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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 πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ιεπηνκεξώο ηηο ππό θξίζε επηθνηλσλίεο JUMBO (3 ηειενπηηθά spots θαη 1
ξαδηνθσληθό spot) θαη κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαηέιεμε ζηα αθόινπζα:
ρεηηθά κε ην ξαδηνθσληθό, ε Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη ην κήλπκα ηεο επηθνηλσλίαο απηήο
πέξαλ ηνπ λα πξνβάιιεη έκκεζα ηηο ρακειέο ηηκέο ησλ πξντόλησλ ηνπ JUMBO, ζηνρεύεη ζην λα
αλαδείμεη (ην πξαγκαηηθό γεγνλόο) όηη άιιεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο - πξνθαλώο «θαθνί»
επαγγεικαηίεο ηεο αγνξάο - πσινύλ αδηθαηνιόγεηα αθξηβά ηα πξντόληα ηνπο, εμαπαηώληαο κε ηνλ
ηξόπν απηό ηνπο θαηαλαισηέο.
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Δληνύηνηο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαηππώλνληαη νξηζκέλεο εθθξάζεηο ζηελ επηθνηλσλία, θαη
ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηνπ β’ πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε όηη
ην παξαπάλσ κήλπκα-θαηαγγειία αθνξά ζην ζύλνιν ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ αδηαθξίησο, ρσξίο
θακία επηθύιαμε ή πεξηνξηζκό, πεξηιακβάλνληαο έηζη ζηνπο απνδέθηεο ηνπ θαη επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ αγνξά έληηκα θαη ζεκηηά (γεγνλόο πνπ επίζεο αληαπνθξίλεηαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα).
πλππνινγίδνληαο ζηα παξαπάλσ όηη ππό ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο πιήζνο εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδεη νμύηαηα πξνβιήκαηα αιιά θαη όηη ην
θαηαλαισηηθό θνηλό είλαη ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλν ζε ζέκαηα αθξίβεηαο – νηθνλνκίαο, ε Δπηηξνπή
θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη ην ππό έιεγρν ξαδηνθσληθό κπνξεί λα παξαπιαλήζεη κέξνο ησλ
θαηαλαισηώλ θαη λα ιεηηνπξγήζεη δπζθεκηζηηθά απέλαληη ζε θάπνηεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ην ελ ιόγσ ξαδηνθσληθό
πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 1.2 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ζπλδπαζκόο ηνπ ιεθηηθνύ «ε ρε Jumbo ποσ σας τρειάζεται», πνπ
απνηειεί παξάθξαζε ηεο γλσζηήο θξάζεο «μύιν πνπ ζαο ρξεηάδεηαη», κε ην ερεηηθό (ήρνο «μπιηάο»)
ζην ξαδηνθσληθό θαη κε ην νπηηθό (απεηθόληζε μύινπ / ζαλίδαο) θαη ην ερεηηθό (ήρνο «μπιηάο») ζηα 3
ηειενπηηθά spots, ππαηλίζζεηαη βίαηε ζπκπεξηθνξά θαη γηα ην ιόγν απηό απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία
όηη ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 4.3 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα γίλεη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε εληόο
4 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.

