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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία σε
σχέση με την υποβληθείσα καταγγελία του καταναλωτή και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αξιολογώντας την υπό έλεγχο επικοινωνία ομόφωνα έκρινε ότι η συγκεκριμένη
δημιουργική προσέγγιση επιχειρεί να αποδώσει / επικοινωνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
διαφημιζόμενων προϊόντων JOHNNIE WALKER BLACK LABEL και JOHNNIE WALKER DOUBLE
BLACK, μέσα από την έντονη προβολή του μαύρου χρώματος.
Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή ενημερώθηκε από την εταιρεία DIAGEO HELLAS ότι το
εικαστικό μέρους του υπό έλεγχο τηλεοπτικού αποτελεί αποτύπωση της καλλιτεχνικής έκφρασης του
ιταλού εικαστικού Mattia Biagi και συγκεκριμένα της τεχνοτροπίας του, που συνίσταται στη δημιουργία
έργων τέχνης με την κάλυψη αντικειμένων με μαύρη μπογιά / πίσσα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο διαφήμιση δεν
επικοινωνεί την έννοια της καταστροφής / δυσφήμισης των επιτευγμάτων του πολιτισμού, ώστε να
οδηγήσει σε γενικευμένη προσβολή του δημοσίου αισθήματος και δεν προσκρούει στις διατάξεις του
ΕΚΔ-Ε.
Τέλος, η Επιτροπή θεωρώντας ότι η πληροφορία για τον Mattia Biagi και την τεχνοτροπία του δεν είναι
γνωστή στο ευρύ κοινό, έχει την άποψη ότι μία σχετική αναφορά στην επικοινωνία θα διευκόλυνε στην
καλύτερη κατανόηση της δημιουργικής προσέγγισης της επικοινωνίας.

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.
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.

