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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική
επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω
επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια, όπως είχε ενημερώσει, αλλά
διαβάστηκε το κείμενο που είχε αποστείλει με τις απόψεις της.
Η Επιτροπή αξιολόγησε την τηλεοπτική διαφημιστική επικοινωνία WIND (ληστεία) και ομόφωνα έκρινε
ότι, κρινόμενη στο σύνολο της, πρόκειται αναμφίβολα για μία χιουμοριστική διαφήμιση, με σαφή
στοιχεία υπερβολής, που παρότι ορισμένες της σκηνές θα μπορούσαν να θεωρηθούν οριακές,
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εντούτοις η συνολική τελική εντύπωση που δημιουργεί δεν προκαλεί στο κοινό αισθήματα φόβου και
ανασφάλειας.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία WIND (ληστεία),
κινείται εντός των ορίων της διαφημιστικής δημιουργικότητας και δεοντολογίας και δεν προσκρούει
στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

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.
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και
των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη
σχετική αίτηση ελέγχου.
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.

