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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, ηηο ζέζεηο θαη ηα
αηηήκαηα ησλ εγθαινύκελσλ θαη θαηέιεμε ζηα εμήο:
Σν ππό θξίζε ηειενπηηθό ηεο εηαηξίαο VODAFONE δηάξθεηαο 89’’ κε ηίηιν «Επανάσταση» ρξεζηκνπνηεί
ηζηνξηθέο πξνζσπηθόηεηεο ηνπ ’21, πνπ ε ειιεληθή πνιηηεία ηηκά σο ήξσεο, θαζώο θαη ηελ ηδέα ηεο
ειιεληθήο επαλάζηαζεο γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο θαη κε ηξόπν πνπ πξνζθξνύεη ζην θνηλό αίζζεκα
ηνπ ζεβαζκνύ ζηελ ηζηνξία θαη ηηο θαζηεξσκέλεο πνιηηηζηηθέο αξρέο αιιά θαη ζην πλεύκα θνηλσληθήο
επζύλεο κε ην νπνίν πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη νη δηαθεκίζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ ΔΚΓ-Δ.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ην παξαπάλσ tvc πξνζθξνύεη ζηα
άξζξα 1, 2 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Σελ ίδηα απόθαζε έιαβε νκόθσλα θαη γηα ηα δύν ζπλνπηηθά tvc (δηάξθεηαο 12’’ & 25’’) κε πξντνληηθή
έκθαζε, ηα νπνία όκσο ρξεζηκνπνηνύλ απηνύζηα θαη ππελζπκεηηθά κέξε ηνπ παξαπάλσ ηειενπηηθνύ
ησλ 89’’.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή δηαηύπσζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ εζεινύζηα δηαθνπή από
ηε VODAFONE ηεο πξνβνιήο ησλ ππό θξίζε tvc κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξίζεο ηνπο ζύκθσλα
κε ηνλ Διιεληθό Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

