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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας, έλαβε γνώση της αιτήσεως ελέγχου με θέμα την επικοινωνία της εταιρίας
«LIFT2PARK -Συστήματα στάθμευσης».
Η Επιτροπή διαπίστωσε την κοινοποίηση της προσφυγής προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας
«ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΑΛΚΙΤΗΣ Ο.Ε.», καθώς και την ενημέρωση του – στις
23.07.2008 & 25.07.2008 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - για την ημερομηνία και ώρα συζήτησης
της προσφυγής.
Η Επιτροπή αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία, καθώς επίσης και το
περιεχόμενο των εντύπων της εταιρίας, των καταχωρήσεων στα κλαδικά περιοδικά “ΝΕΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” και “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ” και της σχετικής ιστοσελίδας.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να δεχθεί τα αιτήματα της προσφεύγουσας εταιρίας, καθόσον κατά
την κρίση της οι ισχυρισμοί και τα διάφορα σύμβολα που αναφέρονται στην προσφυγή δεν
επεξηγούνται ούτε τεκμηριώνονται από το λοιπό περιεχόμενο της επικοινωνίας και βεβαίως λόγω της
απουσίας της εγκαλούμενης πλευράς δεν υπήρξε υποστήριξή τους. (άρθρο 8 του ΕΚΔ-Ε)
Με βάση τα παραπάνω οι ισχυρισμοί και οι αναφερόμενες απεικονίσεις προσκρούουν στα άρθρα 1, 3,
5.ε και 11 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως, εντός των προβλεπόμενων από τον
Κανονισμό προθεσμιών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 9, παρ.ε). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 6, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

