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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της τις δύο καταγγελίες που
υποβλήθηκαν από καταναλωτές, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία που
κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή εξέτασε λεπτομερώς την υπό έλεγχο επικοινωνία WIND F2G και κατά
πλειοψηφία κατέληξε στην άποψη ότι το δημιουργικό μέρος της διαφήμισης, που παραπέμπει σε
χαρακτήρες και πλοκή ταινίας τρόμου, κινείται εντός των ορίων της διαφημιστικής δεοντολογίας και δεν
παραβιάζει τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Αναγνωρίζοντας όμως ότι στην επικοινωνία αυτή δε θα πρέπει να εκτίθενται μικρά παιδιά, καθώς θα
μπορούσε να τους προκαλέσει φόβο, ομόφωνα έκρινε ότι η προβολή της θα πρέπει να γίνεται μόνο
μετά τις 10.00 το βράδυ και σε καμία περίπτωση σε προγράμματα παιδικών / οικογενειακών ταινιών
(ακόμα και αν αυτά προβάλλονται μετά τις 10.00 μ.μ.) και καλύφθηκε από τη δήλωση και δέσμευση της
εγκαλούμενης πλευράς ότι έχει ήδη προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προγραμματισμού για την
τήρηση των χρονικών αυτών περιορισμών.
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Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε 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.

