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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, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου, 

αξιολόγησε τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία.  

 

Κατά τη διαδικασία προέκυψε ότι τα κανάλια NOVACINEMA έχουν εξασφαλίσει την προβολή κατ’ 

αποκλειστικότητα και 1 χρόνο πριν από τα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια, όλων των ταινιών  των 6 

μεγαλύτερων στούντιο της Αμερικής (με βάση την κατάταξη της Motion Picture Association of America), 

που έχουν παραχθεί εξ’ ολοκλήρου από ένα από τα συγκεκριμένα στούντιο κάθε φορά - το οποίο έχει 

τον απόλυτο έλεγχο και φέρει την αποκλειστική υπογραφή του - και που δεν αποτελούν προϊόν 

σύμπραξης.   



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, τα παραπάνω αυτά στούντιο παράγουν ταινίες και σε 

συνεργασία με άλλα κινηματογραφικά στούντιο, την προβολή ή/και την πρεμιέρα των οποίων δεν 

έχουν κατ’ αποκλειστικότητα τα κανάλια NOVACINEMA.  

Επίσης, κατά την άποψη της Επιτροπής ο χαρακτηρισμός «μεγάλη πρεμιέρα» μπορεί να αφορά και σε 

ταινίες που δεν προέρχονται από κάποιο μεγάλο στούντιο.     

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι οι ισχυρισμοί «Μόνο στη μεγάλη οθόνη των 

καναλιών NOVACINEMA» και «Όλες οι μεγάλες πρεμιέρες» είναι απόλυτοι, ενέχουν υπερβολή και 

ενδεχομένως να οδηγήσουν σε παραπλάνηση ως προς το περιεχόμενο τόσο των καναλιών 

NOVACINEMA, όσο και του ανταγωνισμού.   

 

Επιπλέον, οι ισχυρισμοί «και οι καλύτερες σειρές» και «Νο1 σειρές στον κόσμο» ομόφωνα κρίθηκε ότι 

υποδηλώνουν συγκριτική υπεροχή, η οποία δεν τεκμηριώθηκε από κανένα στοιχείο που να 

αποδεικνύει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανωτερότητα των προβαλλόμενων σειρών. 

 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία στα σημεία 

που προαναφέρονται προσκρούει στα άρθρα 3, 5, 8 και 11 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί 

άμεσα (εντός 1 ημέρας από την κοινοποίηση της παρούσης) σύμφωνα με το άρθρο 10.Κ. του 

Κανονισμού της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής. 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία δηλώθηκε η οριστική διακοπή μετάδοσης της ραδιοφωνικής 

επικοινωνίας με ημερομηνία 22/10/2013 και διάρκεια 32’’.                

 

 

 

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.  


