ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4685
ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΘΕΜΑ

Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“AIRFASTTICKETS” - «ΚΑΡΠΑΘΙΑ»

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α / 4680 / 09.04.2013
16.04.2013
Α / 4685 / 18.04.2013

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π. ΜΠΟΥΚΑΣ
Ν. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΛΙΜΝΙΔΗΣ
Ν. ΜΑΝΩΛΑ
Α. ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ
Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Θ. ΣΙΝΔΡΟΥ

ΕΔΕΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΔΕΕ
ΕΔΕΕ
ΣΔΕ
ΣΔΕ
ΟΦΑΕ
ΟΦΑΕ
ΟΦΑΕ

Λ. ΣΠΑΝΟΣ
Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τ. ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Μ. ΠΑΓΩΝΗ

SPOT THOMPSON
SPOT THOMPSON
SPOT THOMPSON
FAST GROUP Α.Ε.
FAST GROUP Α.Ε.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση
ελέγχου, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Καταρχάς η Επιτροπή επισημαίνει ότι με βάση τον ΕΚΔ-Ε, κάθε διαφήμιση κρίνεται αυτοτελώς και
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη και αξιολογείται ως προς το περιεχόμενο και τις εντυπώσεις που
αυτή μπορεί να δημιουργήσει στο κοινό.
Σχετικά με την υπό έλεγχο επικοινωνία AIRFASTTICKETS.GR («Καρπάθια» - ημ. 1ης προβολής
4.4.2013, διάρκεια 29,5’’) η Πρωτοβάθμια Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι τόσο το σενάριο, όσο και η
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δημιουργική απόδοση του, παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα φανταστικό, με τρόπο εμφανώς υπερβολικό,
μη ρεαλιστικό και χιουμοριστικό.
Κατά συνέπεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι από την κρινόμενη επικοινωνία είναι πιθανό να αποδοθούν
από τους καταναλωτές χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες συμπεριφορές στους επαγγελματίες οδηγούς
φορτηγών, ούτε να δημιουργηθούν λανθασμένες και προσβλητικές εντυπώσεις συνολικά για τον κλάδο
των αυτοκινητιστών.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία
AIRFASTTICKETS.GR δεν προσκρούει στις διατάξεις 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.

