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BOLD OGILVY
KRAFT FOODS HELLAS

ΠΑΡΟΝΣΕ ΣΗ
ΤΝΕΔΡΘΑΗ

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ

ΕΔΕΕ – ΔΕ – ΕΡ

Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα
Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Η Επηηξνπή αμηνινγώληαο ηόζν ηε γεληθή εηθόλα θαη εληύπσζε πνπ δεκηνπξγεί ε ππό έιεγρν
επηθνηλσλία γηα ηελ πξνώζεζε ησλ κπηζθόησλ κε ην όλνκα ΕΡΓΑΣΗΡΘ ΠΑΤΛΘΔΗ, όζν θαη ηα επί
κέξνπο ζηνηρεία πνπ ηελ απνηεινύλ, θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ζηελ επηθνηλσλία απηή
ρξεζηκνπνηνύληαη ππεξβνιηθέο, εκθαλώο κε ξεαιηζηηθέο εηθόλεο, πνπ πξνθαλώο δελ απνηππώλνπλ
ηελ πξαγκαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη από κία κεγάιε βηνκεραλία, κε ζηόρν λα πξνζεγγηζηνύλ
θαη λα απνδνζνύλ δηαθεκηζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αμίεο ηεο κάξθαο ΠΑΤΛΘΔΗ.
Δεδνκέλνπ όηη δελ ηέζεθε ππό ακθηζβήηεζε όηη ηα δηαθεκηδόκελα πξντόληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αμίεο
ηεο πςειήο πνηόηεηαο θαη ηεο ηδηαίηεξεο θξνληίδαο πνπ θπξίσο επηθνηλσλνύληαη κε ηε δηαθήκηζε, ε
Επηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία θηλείηαη εληόο ησλ απνδεθηώλ
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νξίσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο, ρσξίο λα νδεγεί ζε παξαπιάλεζε θαη ζπλεπώο δελ
πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΚΔ-Ε.

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΕΕΕ (άξζξν 9, παξ.ε). Επηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

