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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  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 αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή ενημερώθηκε (και από τις δύο πλευρές) ότι έχει υπογραφεί συμφωνία 

μεταξύ της Super League και της FORTHNET για μετάδοση όλων των αγώνων της Super League από 

τα κανάλια της NOVA για τις περιόδους 2015-2016 και 2016-2017.  

Επίσης η συμφωνία αυτή πρόσφατα επεκτάθηκε και για τις περιόδους 2017-2018 και 2018-2019, με 

την επιφύλαξη της μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων των ομάδων ΠΑΟ και ΠΑΟΚ, που δεν έχει 
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οριστικοποιηθεί, καθώς μένει να αποφασισθεί εάν οι δύο αυτές ομάδες θα υπογράψουν τη σχετική 

σύμβαση.  

Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, η ενδεχόμενη εξαίρεση μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων 

του ΠΑΟ και του ΠΑΟΚ την περίοδο 2017-2019 δεν αναιρεί την αλήθεια (που τεκμηριώθηκε σύμφωνα 

με τα παραπάνω) του μηνύματος της επικοινωνίας, ότι η Super League θα μεταδίδεται από τα κανάλια 

NOVA για τα επόμενα 4 χρόνια.        

 

Επιπλέον, βεβαιώθηκε από την πλευρά FORTHNET / LOWE (και δεν αμφισβητήθηκε από τις αιτούσες 

τον έλεγχο) ότι για την περίοδο 2015-2016 πρόκειται να προβληθούν όλοι οι αγώνες της Super League, 

που αθροίζουν σε 252, με βάση τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν και τον αριθμό των 

αγωνιστικών συναντήσεων που προβλέπονται. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα  αποφάσισε ότι οι υπό έλεγχο ισχυρισμοί «γιατί με 252 

αγώνες και 12 ντέρμπι από τα παλιά, θα ραγίσουν καρδιές. Η Super League έως το 2019 στα κανάλια 

NOVASPORTS» είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι, δεν μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση ή 

παραπλάνηση τον καταναλωτή και δεν προσκρούουν στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.  

 

 

 

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.  


