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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο 

επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα καταγγελία του καταναλωτή και έλαβε υπ’ όψιν της τα 

στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση προκειμένου να αξιολογήσει εάν η 

εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.    

 

Κατά την ομόφωνη άποψη της Επιτροπής από κανένα μέρος της υπό κρίση επικοινωνίας JACOBS 

(λεκτικό, οπτικό ή από το συνδυασμό τους), αλλά και συγκεκριμένα από το σημείο που παρουσιάζεται  

η άρνηση της πρωταγωνίστριας να απαντήσει την τηλεφωνική κλήση από το γραφείο της, δεν 

προκύπτουν στοιχεία που προσβάλλουν τις επικρατούσες αντιλήψεις ευπρέπειας, ούτε που 
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εμφανίζουν ή υπαινίσσονται αντικοινωνική συμπεριφορά, η οποία θα μπορούσε να ενθαρρύνει 

κοινωνικά ανεύθυνες επιλογές.    

 

 

 

 

Κατά συνέπεια η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία JACOBS δεν 

προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.  

 

 

 

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί 

στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις. 

 

Υπενθυμίζεται 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.  

 


