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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα αίτηση
ελέγχου και την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η διατύπωση «…όλες τις μεγάλες διοργανώσεις», είναι απόλυτη και
υπερβολική και ενδεχομένως να δημιουργήσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι εννοείται το σύνολο των
μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων χωρίς εξαίρεση, γεγονός που δεν τεκμηριώθηκε αφού υπάρχουν
αθλητικά γεγονότα με μεγάλο ενδιαφέρον – όπως π.χ. το Κύπελλο Ελλάδος – που δεν περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα των καναλιών NOVASPORTS.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο συγκεκριμένο σημείο η επικοινωνία
προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.
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Σχετικά με την αποκλειστικότητα μεταδόσεων, κατά τη διαδικασία προέκυψε ότι από τα κανάλια
NOVASPORTS προβάλλεται αποκλειστικά μέρος και όχι το σύνολο των αγώνων των διοργανώσεων
(με εξαίρεση τη Super League).
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο ισχυρισμός που διατυπώνεται στην επικοινωνία
«Δες / ζήσε … μεγάλες διοργανώσεις … αποκλειστικά στα κανάλια NOVASPORTS» δεν είναι θεμιτός
καθώς είναι πιθανό να οδηγήσει στην εσφαλμένη εντύπωση ότι οι διοργανώσεις (δηλαδή το σύνολο
των αγώνων) προβάλλονται αποκλειστικά και μόνον από τα κανάλια NOVASPORTS, γεγονός που
όπως προαναφέρθηκε δεν τεκμηριώθηκε.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό εντοπίζεται παράβαση του άρθρου
5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση εντός 3 ημερών.
Αναφορικά με τη διατύπωση «… μαζί με την ομάδα σου…» και «δες την ομάδα σου…», η Επιτροπή
ομόφωνα έκρινε ότι δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση, αφού στο πλαίσιο του διαφημιστικού
λόγου χρησιμοποιείται αόριστα, χωρίς να υπονοεί όλες και κάθε ομάδα, σε κάθε άθλημα.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό δεν προκύπτει παράβαση των
διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.
Τέλος η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται με τη μορφή super (π.χ. 129 από
τους 145 αγώνες, κλπ) δεν είναι σύμφωνες με την Οδηγία του ΣΕΕ αναφορικά με το μέγεθος των
γραμμάτων και πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί
στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
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Υπενθυμίζεται 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.

