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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε γνώση

της καταγγελίας

καταναλωτή, εξέτασε την υπό κρίση τηλεοπτική επικοινωνία NOVA και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που
κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Σχετικά με την εμφάνιση του μικρού ζώου (σκυλάκι) στην επικοινωνία NOVA, η Επιτροπή έκρινε ότι ο
τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται στο τηλεοπτικό δεν είναι θεμιτός.
Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η απεικόνιση του σκυλιού στην αφύσικη για αυτό συμπεριφορά να ίπταται
στον αέρα - για λόγους έμφασης στη χιουμοριστική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει το εν λόγω
τηλεοπτικό - ενδεχομένως να ενθαρρύνει ή/και να απενοχοποιήσει ανάλογες συμπεριφορές, οι οποίες
υπό συνθήκες θα μπορούσαν να είναι δυσάρεστες για τα ζώα.
Κατά συνέπεια η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι – στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης που
πρέπει να διακρίνει όλες τις διαφημίσεις – στο συγκεκριμένο σημείο η υπό κρίση επικοινωνία NOVA
προσκρούει στο άρθρο 1.2 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναφορικά με τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη δημιουργία του τηλεοπτικού η Επιτροπή δηλώνει
ότι η αξιολόγησή τους εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της και των προβλέψεων των διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής,
προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

