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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ – Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

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.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια δεν παρέστη στη συνάντηση, όπως είχε ενηµερώσει και το κείµενο
της καταγγελίας της διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση.
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Η Επιτροπή αξιολόγησε την υπό έλεγχο διαφηµιστική επικοινωνία του προϊόντος 7 DAYS BAKE
ROLLS BRAN και έκρινε οµόφωνα ότι σε αυτή δεν υπάρχουν σκηνές επικίνδυνης οδήγησης, ούτε
προβάλλονται καταστάσεις που δείχνουν αδιαφορία για την ασφάλεια ή άλλη αντικοινωνική
συµπεριφορά, αφού τα αυτοκίνητα φαίνεται να κινούνται µε σχετικά χαµηλή ταχύτητα, οι
πρωταγωνιστές δεν εµφανίζονται να κινδυνεύουν σε καµία στιγµή, ενώ και η συνολική ατµόσφαιρα
που επικρατεί είναι χαλαρή και χωρίς εντάσεις (λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη µουσική επένδυση).
Επιπλέον η Επιτροπή έκρινε οµόφωνα ότι ακόµη κι αν φευγαλέα δηµιουργηθεί η εντύπωση της
απρόσεκτης οδήγησης, το ενδεχόµενο ταύτισης παιδιών και νέων και υιοθέτησης µιας τέτοιας
συµπεριφοράς δεν υφίσταται, αφ’ ενός διότι η συνολική προσέγγιση αισθητικά αλλά και ειδικότερα οι
εικόνες που προβάλλονται είναι ξένες µε τις συνθήκες και τα βιώµατα των ελλήνων καταναλωτών
(δρόµος σε αχανές περιβάλλον ερήµου, αµερικανικού τύπου αυτοκίνητα) και αφ’ ετέρου επειδή ο
πρωταγωνιστής είναι ένας "αντιήρωας" που δεν µπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για µίµηση (χάνει
το προϊόν, δεν κερδίζει το ενδιαφέρον των γυναικών, χαλάει το αυτοκίνητο του).
Κατά συνέπεια η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο διαφηµιστική επικοινωνία του
προϊόντος 7 DAYS BAKE ROLLS BRAN δεν είναι υπό καµία έννοια αντιδεοντολογική 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.
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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.

