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Κατά την έναρξη της συζήτησης έγινε η δήλωση από την εγκαλούμενη εταιρία ότι αποσύρει το υπό 
κρίση σπικάζ του ραδιοφωνικού και αντικαθίσταται από άλλο που υποβάλλεται προς την εγκαλούσα 
και την Επιτροπή, προκειμένου να κριθεί. Μετά από αποδοχή της πρότασης από την εγκαλούσα – 
προκειμένου να αποφευχθεί εκ νέου σύγκλιση της Επιτροπής – αποφασίσθηκε η συζήτηση για τη νέα 
υποβαλλόμενη τροποποίηση. 
 
Η Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε όλα τα επιχειρήματα αναπτύχθηκαν και από τις δυο πλευρές και 
έκρινε ότι η αναφερόμενη διατύπωση εκ μέρους του παιδιού «μόνο σοκολάτα μου΄φερες?» αποτελεί 
απαξίωση της σοκολάτας ως δώρου, υπονοώντας ανεπάρκεια του είδους αυτού ως αυτοτελούς 
προσφοράς και προβάλλει μη επιτρεπόμενη συμπεριφορά του παιδιού κατά την προσφορά του 
δώρου. 
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Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι το υπό κρίση ραδιοφωνικό μήνυμα στο 
αναφερόμενο σημείο του σπικάζ προσκρούει στα άρθρα 12 και 18 του ΕΚΔ-Ε καθώς και στο άρθρο 
3.α του Παραρτήματος Α του ΕΚΔ-Ε και οφείλει να τροποποιηθεί εντός των προβλεπόμενων από τον 
Κανονισμό προθεσμιών.  
 
 
 
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. 
 
 


