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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 του 

καταναλωτή, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα 

που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

 Καταρχάς η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι αποτελεί πάγια θέση του Συμβουλίου Ελέγχου 

Επικοινωνίας και των Επιτροπών οι επικοινωνίες που ελέγχονται για θέματα ασφάλειας και υγείας να 

αντιμετωπίζονται με εξαιρετική προσοχή, πέραν της καθιερωμένης διαφημιστικής δεοντολογίας. Εκτός 

των άλλων, έτσι αναδεικνύεται στην πράξη ο υπεύθυνος και σωστός τρόπος λειτουργίας της 

διαφημιστικής αγοράς.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία απευθύνεται και έχει 

ιδιαίτερη απήχηση σε παιδιά μικρής ηλικίας, των οποίων η πείρα και οι γνώσεις είναι περιορισμένες, 

ενώ αντίθετα η φαντασία και η διάθεση για εξερεύνηση είναι απεριόριστες, με απρόβλεπτες κάποιες 

φορές αντιδράσεις,  η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι ο συνδυασμός οπτικού (παιδιά που 
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φαίνονται να πετάνε, ενώ κρέμονται από σχοινιά) και λεκτικού (π.χ. «είμαι η μάγισσα και πετάω», 

«είμαι ο σούπερμαν και πετάω»)  της υπό κρίση επικοινωνίας JUMBO προσκρούει στα άρθρα 18 και 5 

(Παράρτημα Α) του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως άμεσα.   

Διευκρινίζεται ότι η προειδοποίηση που προηγείται της διαφήμισης είναι αμφίβολο σε ποιο βαθμό 

μπορεί να γίνει αντιληπτή από τα μικρά παιδιά ως προς τη σοβαρότητα της και για το λόγο αυτό 

κρίθηκε ότι δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τυχόν θέματα ασφάλειας που τίθενται.      

 

 

 

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.  


