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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ
θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά
ηε ζπδήηεζε.
Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηηο επηθνηλσλίεο JUMBO θαη NOVA, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε θαη
δηαπίζησζε ηε ρξήζε ηεο θξάζεο «θνκκάηη ηεο δσήο καο» θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, κε ηελ
επηθνηλσλία ηνπ JUMBO λα πξνεγείηαη ρξνληθά.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη επεηδή ε θξάζε «θνκκάηη ηεο δσήο καο» ζηελ επηθνηλσλία ηεο NOVA:
Α. απνδίδεη ζπκπεξαζκαηηθά / ζπλνπηηθά ην ζελάξην πνπ δηεγείηαη ε ηαηλία, ην νπνίν αθνξά ηδηαίηεξεο
ζηηγκέο ηεο δσήο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαθνινύζεζε πξνγξακκάησλ ηεο ηειεόξαζεο, θαη έηζη
λνεκαηηθά δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά από ηηο επηθνηλσλίεο JUMBO θαη
Β. απνηειεί κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο θαη δελ ππέρεη ζέζε εηαηξηθήο ππνγξαθήο / slogan, αθνύ σο ηέηνηα
ρξεζηκνπνηείηαη ε θξάζε «10 ρξόληα NOVA, ε 1ε ςεθηαθή ηειεόξαζε»,
δελ ηίζεηαη ζέκα ζύγρπζεο ή παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ επηθνηλσλία JUMBO, θαζώο ην
λόεκα πνπ κε ηελ ίδηα θξάζε εθθξάδεηαη ζηηο δύν επηθνηλσλίεο είλαη ζαθώο δηαθνξεηηθό.
Δπηπιένλ θαη επηθνπξηθά κε ηα πξνεγνύκελα, ε Δπηηξνπή έιαβε ππ’ όςηλ ηεο αθ’ ελόο όηη ε δηαηύπσζε
«θνκκάηη ηεο δσήο καο» απνηειεί κία θνηλή, ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε θξάζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο,
πνπ δελ έρεη ζπλδεζεί ζηελά θαη απνθιεηζηηθά κε ζπγθεθξηκέλε κάξθα θαη αθ’ εηέξνπ ηηο εληειώο
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηεο αγνξάο πνπ θηλνύληαη νη δύν δηαθεκηδόκελεο εηαηξείεο.
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο θαη ζην βαζκό πνπ ε θξάζε «θνκκάηη ηεο δσήο καο» ρξεζηκνπνηείηαη
από ηε NOVA ζην πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε πην πάλσ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ηόζν ε ηειενπηηθή
επηθνηλσλία (νκόθσλα), όζν θαη ε έληππε (θαηά πιεηνςεθία) δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓΔ.

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.

