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ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε γλώζε ησλ θαηαγγειηώλ ησλ
θαηαλαισηώλ, εμέηαζε πξνζεθηηθά ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη ηα «greeklish» απνηεινύλ έλαλ ηξόπν επηθνηλσλίαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο λεαληθέο ειηθίεο θαη πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ γεληθόηεξνπ επηθνηλσληαθνύ
θώδηθα ησλ λέσλ.
Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη ην πξντόλ CU ηεο VODAFONE απεπζύλεηαη
θπξίσο ζηηο λεαληθέο ειηθίεο, ε ρξήζε ησλ «greeklish» ζηε δηαθήκηζε ηνπ ελ ιόγσ πξντόληνο
αλαγλσξίδεη θαη απνηππώλεη ην ζηνηρείν απηό ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, όπσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηηο
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δηαθεκίζεηο, ρσξίο όκσο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ειιεληθή γιώζζα ή γεληθόηεξα ηα ήζε θαη ηηο
επηθξαηνύζεο αληηιήςεηο εππξέπεηαο.

Καηά ζπλέπεηα ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε παξαπάλσ ππό έιεγρν
επηθνηλσλία θηλείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, όπσο απηά νξίδνληαη από ηνλ
Διιεληθό Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

