
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συνοπτικής αλλά εμφαντικώς θετικής λεκτικής αναφοράς εις την καλή παρουσία του ... διά της 
χρήσεως της φράσεως: «..., φροντίζει γι’ αυτό που μας αξίζει» και έκλεισε διά προβολής των 

φερομένων ως συμφερουσών διά τους δανειολήπτες επί μέρους παραμέτρων συγκεκριμένου 
δανειακού προϊόντος της μιας και αυτής πάλι ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας του .... Ήτοι, οι υπό 
του εκφωνητού του μονολέπτου μηνύματος κάτω από τον εναρκτήριο φραστικό τίτλο «..., 

φροντίζει γι’ αυτό που μας αξίζει» χαρακτηρισθείσες «καθημερινές απλές συμβουλές» 
επεκεντρώνοντο εις την αποκλειστικήν προβολήν ενός δανειακού προϊόντος («Με συμφέρει») μιάς 
ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας (υπό την επωνυμίαν «……….»). Ο χαρακτηρισμός του 

προαναφερθέντος μονολέπτου μηνύματος ως διαφημίσεως δεν δύναται να αναιρεθεί ούτε εκ του 
ισχυρισμού της εκκαλούσης ότι διά το κείμενο του μηνύματος είχε την συντακτική ευθύνη 
δημοσιογράφος - οικονομικός συντάκτης του ραδιοφωνικού σταθμού, αφενός διότι τούτο δεν 

ενδιαφέρει, εφόσον το μήνυμα προεβλήθη ουχί κατά την διάρκεια- της καθημερινής 
ειδησεογραφικής εκπομπής αλλά κατά την διάρκεια του πρώτου διαλείμματος διαφημίσεων της 
ως άνω εκπομπής και αφετέρου επειδή η επιλογή της προβολής του συγκεκριμένου διαφημιστικού 

μηνύματος κατά το πρώτο διάλειμμα της καθημερινής μεσημβρινής ειδησεογραφικής εκπομπής 
υπό το προσχηματικό περίβλημα της παροχής συμβουλών προς τους δανειολήπτες αποσκοπούσε 
να προσδώσει εις το διαφημιστικό μήνυμα επιπρόσθετο κύρος αξιοπιστίας προς τον σκοπόν 
ευχερεστέρας αποδοχής τούτου από το καταναλωτικόν (ραδιοφωνικόν) κοινόν και προς 

συνακόλουθο διαφημιστικόν όφελος της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμίαν «... ΑΤΕ», η οποία 
παραλλήλως υπήρξεν και χορηγός της μεσημβρινής ειδησεογραφικής εκπομπής. Εις την 
ευληπτοτέραν δε ταύτην, αποκλειστικός, αποδοχήν απεσκόπησε η δημιουργία ευχάριστου 

μουσικού κλίματος διά της πλαισιώσεως του διαφημιστικού μηνύματος μετά της μουσικής 
υποκρούσεως της προαναφερομένης μουσικής συνθέσεως (πνευματικής δημιουργίας) του 
δευτέρου εφεσιβλήτου. 

 
Το δε υπό το ως άνω περιεχόμενο προβληθέν μονόλεπτο μήνυμα χαρακτηρίζεται ευθεία και ουχί  
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, εφόσον δεν προεβλήθη κατά την διάρκεια και ως αναπόσπαστη 

συνέχεια της ροής του προγράμματος της μεσημβρινής ειδησεογραφικής εκπομπής αλλά κατά την 
διάρκεια του διαλείμματος διαφημίσεων και επιπλέον εμπεριείχε ευθεία διαφημιστική προβολή 
συγκεκριμένου δανειακού τραπεζικού προϊόντος συγκεκριμένου χορηγού της μεσημβρινής 

ειδησεογραφικής εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιήσεως του 
περιβλήματος της παροχής συμβουλών προς επίλυση του κοινωνικοοικονομικού προβλήματος των 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών διά της συνάψεως νέου συγκεντρωτικού δανείου, το οποίο 

