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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

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

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της τις δύο καταγγελίες των 

καταναλωτών, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν 

και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Η Επιτροπή εξετάζοντας λεπτομερώς την υπό κρίση τηλεοπτική επικοινωνία των καταστημάτων 

PUBLIC, ειδικότερα το διάλογο μεταξύ των δύο παιδιών που πρωταγωνιστούν τόσο ως προς το 

περιεχόμενο όσο και ως προς το ύφος, κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι προκύπτει παράβαση των 

διατάξεων του ΕΚΔ-Ε. 

 

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκρινε ότι η παρουσίαση του «εκβιαστικού» διαλόγου 

μεταξύ δύο αδελφών – ο οποίος εξελίσσεται σε σοβαροφανή ατμόσφαιρα (διόλου ως παιχνίδι-

πείραγμα) και μάλιστα κορυφώνεται αφήνοντας τελικά αιωρούμενη μια νέα «απειλή» - αφ’ ενός 

αποτελεί την απεικόνιση μιας συμπεριφοράς που παρότι ενίοτε συναντάται στην πραγματικότητα δεν 
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παύει να είναι αρνητική, αφ’ ετέρου εντασσόμενη με αυτόν τον τρόπο σε μία διαφήμιση ενδεχομένως 

απενοχοποιείται και μπορεί να θεωρηθεί από παιδιά και νέους ότι πρόκειται για μία κοινωνικά 

αποδεκτή συμπεριφορά. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και με βάση την αυξημένη ευαισθησία με την οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά και τους νέους, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία 

αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία PUBLIC προσκρούει στα άρθρα 1.2, 18 και 3.α. 

Παραρτήματος Α και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.       

 

 

 

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. 


