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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 υπόψη της την αίτηση ελέγχου,
εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία που κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα
που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Εξετάζοντας λεπτομερώς την υπό έλεγχο τροποποιημένη επικοινωνία του προϊόντος KINDER BUENO
και διαπιστώνοντας


ότι στο κρινόμενο τηλεοπτικό η πρωταγωνίστρια εμφανίζεται να απορρίπτει συγκεκριμένα την
πρόταση για κρουασάν – και όχι οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική προς το kinder bueno
πρόταση, όπως προέκυπτε από το αρχικό tvc με την αναφορά και της γκοφρέτας – και
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ότι έχει απαλειφθεί από το λεκτικό ο χαρακτηρισμός «λαχταριστό», που στο αρχικό tvc
αποδιδόταν στο κρουασάν αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε απαξιωτική
εντύπωση,

η Επιτροπή κατά πλειοψηφία διαμόρφωσε την άποψη ότι η συνολική εντύπωση που εν τέλει
δημιουργείται οδηγεί σε άμεση και ευθεία σύγκριση με την κατηγορία του κρουασάν, με τρόπο
υποτιμητικό για την κατηγορία αυτή.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία
προσκρούει στα άρθρα 11 και 12 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 5 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.

