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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε γνώση της καταγγελίας
καταναλωτή, εξέτασε την υπό κρίση τηλεοπτική επικοινωνία JUMBO (ήλιο) και αξιολόγησε τα στοιχεία
και επιχειρήματα που προσκομίσθηκαν από την εγκαλούμενη πλευρά.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν της ότι οι διαφημιστικές επικοινωνίες της εταιρείας JUMBO έχουν
κατά κανόνα μεγάλη απήχηση στο κοινό και δημιουργούν έντονες εντυπώσεις (π.χ. υιοθέτηση
φράσεων / slogan, χρήση δημοφιλών τραγουδιών κλπ.) έκρινε ότι είναι πιθανό να προκληθεί σε μέρος
του κοινού και ιδίως σε παιδιά κι εφήβους η διάθεση μίμησης της πράξης που εμφανίζεται στα υπό
κρίση τηλεοπτικά, δηλαδή της εισπνοής ηλίου από μπαλόνια προκειμένου να αλλοιωθεί η χροιά της
φωνής.
Επειδή η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που η πράξη αυτή πιθανόν έχει στην
υγεία και την ασφάλεια, επειδή το προσκομισθέν ιατρικό σημείωμα κρίθηκε ότι δεν καλύπτει επαρκώς
τις παραμέτρους του θέματος αυτού και προκειμένου να καταλήξει οριστικά σε υπεύθυνη και δίκαιη
απόφαση, ομόφωνα αποφάσισε να απευθύνει σχετικό ερώτημα σε αρμόδιο επιστημονικό ιατρικό
φορέα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, η Επιτροπή ομόφωνα
έκρινε ότι η επικοινωνία μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται, καθώς δεν προκύπτει παραβίαση των
διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε 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.

