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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-388 Δίκαιο Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

Δ/Υ Νομική Χειμερινό ή Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ Κων/νος Στρατηλάτης 3ο ή 4ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Υ Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
 Να παρασχεθούν οι αναγκαίες γνώσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους κανόνες 

λειτουργίας των ΜΜΕ. 
 Να παρουσιασθεί το ρυθμιστικό καθεστώς των οπτικοακουστικών (ραδιοτηλεοπτικών) 

ΜΜΕ σε σύγκριση με το καθεστώς των έντυπων ΜΜΕ και με αναφορά στις αρμοδιότητες 
των Ανεξάρτητων Αρχών (ΕΣΡ, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης). 

 Να εκτεθούν οι θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου των ΜΜΕ και ιδίως η ελευθερία της 
έκφρασης και του Τύπου, το δικαίωμα πληροφόρησης των πολιτών και η θεμελιώδης αρχή 
του πλουραλισμού στις δύο εκφάνσεις της (εξωτερική / εσωτερική). 

 Να αναλυθούν οι πτυχές και τα όρια της δημοσιογραφικής ελευθερίας. 
 Να διδαχθούν οι αρχές και τα κριτήρια που διέπουν τη στάθμιση ανάμεσα στην ελευθερία 

του Τύπου και το δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας και της ιδιωτικότητας. 
 Να αναλυθούν οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ για την ελευθερία λήψης, τη 

διαφήμιση, την προστασία των ανηλίκων, το δικαίωμα απάντησης, τη μετάδοση γεγονότων 
μείζονος κοινωνικής σημασίας κ.λπ. 
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 Να παρουσιασθούν οι αρχές και οι κανόνες σχετικά με την πολιτική πολυφωνία και την 
κάλυψη της προεκλογικής περιόδου. 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Αντιλαμβάνονται τις βασικές παραμέτρους του θεσμικού πλαισίου των ΜΜΕ και τα κρίσιμα 
διακυβεύματα που προσανατολίζουν τη δημόσια πολιτική και τις παρεμβάσεις του νομοθέτη στο 
χώρο αυτό. 
2. Αναπαράγουν τους λόγους της διαφοροποιημένης ρύθμισης των οπτικο-ακουστικών και των 
έντυπων Μέσων.  
3. Επικαλούνται την ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου, το δικαίωμα πληροφόρησης των 
πολιτών, το δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής και άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα, προκειμένου να αναπτύσσουν και να εκθέτουν τις απόψεις τους γύρω από σημαντικά 
θέματα του Δικαίου ΜΜΕ. 
4. Κατανοούν, αναπαράγουν και ορίζουν τις βασικές πτυχές της δημοσιογραφικής ελευθερίας 
(ανεξαρτησία δημοσιογράφου, ελευθερία συλλογής και δημοσίευσης πληροφοριών, 
δημοσιογραφικό απόρρητο, πρόσβαση σε πληροφορίες κ.λπ.), αλλά και τους κινδύνους της 
ερευνητικής δημοσιογραφίας. 
5. Αναπτύσσουν και παρουσιάζουν επιχειρήματα σε υποθέσεις προσβολής της προσωπικότητας ή 
της ιδιωτικής ζωής, γνωρίζοντας τις αρχές και τα κριτήρια της νομολογίας του ΕΔΔΑ, όπως αυτά 
εφαρμόζονται στην Ελληνική και την Κυπριακή έννομη τάξη. 
6. Εντοπίζουν, παραθέτουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, 
όπως αυτές έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική και στην Κυπριακή έννομη τάξη, αξιοποιώντας προς 
τούτο σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ. 
7. Αντιμετωπίζουν απλά ή και σύνθετα πρακτικά θέματα που εμπίπτουν στο Δίκαιο των ΜΜΕ. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ – Το συνταγματικό καθεστώς της 
ραδιοτηλεόρασης και του γραπτού τύπου – Η ιστορική πορεία από το καθεστώς του 
κρατικού μονοπωλίου στο σημερινό «δυαδικό» καθεστώς – Οι λόγοι της 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης των ρ/τ ΜΜΕ και του γραπτού τύπου αντίστοιχα.    

