ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4774
ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΘΕΜΑ

CREAM, HELLAS ON LINE
BOLD OGILVY, ΟΤΕ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“NOVA SPORTS (tvcs 30’’ με ημερομηνία 1ης μετάδοσης 10 &
11.09.2013)”

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Α / 4768 / 16.09.2013
Α / 4770 / 17.09.2013
23.09.2013
Α / 4774 / 25.09.2013

Θ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Τ. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΛΙΜΝΙΔΗΣ
Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΣΙΔΕΡΗ
Σ. ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ
Ο. ΣΠΙΓΓΟΥ

ΕΔΕΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΔΕΕ
ΣΔΕ
ΣΔΕ
ΣΔΕ
CREAM
HELLAS ON LINE

Α. ΜΠΑΡΔΙΣΜΠΑΝΙΑΝ
Χ. ΚΟΝΙΝΗΣ
Μ. ΨΩΜΙΑΔΟΥ

BOLD OGILVY
ΟΤΕ
ΟΤΕ

Π. ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ
Α. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. ΤΣΙΤΟΣ
Κ. ΚΟΚΑΛΙΑΡΗ

BBDO
ΟΜΙΛΟΣ FORTHNET
ΟΜΙΛΟΣ FORTHNET
ΟΜΙΛΟΣ FORTHNET

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της τις αιτήσεις ελέγχου και
αξιολόγησε τα στοιχεία και επιχειρήματα που διατυπώθηκαν.
Καταρχάς η Επιτροπή αποφάσισε τη συνεξέταση των δύο αιτήσεων ελέγχου λόγω συνάφειας και την
έκδοση κοινής απόφασης για την αποφυγή επαναλήψεων και τυχόν παρερμηνειών.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σχετικά με την αναφορά της τιμής του διαφημιζόμενου προϊόντος NOVASPORTS 19,90 ευρώ, η οποία
αφορά αποκλειστικά και μόνον τους συνδρομητές NOVA 3PLAY, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η
προϋπόθεση αυτή είναι ουσιώδης για τον καταναλωτή, καθώς συνεπάγεται ένα επιπλέον σημαντικό
κόστος και για το λόγο αυτό η αναφορά της - με τον τρόπο που γίνεται (κυλιόμενος τίτλος) - δεν
κρίνεται επαρκής και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση.
Η απαραίτητη αυτή διευκρίνιση (δηλαδή ότι η διαφημιζόμενη τιμή αφορά μόνο τους συνδρομητές
NOVA 3PLAY), που μπορεί να μεταβάλει την εντύπωση του καταναλωτή και ενδεχομένως να
επηρεάσει την τελική απόφασή του, θα πρέπει να επικοινωνείται με απόλυτη σαφήνεια και σε άμεση
σύνδεση με την τιμή του διαφημιζόμενου προϊόντος κάθε φορά που αυτή εμφανίζεται / αναφέρεται.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό προκύπτει παράβαση
των άρθρων 3 και 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνει η ανάλογη τροποποίηση εντός 3 ημερών.
Αναφορικά με τον ισχυρισμό «το πιο πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο», η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι
τεκμηριώθηκε επαρκώς λόγω της προβολής των ποδοσφαιρικών αγώνων του ελληνικού (κυρίως)
πρωταθλήματος που – σύμφωνα με όσα ελέχθησαν κατά τη συνεδρίαση – συγκεντρώνουν ιδιαίτερα
μεγάλο ενδιαφέρον για τους έλληνες τηλεθεατές.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό δεν υπάρχει παράβαση 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.

