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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 και
εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία.
Σχετικά με τον υπό έλεγχο ισχυρισμό «δώρα αξίας 50€» που εμφανίζεται στη συσκευασία δώρου που
δίνεται με την αγορά μηχανής Tassimo, η Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεδομένου πως τα
περιεχόμενα δώρα αναφέρονται επί της συσκευασίας (και επομένως ο καταναλωτής μπορεί να
ενημερωθεί για αυτά), καθώς και ότι τα δώρα αυτά πωλούνται (σε κάποιο σημείο πώλησης) σε τιμές
που συνολικά αθροίζουν άνω των 50€, ο εν λόγω ισχυρισμός τεκμηριώθηκε επαρκώς και δεν
προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ωστόσο, επειδή η αξία του δώρου αντιστοιχεί σε προϊόντα για την τιμή των οποίων η αντίληψη του
καταναλωτή μπορεί να διαφέρει από αυτήν στην οποία διατίθενται σε κάποιο σημείο πώλησης, η
Επιτροπή – για λόγους αξιοπιστίας της επικοινωνίας και προστασίας του καταναλωτή – ομόφωνα
συνιστά σε οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας, μαζί με την αξία να προβάλλονται και τα ίδια τα
δώρα.

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.

