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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης–Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν
κατά τη διαδικασία και κατέληξε στα εξής:
1. Η Επιτροπή δέχτηκε ότι υπάρχουν εγκυκλοπαίδειες στην αγορά σε μέγεθος μικρότερο του
κλασσικού. Όμως, η μόνη εγκυκλοπαίδεια σχήματος pocket η οποία επικοινώνησε πρόσφατα την
κυκλοφορία της σε σχήμα pocket και τη διάθεση της μέσω εφημερίδας είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ. Κατά συνέπεια
μερίδα των καταναλωτών μπορεί να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η διαφήμιση της ΔΟΜΗ και
συγκεκριμένα η φράση «απόσυρση για όλες τις εγκυκλοπαίδειες σχήματος pocket» φωτογραφίζει και
αφορά κυρίως την εγκυκλοπαίδεια ΠΑΙΔΕΙΑ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2. Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι η χρήση της λέξης «απόσυρση» για το μέσο καταναλωτή δημιουργεί
αρνητικούς και απαξιωτικούς συνειρμούς για το αποσυρόμενο προϊόν.
Τα δύο παραπάνω σημεία σε συνδυασμό καθιστούν τη δήλωση στην επικοινωνία της ΔΟΜΗ,
«απόσυρση για όλες τις εγκυκλοπαίδειες σχήματος pocket» ικανή να δημιουργήσει στους ήδη αλλά
και στους πιθανούς αγοραστές της εγκυκλοπαίδειας ΠΑΙΔΕΙΑ, απαξιωτική εικόνα για την
εγκυκλοπαίδεια αυτή και ως εκ τούτου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία
προσκρούει στο άρθρο 7 του ΕΚΔ-Ε (έμμεση δυσφήμιση) και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός
4 ημερών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.δ). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 7, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

