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*Ο θ. Δ.Ξσλοηρούιηας, ποσ παρέζηε ζε κέρος ηες ζσλεδρίαζες, δελ αλαθέρεηαη ζηε ζύλζεζε ηες Πρωηοβάζκηας
Επηηροπής, θαζώς δελ ζσκκεηείτε ζε όιε ηε δηαδηθαζία θαη δελ έιαβε κέρος ζηε δηαβούιεσζε ηωλ κειώλ ηες Επηηροπής
θαη ζηε δηακόρθωζε ηες παρούζας απόθαζες.

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Α. ρεηηθά κε ηελ θαηαρώξεζε (21.02.2011)
Ζ Δπηηξνπή κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ έθξηλε όηη ν δηαθεκηζηηθόο
ηζρπξηζκόο «… ε PROMOCARTON ποσ ηο εκπλεύζηεθε, ηο ζτεδίαζε θαη ηο θαηαζθεσάδεη ληώζεη
περήθαλε γηα ηε λέα ζεηρά προϊόληωλ …» αλαθέξεηαη πξνθαλώο ζηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο θαη όρη
ζην κεραληζκό από ηνλ νπνίν απηά ππνζηεξίδνληαη.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δπεηδή όκσο ε έλλνηα ηεο «έκπλεπζεο», ζύκθσλα κε όζα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, αθνξά
κόλν ζην κεραληζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξντόληα, ν πξναλαθεξζείο ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο
είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο θαη λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε.

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία
πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ- θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 εκεξώλ.
Β. ρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα
Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε δηαηύπσζε «αποηειεί ηε λέα θαηλοηοκία ηες
PROMOCARTON» δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, δεδνκέλνπ όηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
επηθνηλσλήζεη ηα λέα πξντόληα ηεο εηαηξείαο PROMOCARTON εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο
πξαθηηθήο θαη ρσξίο λα πξνθαιεί παξαπιάλεζε.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε δήισζε «ηο θαηοτσρωκέλο πιέολ προϊόλ PROMO…» είλαη
αζαθήο θαη ειιηπήο αθνύ ζύκθσλα κε όζα πξνζθνκίζζεθαλ, ε θαηνρύξσζε αθνξά ζην ζρέδην ηνπ
κεραληζκνύ θαη όρη ζην πξντόλ.
Γηα ην ιόγν απηό ε παξαπάλσ δήισζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε – παξαπιάλεζε θαη
επνκέλσο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό παξαβηάδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ
θαη πξέπεη λα γίλεη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο εληόο 5 εκεξώλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

