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Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – 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 κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
Η Επιτροπή αξιολόγησε όσα αναλυτικά παρουσιάσθηκαν και εξηγήθηκαν και από τις δύο πλευρές και
οµόφωνα έκρινε ότι οι υπό έλεγχο ισχυρισµοί «έλα στον µεγάλο των οικιακών συσκευών», «έλα στη
Media Markt, τον µεγάλο των οικιακών συσκευών» και «ο µεγάλος των οικιακών συσκευών» δεν
εκφράζουν σύγκριση, ούτε συνιστούν απόλυτες δηλώσεις υπεροχής. Η Επιτροπή έκρινε ότι
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επικοινωνούν το µεγάλο µέγεθος της Media Markt, γεγονός που τεκµηριώθηκε επαρκώς από τα
προσκοµισθέντα στοιχεία, που καταδεικνύουν µεγάλο µέγεθος σε µία σειρά αντικειµενικά µετρήσιµων
παραµέτρων (όπως, το µέγεθος των καταστηµάτων, η ποικιλία προϊόντων και η ποικιλία σε επώνυµες
µάρκες).
Επίσης, αναφορικά µε τον υπό έλεγχο ισχυρισµό «Νο 1 αλυσίδα στην Ευρώπη», η Επιτροπή οµόφωνα
έκρινε ότι πρόκειται για επικοινωνία σε επίπεδο µάρκας, όπου η Media Markt – ως αλυσίδα
(ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών) – κατέχει τεκµηριωµένα την πρώτη θέση στη ευρωπαϊκή αγορά.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία Media Markt
τεκµηριώθηκε επαρκώς, δεν µπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση και δεν προσκρούει στις διατάξεις
του ΕΚ∆-Ε.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια 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 ∆.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.

