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Η διαφήμιση στον χρόνο….
Η διαφήμιση δεν αποτελεί πρόσφατη ανθρώπινη δραστηριότητα

Η πρώτη γραμμένη διαφήμιση  βρέθηκε στα ερείπια των Θηβών στην Αίγυπτο. Πρόκειται για ένα πάπυρο που 
δημιουργήθηκε το 3000π.χ. από ένα ιδιοκτήτη σκλάβων που προσπαθούσε να βρει έναν σκλάβο του που το είχε 
σκάσει, αλλά ταυτόχρονα διαφήμιζε και  το υφαντουργείο του.

• Οι αρχαιολόγοι έχουν αποκαλύψει πινακίδες που διαφημίζουν ιδιοκτησίες για πώληση, που ανήκουν στην εποχή 
της Αρχαίας Ρώμης και στην Πομπηία  

• Οι τελάληδες στις πόλεις ήταν άλλη μια προσπάθεια διαφήμισης

• Η διαφημιστική βιομηχανία όμως επεκτάθηκε κυρίως μετά την εμφάνιση των ποικίλων μέσων μαζικής 
επικοινωνίας: η εκτύπωση, το ραδιόφωνο, και η τηλεόραση.

Σημαντικές περίοδοι στην ιστορία της διαφήμισης

• The beginning (1700s to 1900)

• “word of mouth” advertising

• Η πρώτη διαφήμιση σε εφημερίδα ήταν το 1704 στις ΗΠΑ

• Από το 1800 άρχισαν να εμφανίζονται οι αφίσες και οι διαφημιστικές πινακίδες.

• Έμμεση διαφήμιση

• Το πολυκατάστημα Sears στις ΗΠΑ ήταν το πρώτο που οργάνωσε άμεση διαφήμιση, με την αποστολή χιλιάδων 
επιστολών το 1892

https://www.tintup.com/blog/history-evolution-advertising-marketing/https://www.marketing91.com/history-of-advertising/



Η διαφήμιση στον χρόνο….

• The golden age (1900s to 2000)

• Αρχή 20ου αιώνα: πάνω από το 30% του παγκόσμιου 
πληθυσμού χρησιμοποιούν ραδιόφωνο και τηλεόραση.

• Η διαφήμιση στο ραδιόφωνο ξεκίνησε το 1922 ενώ η 
πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση το 1941.

• Την δεκαετία του 1950 οι εταιρείες άρχισαν να 
δημιουργούν χαρακτήρες αποκλειστικά για τις 
διαφημίσεις. Η εταιρεία  Kellogg’s εισήγαγε την μασκότ
Tony the Tiger για να διαφημίσει τα δημητριακά 
πρωινού Frosted Flakes. 

• Πολλές εταιρείες άρχισαν να μην στοχεύουν μόνο στις 
πωλήσεις, αλλά και στην αύξηση της 
αναγνωρισιμότητας του προϊόντος.



Η διαφήμιση στον χρόνο….
• Online advertising (2000 - σήμερα)

• Η πρώτη διαφήμιση στο ίντερνετ δημιουργήθηκε το 1994

• Η δημιουργία web services providers όπως η Yahoo διευκόλυναν πολύ τις διαφημίσεις

• Pay-per-click ads Yahoo 

• keyword-based ads Yahoo 

• Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 είχε ξεκινήσει η διαφήμιση μέσω email που είχε τη 
δυνατότητα να φτάσει εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

• Mobile advertising (2008 - σήμερα)

• Η πρώτη διαφήμιση στα κινητά τηλέφωνα εμφανίστηκε στις αρχές του 2000.

• Η Google το 2000 ανέπτυξε τις Google AdWords (now Google Ads) που βασίζονται στο ιστορικό 
αναζήτησης και στις προτιμήσεις περιήγησης

• Το Facebook ξεκίνησε τις διαφημίσεις το 2000 με περισσότερο από 2,2 εκατομ. χρήστες. 



Διαφήμιση και παιδιά 
• Η εμπορική στόχευση των παιδιών εκτοξεύθηκε με τη διάδοση της 

χρήσης της τηλεόρασης και τη δημιουργία καναλιών μόνο για παιδιά.

• Προβληματισμός όμως για την επίδραση της διαφήμισης στα παιδιά 
φαίνεται ότι υπήρχε και πριν την διάδοση της τηλεόρασης. Το 1874 το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που αποσκοπούσε στην 
προστασία των παιδιών από τους εμπόρους που τα παρέσυραν να 
αγοράσουν προϊόντα και να έχουν χρέος.

• Οι ευκαιρίες για διαφήμιση στα παιδιά αυξήθηκαν γεωμετρικά με τη 
χρήση του διαδικτύου, τη δημιουργία χιλιάδων Web sites, με 
περιεχόμενο και διαφημίσεις που στοχεύουν τα παιδιά.

