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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα
Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε γλώζε ησλ δύν θαηαγγειηώλ
θαηαλαισηξηώλ θαζώο θαη ηεο απηεπάγγειηεο αίηεζεο ειέγρνπ θαη απνθάζηζε, κε βάζε ηνλ
Καλνληζκό, ηε ζπλεμέηαζε ησλ ηξηώλ αηηήζεσλ ιόγσ ζπλάθεηαο θαη ηελ έθδνζε εληαίαο απόθαζεο, γηα
ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ θαη ηπρόλ παξεξκελεηώλ.
Επίζεο έιαβε ππόςε ηεο ηελ από 28.11.2011 επηζηνιή ηεο εηαηξείαο POLLEN θαη εμέθξαζε ηε
δπζαξέζθεηα ηεο γηα ηε κε ζπκκεηνρή ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο, ζεσξώληαο όηη κε ηνλ ηξόπν απηό
δελ ζπλέβαιε ζηε δηαδηθαζία ηεο απηνδέζκεπζεο, πνπ ζθνπό έρεη – κεηαμύ άιισλ – ηε δηαθύιαμε ηεο
αμηνπηζηίαο ηνπ δηαθεκηζηηθνύ ιόγνπ.
Καηαξράο ε Επηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη νη δηαθεκίζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζην επαίζζεην
θνηλό ησλ παηδηώλ, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο
δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ιόγσ ηεο απεηξίαο θαη ηεο θπζηθήο εππηζηίαο ηνπο, ηπρόλ
αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα ηα παξαπιαλήζνπλ.
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ρεηηθά κε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία ε Επηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν ραξαθηεξηζκόο «ρολόι»
αλαθνξηθά κε ην δηαθεκηδόκελν δώξν πνπ πξνζθέξεηαη από ηα θαηαζηήκαηα Jumbo είλαη αλαθξηβήο,
άζηνρνο θαη νπσζδήπνηε δεκηνπξγεί ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο αθνύ ην αληηθείκελν πνπ ηειηθά
πξνζθέξεηαη νπδεκία ζρέζε έρεη κε (νπνηνπδήπνηε είδνπο) ξνιόη, νύηε από πιεπξάο ιεηηνπξγίαο, νύηε
θαλ από πιεπξάο εκθάληζεο.
Γηα ην ιόγν απηό ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία είλαη
παξαπιαλεηηθή, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 18, 5 ηνπ ΕΚΔ-Ε & 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη
πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο άκεζα.
Επηπιένλ, ε Επηηξνπή έθξηλε όηη ζηελ ππό θξίζε επηθνηλσλία, ν ζπλδπαζκόο νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ θαη
ζπγθεθξηκέλα ε παξνπζίαζε παηδηώλ πνπ θνξνύλ ην «ξνιόη» θαη νη θξάζεηο «όλοι ζηο Β1 θορούν
Χριζηοσγεννιάηικα ρολόγια», «ιιιιιι, ε Μαιρούλα δε θοράει», «ε Ηλέκηρα όμως ηες βάδει ένα», κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε αθ’ ελόο όηη όια ηα παηδηά αλεμαηξέησο κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ ην
δηαθεκηδόκελν είδνο θαη αθ’ εηέξνπ όηη ηα παηδηά πνπ ην δηαζέηνπλ ππεξηεξνύλ από ηα άιια, θαηά
παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ ΕΚΔ-Ε.
Καηά ζπλέπεηα, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη θαη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία παξαβηάδεη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο άκεζα.

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα
Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έτει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

