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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 
Διαφήμισης – Επικοινωνίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και 
επιχειρήματα που τέθηκαν υπόψη της. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε την απουσία της εγκαλούμενης εταιρίας και έλαβε γνώση της επιστολής της 
προς το ΣΕΕ με την οποία δηλώνει τη μη ανάμειξή της ή της διαφημιστικής της εταιρίας στα υπό κρίση 
δημοσιεύματα για τα οποία δεν εκδόθηκε κάποιο σχετικό τιμολόγιο. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι δε μπορεί να υπεισέλθει εκ νέου στην εξέταση της πρώτης 
δημοσίευσης της 13ης Μαΐου 2007 στο BHMagazino αφού έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής με αριθμό 3554 / 27.07.2007 και εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής στη 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή. 
 
Για τις δημοσιεύσεις της 17/06/2007 στο τεύχος του μηνιαίου ένθετου περιοδικού ΒΗΜΑ gourmet στο 
ΒΗΜΑ της Κυριακής, της 03/06/2007 του επίσης ένθετου V men στην ίδια εφημερίδα καθώς και της 
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17/07/2007 στο περιοδικό Penthouse  η Επιτροπή μετά από προσεκτική εξέτασή τους, όπως αυτά είναι 
ενταγμένα στην τρέχουσα ύλη του περιεχομένου των παραπάνω περιοδικών, ομόφωνα έκρινε ότι τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπ’όψιν της για τα δημοσιεύματα αυτά δεν είναι ικανά να τεκμηριώσουν την 
άποψη ότι πρόκειται περί συγκεκαλυμμένης διαφήμισης, όπως υποστηρίχτηκε από την εγκαλούσα. 
 
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι η κρίση του υπό έλεγχο υλικού δεν εμπίπτει 
στην αρμοδιότητά της. 
 
 
 
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. 
 
 


