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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 γνώση της καταγγελίας
καταναλωτή, εξέτασε την υπό κρίση τηλεοπτική επικοινωνία NOVA και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που
κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Αναφορικά με την παρουσίαση χαρακτήρων στην επικοινωνία NOVA, που συνοδεύονται από
ονοματεπώνυμο και επάγγελμα η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι στο πλαίσιο του γενικότερου ύφους
της επικοινωνίας, που χαρακτηρίζεται από χιούμορ και υπερβολή, η ανακρίβεια των στοιχείων που
παρατίθενται δεν συνιστά παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας, κυρίως επειδή δεν μπορεί να
οδηγήσει σε παραπλάνηση και πάντως όχι σε παραπλάνηση βλαπτική των συμφερόντων του
καταναλωτή.
Εντούτοις, ειδικά για το χαρακτήρα «ΚΛΕΩΝ ΚΑΡΥΔΗΣ Νομπελίστας Λογοτέχνης» η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι πρόκειται για αναφορά σε τιμητικό τίτλο διάκρισης διεθνούς οργανισμού, και όχι σε
επαγγελματική ιδιότητα όπως στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Ως εκ τούτου, η ανακριβής αυτή αναφορά ξεπερνά κατά την άποψη της Επιτροπής τα όρια της
διαφημιστικής δημιουργικότητας, αφού εκμεταλλεύεται τη φήμη και τις εντυπώσεις που εμπεριέχονται
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στην παγκοσμίως κορυφαία διάκριση του έργου των βραβευμένων με Νόμπελ ανθρώπων με σκοπό
την εμπορική προώθηση του διαφημιζόμενου προϊόντος.
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο παραπάνω σημείο η υπό κρίση
επικοινωνία NOVA προσκρούει στο άρθρο 15 του ΕΚΔ- και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3
ημερών.

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.

