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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

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

αίηεζε επαλειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη νξζώο ε Πξσηνβάζκηα επειήθζε ηνπ ζέκαηνο 

ηεο επηθνηλσλίαο MISKO ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ, κε ην ζθεπηηθό πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ Α 4512 

Απόθαζή ηεο.  

 

Δπηπιένλ, ε Γεπηεξνβάζκηα θαηά πιεηνςεθία ζπκθώλεζε κε ηελ Α 4512 απόθαζε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «παραδοσιακά», σο 

ραξαθηεξηζκό ησλ ελ ιόγσ πξντόλησλ MISKO, κε ην ίδην ζθεπηηθό όπσο απηό εθθξάδεηαη 

ζηελ παξαπάλσ απόθαζε. 

 

Πεξαηηέξσ, ε Γεπηεξνβάζκηα έθξηλε όηη ε ζύλδεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ ή θαη ηύπσλ 

δπκαξηθώλ MISKO κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εθ’ όζνλ επηθνηλσλείηαη κε ηξόπν 

ζαθή θαη επδηάθξηην σο απνηέιεζκα «έκπλεπζεο», θαη όρη πξνέιεπζεο ή θαηαγσγήο, δελ 

ελέρεη ηνλ θίλδπλν παξαπιάλεζεο. 

Δπνκέλσο, ζηα ζεκεία εθείλα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ δελ εθθξάδεηαη ε έλλνηα ηεο 

«έκπλεπζεο», ή πνπ απηή γίλεηαη κε ηξόπν αλεπαξθή, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη 

παξαβηάδνληαη ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα γίλνπλ νη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο.   

 

 

 

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. 

 

 


