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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ
θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά
ηε ζπδήηεζε.
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ηόζν ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο ΑΒ ΦΘΖΝΟΠΟΛΤ, δει. ην ιεθηηθό,
νη νπηηθέο παξαζηάζεηο, ε εθθνξά ηνπ ιόγνπ θιπ., όζν θαη ν ηξόπνο πνπ ζπλδπάδνληαη θαη ε γεληθή
εληύπσζε πνπ πξνθαινύλ παξαπέκπνπλ επζέσο ζην επηηξαπέδην παηρλίδη MONOPOLY.
Θεσξώληαο όηη ην ζήκα MONOPOLY κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνύ απνηεινύλ πεξηνπζηαθό
ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο HASBRO θαη ζπλνδεύνληαη από ηηο αμίεο ηεο κάξθαο θαη εθηηκώληαο όηη ε
εγθαινύκελε πιεπξά – ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο εγθαινύζαο - αμηνπνηεί κε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία
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ηε κλεκνληθόηεηα θαη ηε δηαρξνληθή γλώζε πνπ ην παηρλίδη απηό έρεη δεκηνπξγήζεη, ε Δπηηξνπή
απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία όηη ζηνηρεηνζεηείηαη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη γηα ην ιόγν
απηό ε επηθνηλσλία πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνζεζκηώλ αλά κέζν, όπσο
πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

