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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα
Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, ζε ζπλέρεηα ηεο  729 / 01.12.2011
Απόθαζεο έιαβε γλώζε ηεο απηεπάγγειηεο αίηεζεο ειέγρνπ θαη απνθάζηζε ηε δηα πεξηθνξάο
αμηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο.
Η Επηηξνπή, αθνύ εμέηαζε πξνζεθηηθά ηελ ππό θξίζε επηθνηλσλία (ηειενπηηθό θαη ξαδηνθσληθό)
θαζώο θαη όζα γξαπηά έζεζε ππ’ όςηλ ηεο ε εγθαινύκελε πιεπξά, θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε άπνςε όηη
ε επηθνηλσλία εμαθνινπζεί λα είλαη παξαπιαλεηηθή, θαζώο ε πεξηγξαθή ηνπ ελ ιόγσ αληηθεηκέλνπ σο
«ρολόι», όηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ έρεη θαλέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξνινγηνύ, δεκηνπξγεί
ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο θαη πξνζδνθίεο ζηα παηδηά.
Οπνηνζδήπνηε δε πξνζδηνξηζκόο, πνπ επηρεηξεί λα δηεπθξηλίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξνζθεξόκελνπ δώξνπ θαη έηζη λα αλαηξέςεη ηελ εληύπσζε ηνπ «ξνινγηνύ», δελ είλαη επαξθήο γηα λα
άξεη ηελ παξαπιάλεζε.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία αθ’ ελόο δελ
είλαη ζύκθσλε κε ηε  729 / 01.12.2011 Απόθαζή ηεο, αθ’ εηέξνπ πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 18, 5 ηνπ
ΕΚΔ-Ε θαη 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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.

