ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Β 914
ΑΙΤΟΥΣA ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

COCA COLA HELLAS
Α / 5465 / 02.08.2019 με θέμα
“COCA COLA συλλεκτική συσκευασία”

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΣΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

B / 913 / 27.08.2019
11.09.2019
Β / 914 / 16.09.2019

Ν. ΜΠΙΛΙΡΗΣ
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΔΗΜΑΡΑΣ
Μ. ΜΟΔΙΑΝΟ
Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ
Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
Ο. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
Σ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΙΡΑ
ΕΙΤΗΣΕΕ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
PACT
ΣΔΕ
ΕΔΕΕ
Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
COCA COLA HELLAS
COCA COLA HELLAS

Μ. ΤΣΑΟΥΤΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΖΗ
Κ. ΣΕΠΕΤΑΣ
Π. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ
Δ. ΜΑΡΚΟΥ

ΕΨΑ Α.Ε.
ΕΨΑ Α.Ε.
ΒΙΚΟΣ Α.Ε.
ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΕΨΑ Α.Ε. / ΒΙΚΟΣ Α.Ε. / ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ

Α. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΕ

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο
επικοινωνία λαμβάνοντας υπ’ όψιν της την αίτηση επανελέγχου, τα στοιχεία που κατατέθηκαν
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τα επιχειρήματα που προφορικά
αναπτύχθηκαν και από τις δύο πλευρές κατά τη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν
η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επί της διαδικασίας, η Επιτροπή απέρριψε την ένσταση της πλευράς των εταιρειών ΕΨΑ
Α.Ε., ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ και έκανε δεκτά τα έγγραφα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) που προσκόμισε η αιτούσα εταιρεία Coca
Cola κατά τη συνεδρίαση, κρίνοντας ότι τα έγγραφα αυτά είναι ουσιώδη για την κατανόηση
και τελική απόφαση της Επιτροπής επί του κρινόμενου ζητήματος και δεν ήταν διαθέσιμα
νωρίτερα από το ΥΠΠΟΑ, αν και η αιτούσα είχε προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.
Επιπλέον, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή έλαβε υπόψη της πως τα έγγραφα αυτά
περιλαμβάνονται στη σχετική αλληλογραφία μεταξύ της αιτούσας και του ΥΠΠΟΑ που έλαβε
χώρα μετά την έκδοση της Α / 5465 / 02.08.2019 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής και
συνεπώς εξετάζονται για πρώτη φορά.
Επί της ουσίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στην από 5/9/2019 επιστολή με θέμα «Σχετικά με
την ελεύθερη σχεδιαστική απεικόνιση μνημείων του ΥΠΠΟΑ σε διαφημιστική εκστρατεία της
εταιρείας Coca Cola Hellas Α.Ε.» (με τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή) της καθ’
ύλην αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών του ΥΠΠΟΑ προς την αιτούσα,
προβλέπεται η από 4/7/2019 και εφεξής «υποχρέωση προηγούμενης λήψης άδειας για χρήση
αναπαραστάσεων με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο (και άρα και των ελεύθερων σχεδίων) των
μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΙΠΚΑ /
ΤΠΚΑΧΜΑΕ / 356481 / 254593 / 7509/2927 / 02.07.2019 Υπουργική Απόφαση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι, κατά την εταιρεία Coca Cola, το θέμα της υπό
έλεγχο επικοινωνίας της αποτελεί «ελεύθερο σχέδιο», η Επιτροπή κατά πλειοψηφία
αποφάσισε ότι η διαφημιστική επικοινωνία για τη συλλεκτική συσκευασία Coca Cola με θέμα
την Αθήνα χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια από το ΥΠΠΟΑ όσον αφορά την αναπαράσταση
μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, έρχεται μετά τις 4/7/2019 σε αντίθεση με το άρθρο 1 του
ΕΚΔ-Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τέλος, η Επιτροπή αποδεχόμενη το σχετικό αίτημα της Coca Cola, ομόφωνα αποφάσισε την
παράταση των προθεσμιών συμμόρφωσης (για όσα υλικά δεν έχει ακόμη λήξει η προθεσμία
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής) κατά 30 εργάσιμες μέρες.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών
καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν
αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί
στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
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.

