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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε κε πξνζνρή ηελ επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο MEDIA MARKT θαη ζπδήηεζε δηεμνδηθά 

ηηο εληππώζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηνλ ραξαθηήξα ηνπ «ηδάκπα», ηδηαίηεξα δε ηηο ηπρόλ αξλεηηθέο 

επηξξνέο – ζύκθσλα θαη κε ηελ αίηεζε ειέγρνπ ηεο θαηαλαιώηξηαο – πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε 

επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, όπσο απηέο ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ. 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αλαγλώξηζαλ ηελ ελ γέλεη ζπκβνιή ηεο δηαθήκηζεο ζηε δεκηνπξγία θαη ζηνλ 

επεξεαζκό ζπκπεξηθνξώλ, θπξίσο ησλ πεξηζζόηεξν επάισησλ απηώλ νκάδσλ, θαζώο θαη ην γεγνλόο 

όηη ε δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία ηεο MEDIA MARKT ηνπνζεηείηαη ελίνηε πξνθιεηηθά σο πξνο ηε 

δηαθεκηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαη νξηαθά σο πξνο ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζύλεο, όπσο νξίδεηαη 

από ηνλ ΔΚΓ-Δ. 

 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Δληνύηνηο, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία, θξηλόκελε ζην 

ζύλνιό ηεο, δελ είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη δελ πξνζθξνύεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.  

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