περίβλημα υπήρξε απλώς μεθοδικός και έξυπνος τρόπος προβολής και ευκολωτέρας αποδοχής από 
το ραδιοφωνικό καταναλωτικό κοινό του διά του ως άνω μηνύματος ευθέως διαφημισθέντος 
τραπεζικού προϊόντος. Ο διαφημιστικός χαρακτήρας του ως άνω μηνύματος δεν αναιρείται ούτε 

και εκ της ιδιότητος του διαφημισθέντος νομικού προσώπου ως χορηγού της μεσημβρινής 
ειδησεογραφικής εκπομπής του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, αφενός διότι δι’ αυτού δεν 
ανεκοινώθη μόνον ο λογότυπος του χορηγού αλλά έγινε παραλλήλως προνομιακή προβολή 

συγκεκριμένου δανειακού προϊόντος του χορηγού και αφετέρου επειδή η ανακοίνωση του 
λογοτύπου του χορηγού δεν έγινε εις την αρχήν ή έστω και εις το τέλος της ειδησεογραφικής 
εκπομπής, εις ήν μόνον περίπτωσιν η τοιαύτη ανακοίνωση δεν ηδύνατο να χαρακτηρισθεί ως 

διαφημιστική αλλά εντός του πρώτου διαλείμματος του προγράμματος της ως άνω μεσημβρινής 
ειδησεογραφικής εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού. [...] 
 

Εκ του περιεχομένου της ως άνω συμβάσεως καθίσταται εμφανές ότι η σύμβαση παραχωρήσεως 
της αδείας μεταδόσεως και αναμεταδόσεως από τον ραδιοφωνικό σταθμό της εκκαλούσης των 
εντός του καταλόγου της πρώτης εφεσιβλήτου εμπεριεχομένων μουσικών συνθέσεων της 
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ελληνικής και ξένης μουσικής αφορούσε εις την χρήση των ως άνω συνθέσεων αποκλειστικώς και 
μόνον εντός του πλαισίου και κατά την διάρκεια του χρονοδιαγράμματος των πάσης φύσεως 

(ειδησεογραφικού, ενημερωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, αθλητικού, οικονομικού και άλλου 
συναφούς περιεχομένου) ραδιοφωνικών εκπομπών του ως άνω σταθμού αλλά δεν 
συμπεριελάμβανε επιπροσθέτως και το δικαίωμα χρησιμοποιήσεως των συγκεκριμένων 

πνευματικών μουσικών δημιουργημάτων διά την παραγωγήν και προβολήν διαφημίσεων 
(συγκεκαλυμμένων ή μη), εφόσον τέτοια αυτοτελής και επιπρόσθετη συμφωνία ουδόλως 
συμπεριελήφθη εις τους όρους του σώματος της εγγράφου συμβάσεως.  

 
Η εκ μέρους της εκκαλούσης αναληφθείσα υποχρέωση δηλώσεως προς την πρώτην εφεσίβλητον,  
οσάκις τούτο εζητείτο, του συνόλου του ετησίου διαφημιστικού χρόνου ή του διαφημιστικού 

χρόνου συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου 
διαφημίσεων αποσκοπούσε εις την παροχή προς την πρώτην εφεσίβλητον της δυνατότητος 
ελέγχου του ύψους των από την εκκαλούσα προς την πρώτην εφεσίβλητον δηλουμένων 

εμπορικών εσόδων των προερχομένων αποκλειστικώς από την εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού 
σταθμού της αντιδίκου, διότι επί των ως άνω συνολικών εσόδων εκ της λειτουργίας του 
ραδιοφωνικού σταθμού υπελογίζετο το συνομολογηθέν ποσοστόν 2,2% της αμοιβής της πρώτης 
εφεσιβλήτου από την ως άνω σύμβαση ραδιοφωνικής μεταδόσεως. [...] 

 
(Δέχεται εν μέρει την έφεση.) 
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