2. Οι θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου των ΜΜΕ – Η ελευθερία της έκφρασης και οι 
δυνατότητες περιορισμού της – Το δικαίωμα πληροφόρησης - Το περιεχόμενο της 
ελευθερίας του τύπου και οι συνταγματικές εγγυήσεις για τον γραπτό τύπο – Το 
νομοθετικό καθεστώς του γραπτού τύπου. 
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3. Το συνταγματικό καθεστώς της ραδιοτηλεόρασης στην Κύπρο και την Ελλάδα – Ο 
«άμεσος έλεγχος του κράτους», η αδειοδοτική διαδικασία και οι συνταγματικοί σκοποί του 
άρθρου 15 παρ. 2 του Ελληνικού Συντάγματος – Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης (Κύπρος) και 
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ελλάδα) (νομική φύση, οργάνωση, αρμοδιότητες) 
– Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. 

4. Η κομβική λειτουργία του καθεστώτος των αδειών στη ραδιοτηλεοπτική τάξη και η 
απόφαση Centro Europa του ΕΔΔΑ - Η διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης των αδειών 
– Η ψηφιακή ραδιοτηλεόραση και η διάκριση ανάμεσα σε πάροχο δικτύου και πάροχο 
περιεχομένου. 

5. Η διάκριση μεταξύ «εξωτερικής» και «εσωτερικής» πολυμέρειας στα ΜΜΕ - Κανόνες 
αποφυγής συγκέντρωσης ιδιοκτησίας και ελέγχου στα ΜΜΕ - Κανόνες διαφάνειας στις 
σχέσεις μεταξύ οικονομικής, πολιτικής και επικοινωνιακής εξουσίας. 

6. Η ερευνητική δημοσιογραφία και οι κίνδυνοί της – Δημοσιογραφική ελευθερία, πτυχές και 
όριά της – Το απόρρητο του δημοσιογράφου – Η πρόσβαση του δημοσιογράφου σε 
πληροφορίες. 

7. Το δικαίωμα προσωπικότητας ως όριο της δημοσιογραφικής ελευθερίας – Τα στοιχεία της 
έννοιας της προσωπικότητας - Μέσα προστασίας - Λόγοι άρσης του παράνομου ή του 
άδικου χαρακτήρα της προσβολής – Αποφάσεις του ΕΔΔΑ για τη στάθμιση ανάμεσα στα 
δικαιώματα υπό τα άρθρα 8 και 10 της ΕΣΔΑ αντίστοιχα. 

8. Οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ – Η ελευθερία λήψης και οι 
δυνατότητες παρέκκλισης από αυτήν – Γεγονότα μείζονος κοινωνικής σημασίας και 
μετάδοση σύντομων αποσπασμάτων επικαιρότητας – Οι αποφάσεις FIFA και UEFA του 
ΔΕΕ. 

9. Κανόνες για τη διαφήμιση, την τοποθέτηση προϊόντος, τη χορηγία και την τηλεπώληση – 
Νομολογία του ΔΕΕ.  

10. Η προστασία των ανηλίκων και το σύστημα κατάταξης των εκπομπών.  
11. Το δικαίωμα απάντησης - Συρρύθμιση και αυτορρύθμιση, κώδικες δεοντολογίας.   
12. Ο σεβασμός της πολιτικής πολυφωνίας – Άλλοι κανόνες για τις ενημερωτικές εκπομπές – 

Η προβολή των πολιτικών κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο. 
 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, συμμετοχή φοιτητών, «επίλυση» και συζήτηση πρακτικών θεμάτων, ανάλυση 
νομολογίας 
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Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Τελικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις, συμμετοχή φοιτητών, ατομική ή ομαδική εργασία 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Το Δίκαιο των 
ΜΜΕ 

Ιωάννης Κ. 
Καράκωστας 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2012 978-960-272-991-5 

 
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Ελευθερία έκφρασης 
δημοσιογράφων και 
σκιτσογράφων: 
Προστασία και 
περιορισμοί του 
δικαιώματος στο 
ελληνικό και 
κυπριακό δίκαιο 

Σπυρίδων-
Ηρακλής 
Ακτύπης, 
Philippe 
Jougleux, 
Τατιάνα-Ελένη 
Συνοδινού 
(διεύθυνση 
έκδοσης) 

Σάκκουλας 
Α.Ε. 

2016 978-960-568-394-8 
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