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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 καταγγελία 

καταναλωτή και εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία.  

 

Η Επιτροπή εξετάζοντας τη υπό κρίση επικοινωνία των καταστημάτων MEDIA MARKT, τόσο τα 

επιμέρους στοιχεία αυτής, όσο και τη συνολική εντύπωση που προκαλεί, διαπίστωσε ότι αποτελεί μία 

διαφημιστική ιδέα και προσέγγιση βασισμένη σε γνωστό στο ευρύ κοινό ύφος κινηματογραφικών 

ταινιών. Σύμφωνα με την κατά πλειοψηφία άποψη της Επιτροπής, ο τρόπος εκτέλεσης της εν λόγω 

επικοινωνίας (λεκτικό και οπτικό) χρησιμοποιεί στοιχεία υπερβολής και χιούμορ, στο πλαίσιο της 

διαφημιστικής έκφρασης και δεν εκφεύγει των ορίων ευπρέπειας.  

Αναφορικά με την εμφανιζόμενη σε σημείο του τηλεοπτικού έκπτωση 50%, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν 

μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση, καθώς σχετίζεται με το σενάριο της ταινίας, που με σαφήνεια 

επικοινωνεί την προσπάθεια της διαφημιζόμενης εταιρείας να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές από τους 

προμηθευτές της, χωρίς να υπόσχεται άμεσα ή έμμεσα συγκεκριμένη έκπτωση σε συγκεκριμένα είδη 

(όπως γίνεται με προϊοντικές επικοινωνίες).   



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία MEDIA MARKT 

δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. 

 

 

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.  


