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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την καταγγελία του
καταναλωτή, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή συζήτησε διεξοδικά κατά πόσο η υπό κρίση επικοινωνία και οι εντυπώσεις που αυτή
προκαλεί βρίσκονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκε από
μέλη της Επιτροπής η άποψη ότι τόσο σε κάποια σημεία του λεκτικού, όσο και το ύφος και η
ατμόσφαιρα του τηλεοπτικού αποτυπώνουν μια συμπεριφορά που δεν θεωρείται κοινωνικά αποδεκτή.
Ωστόσο, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκρινε ότι στο σύνολο της η επικοινωνία είναι εμφανώς
υπερβολική και ότι στα πλαίσια του χιούμορ και της ανατροπής που παρουσιάζει δεν είναι πιθανό να
εκληφθεί κυριολεκτικά από τους καταναλωτές, ως ρεαλιστική και αποδεκτή αποτύπωση της
πραγματικότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία κινείται
μεν οριακά, εντούτοις δεν εκφεύγει των ορίων της διαφημιστικής δεοντολογίας και δεν παραβιάζει τις
αρχές του ΕΚΔ-Ε.

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.

