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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 την αίτηση ελέγχου και 

αξιολόγησε τα στοιχεία και επιχειρήματα που διατυπώθηκαν.  

 

Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι το περιεχόμενο κάθε εταιρικής ιστοσελίδας, στο βαθμό που 

επικοινωνεί προϊόντα και τα χαρακτηριστικά αυτών, αποτελεί επικοινωνία προς τον καταναλωτή και θα 

πρέπει να συνάδει με τις αρχές δεοντολογίας που προβλέπονται στον ΕΚΔ-Ε. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν κατά τη συνεδρίαση και όσα προφορικά αναπτύχθηκαν 

η Επιτροπή σχημάτισε ομόφωνα την άποψη ότι σε ορισμένα σημεία της υπό έλεγχο ιστοσελίδας της 

εταιρείας EVAL υπάρχουν πληροφορίες για προϊόντα που δεν είναι ακριβείς και δεν αντιστοιχούν με 

τις φωτογραφίες των προϊόντων που τις συνοδεύουν. 

Συγκεκριμένα εμφανίζονται φωτογραφίες προϊόντων τα οποία η εταιρεία δε διαθέτει πλέον (ζευγάρι σκι 

κόκκινου χρώματος με το λογότυπο RM). Επίσης το προϊόν «Combo Skis Flight» περιγράφεται ως 
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προϊόν της εταιρείας RM, γεγονός που δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, αφού από την προσκομισθείσα 

επιστολή προκύπτει ότι το εν λόγω προϊόν είναι της εταιρείας DYNAMIC. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία είναι πιθανό 

να οδηγήσει σε παραπλάνηση, προσκρούει στο άρθρο 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε 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. 


