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

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική 

επικοινωνία σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και 

επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω 

επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.    

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Καταρχάς η Επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, τη συνεξέταση των 

2 αιτήσεων ελέγχου λόγω συνάφειας και την έκδοση κοινής απόφασης, για την αποφυγή 

επαναλήψεων και τυχόν παρερμηνειών. 

 

Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «τα γνήσια πιστοποιητικά Michigan», που 

διατυπώνεται στη διαφημιστική επικοινωνία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, με τη χρήση του 

οριστικού άρθρου «τα» υποδηλώνει ότι τα πιστοποιητικά που δίνονται από την Ελληνοαμερικανική 

Ένωση, σε συνεργασία με το University of Michigan, είναι τα μοναδικά γνήσια πιστοποιητικά Michigan 

που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, όπως εξηγήθηκε κατά τη συνεδρίαση τόσο το 

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος όσο και το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια δίνουν επίσης πιστοποίηση 

γλωσσομάθειας, σε συνεργασία με το Michigan State University, η γνησιότητα της οποίας δεν 

αμφισβητείται.  

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η διατύπωση «τα γνήσια πιστοποιητικά 

Michigan» αποτελεί δήλωση μοναδικότητας που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή/και παραπλάνηση 

τους καταναλωτές – ιδίως επειδή δεν είναι πιθανό να γνωρίζουν την ύπαρξη δύο διαφορετικών αλλά 

εξίσου γνήσιων πιστοποιήσεων, από δύο διαφορετικά αλλά με παρόμοια ονομασία εκπαιδευτικά 

ιδρύματα (University of Michigan και Michigan State University) – δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, 

προσκρούει στα άρθρα 3, 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.  

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή με βάση το άρθρο 8.στ. του Κανονισμού έθεσε προς συζήτηση τον ισχυρισμό 

«…πιστοποιητικά Michigan αναγνωρισμένα από τον ιδιωτικό τομέα» και ζήτησε την άποψη της 

εγκαλούμενης πλευράς σχετικά με αυτόν. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση εξήγησε ότι με τη διατύπωση 

αυτή επικοινωνείται το γεγονός ότι πολλοί κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού έχουν προτιμηθεί και 

προσληφθεί σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και χάρις σε αυτό. Παρά ταύτα, η Επιτροπή ομόφωνα 

έκρινε ότι με τη φράση αυτή δεν εκφράζεται η έννοια της «προτίμησης» αλλά ενδεχομένως να 

δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι η πιστοποίηση αυτή έχει αξιολογηθεί και αναγνωρισθεί από 

κάποιον επίσημο φορέα του ιδιωτικού τομέα, κατ’ αντιστοιχία με την αναγνώριση που υφίσταται από 

το Δημόσιο, γεγονός που δεν ισχύει.   

Συνεπώς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός «…πιστοποιητικά Michigan 

αναγνωρισμένα από τον ιδιωτικό τομέα» είναι υπερβολικός, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, προσκρούει 

στο άρθρο 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.  



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

  

Επισημαίνουμε ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα 

που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς 

και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται 

στη σχετική αίτηση ελέγχου.  

  

 

 

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.  

 

Τονίζεται 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.  


