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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 αυτεπάγγελτη
αίτηση ελέγχου, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία που κατατέθηκαν και
τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι στην υπό κρίση ραδιοφωνική επικοινωνία ο συνδυασμός
-

της πρωταγωνίστριας η οποία δημιουργεί τις συνθήκες και εν τέλει προκαλεί έναν καυγά
αποσκοπώντας στο να την ξεμαλλιάσουν,

-

με τη φράση «του τζάμπα η μάνα για κούρεμα δεν πλήρωσε ποτέ», που επιβεβαιώνει την
πρόθεση της για εξαπάτηση, καθώς και

-

με τις εκφράσεις που ανταλλάσσονται και την ηχητική απόδοση του καυγά,

εκφεύγει των κοινωνικώς αποδεκτών ορίων ευπρέπειας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η όλη πλοκή του σεναρίου, που ουσιαστικά συνίσταται στην εξαπάτηση κάποιου, προκειμένου να
αποκτήσει ο χαρακτήρας της διαφήμισης ό,τι επιθυμεί τζάμπα, επικοινωνεί μία συμπεριφορά
αντικοινωνική, που προσβάλλει μέρος του καταναλωτικού κοινού και θίγει το κύρος της διαφήμισης
γενικότερα.
Παρότι η εγκαλούμενη πλευρά επικαλέστηκε τη χιουμοριστική προσέγγιση της επικοινωνίας, η
Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι οι παραπάνω εντυπώσεις δεν αμβλύνονται από την προσέγγιση αυτή.
Κατά συνέπεια η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία προσκρούει στα άρθρα
1.1, 1.3 και 4.3 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα (εντός 1 ημέρας από την κοινοποίηση
της παρούσης).

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.

