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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα ∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο
επικοινωνία και έλαβε γνώση της αίτησης επανελέγχου και των στοιχείων που κατατέθηκαν
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί
εξαιτίας της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή, συµφώνησε κατά πλειοψηφία µε το σκεπτικό και την Απόφαση
της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής, διευκρινίζοντας ότι αυτή έχει εφαρµογή κατά το χρονικό
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διάστηµα που ισχύουν οι συστάσεις της Πολιτείας (και τα ανάλογα µέτρα) για τον περιορισµό
της κινητικότητας των πολιτών.

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.

