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Σε συνέχεια της Α 5342 / 14.12.2017 Απόφασής της η Επιτροπή έλαβε γνώση της από 18/12/2017
επιστολής των εταιρειών BOLD OGILVY / ΓΕΡΜΑΝΟΣ με θέμα την παράταση της προθεσμίας
τροποποίησης της διαφημιστικής επικοινωνίας των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ (χριστουγεννιάτικη
καμπάνια), στα αυτοκόλλητα των βιτρινών και της από 19/12/2017 τοποθέτησης των εταιρειών JOB
ADVERTISING / ΠΛΑΙΣΙΟ επί του θέματος.
Η Επιτροπή, αφ’ ενός διότι είχε εξ’ αρχής λάβει υπ’ όψιν της όλα τα δεδομένα της συγκεκριμένης
περίπτωσης και είχε αξιολογήσει την προθεσμία που δόθηκε ως εύλογη και αφ’ ετέρου διότι λόγω της
εποχικότητας του εν λόγω διαφημιστικού υλικού η συνέχιση της προβολής του (και μάλιστα μέχρι τις
29/12) θα καταργούσε επί της ουσίας την ίδια την Απόφαση, ομόφωνα αποφάσισε να μην κάνει δεκτό
το αίτημα παράτασης της προθεσμίας αντικατάστασης του διαφημιστικού υλικού XMAS UNBOXING
από τις βιτρίνες των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Επισημαίνουμε ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα
που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς
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και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται
στη σχετική αίτηση ελέγχου.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
Υπενθυμίζεται 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.

