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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο
διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η
εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Η Επιτροπή αξιολόγησε τον ισχυρισμό «Ψάξε όσο και όπου θες, αλλά στο τέλος η απόφαση είναι
Πλαίσιο» και κατέληξε κατά πλειοψηφία στην άποψη ότι πρόκειται για μια διαφημιστική διατύπωση, που
κινείται στο πλαίσιο της συνήθους και θεμιτής δημιουργικής έκφρασης και εκφράζει την υπόσχεση ότι
στα καταστήματα Πλαίσιο ο καταναλωτής θα μπορέσει να ολοκληρώσει με επιτυχία τη
διαδικασία αλλαγής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών του σχετικού προγράμματος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Ο ισχυρισμός, κατά την κρίση της Επιτροπής, δεν ξεπερνά τα όρια της διαφημιστικής δεοντολογίας,
καθώς θεωρήθηκε ότι γίνεται αντιληπτός ως μια γενικόλογη υπόσχεση που δεν είναι πιθανό να
δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις.
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «Ψάξε
όσο και όπου θες, αλλά στο τέλος η απόφαση είναι Πλαίσιο» δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Περαιτέρω, η Επιτροπή κατά τη διαδικασία εντόπισε ότι κάποιες από τις πληροφορίες που εμφανίζονται
με κυλιόμενους / σταθερούς τίτλους δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας του ΣΕΕ, ως προς το
μέγεθος των γραμμάτων και ως προς τη διάρκεια εμφάνισης και επομένως δεν είναι ευανάγνωστες.
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό εντοπίζεται παράβαση του
άρθρου 3 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις, εντός 3 ημερών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο, η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν αναστέλλει την ισχύ της παρούσας.
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης
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, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10
του Κανονισμού.
Υπενθυμίζεται 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.