• Η βιομηχανία της διαφήμισης ξοδεύει 12 δισεκ. δολάρια κάθε χρόνο 
σε διαφημίσεις που στοχεύουν παιδιά. Το μέσο παιδί εκτίθεται σε 
περισσότερα από 40.000 τηλεοπτικά διαφημιστικά μηνύματα τον 
χρόνο(ΗΠΑ).

https://www.apa.org/pubs/reports/advertising-children

https://www.apa.org/pubs/reports/advertising-children


Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες των παιδιών ανά 
ηλικία σε σχέση με την διαφήμιση;

• Στις ηλικίες των 0-2χρ. τα παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν 
διαφορές μεταξύ των διαφημίσεων και του κανονικού 
προγράμματος στην τηλεόραση.

• Στις ηλικίες 3-6χρ. τα παιδιά:

✓Μπορούν να διακρίνουν τις διαφημίσεις από το κανονικό 
πρόγραμμα

✓Δεν είναι πάντα ικανά να διακρίνουν την προσπάθεια διαφήμισης 
μέσα σε βίντεο με δραστηριότητες παιχνιδιού στο YouTube για 
παράδειγμα.

✓Δεν μπορούν πάντα να καταλάβουν ότι οι διαφημίσεις 
προσπαθούν να πουλήσουν κάτι.

✓Τείνουν να νομίζουν ότι οι διαφημίσεις είναι διασκεδαστικές ή 
βοηθητικές ανακοινώσεις. 

✓Δεν σχολιάζουν η κρίνουν τους ισχυρισμούς των διαφημίσεων. 



Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες των παιδιών ανά 
ηλικία σε σχέση με την διαφήμιση;

Στις ηλικίες 7-11χρ. τα παιδιά: 

• Μπορούν να καταλάβουν ότι οι διαφημίσεις προσπαθούν να 
πουλήσουν κάποιο προϊόν. 

• Μπορούν να θυμηθούν τα διαφημιστικά μηνύματα

• Μπορούν να αναγνωρίσουν κάποιες τεχνικές πειθούς, όπως οι 
διαφημίσεις που προσπαθούν να πείσουν πόσο καλά είναι τα 
προϊόντα. 

• Δεν θέλουν πάντα να αμφισβητήσουν τις διαφημίσεις

• Δεν κατανοούν πάντα ότι τα προϊόντα δεν είναι τόσο καλά όσο οι 
διαφημίσεις ισχυρίζονται ότι είναι ή ότι οι διαφημιστές μπορεί να 
μην αναφέρουν  κάποια από τα μειονεκτήματα. 



Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες των παιδιών ανά 
ηλικία σε σχέση με την διαφήμιση;

• Στις ηλικίες 11-14χρ. τα παιδιά:

• Συνήθως μπορούν να κατανοήσουν τον σκοπό της διαφήμισης και 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία από την διαφήμιση για να 
αποφασίσουν τι θέλουν.

• Μπορεί να μην καταλαβαίνουν πως η διαφήμιση έχει σαν αποτέλεσμα το 
προϊόν να πωλείται ακριβότερα.

• Μπορεί να μην αντιλαμβάνονται τις στρατηγικές προώθησης του 
προϊόντος. 

• Μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι κάθε κλικ σε μια διαφήμιση  στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνει πληροφορία (data) στους 
δημιουργούς της διαφήμισης. 



Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες των παιδιών ανά 
ηλικία σε σχέση με την διαφήμιση;

• Στις ηλικίες πάνω από 14χρ. οι έφηβοι:

• Μπορούν να αντιληφθούν πως λειτουργεί η αγορά και μπορεί να 
είναι σκεπτικοί σε σχέση με τους ισχυρισμούς του διαφημιστή. 

• Μπορεί να μην γνωρίζουν ότι οι πλατφόρμες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, το Facebook,το
YouTube και το Snapchat συλλέγουν πληροφορίες για τους 
χρήστες, τις οποίες χρησιμοποιούν για να διαφημίσουν προϊόντα 
σε αυτούς.

• Μπορεί να μην έχουν ακόμη αναπτύξει την ικανότητα να κάνουν 
κριτική σε διαφημίσεις πολιτικού περιεχομένου, ιδιαίτερα την 
περίοδο των εκλογών. 



Πως οι διαφημιστές στοχεύουν τα παιδιά; 

Ο παιδικός πληθυσμός αποτελεί ένα σημαντικό στόχο για τους διαφημιστές, επειδή τα 
παιδιά εκτός από το ότι έχουν σημαντική αγοραστική δύναμη (!!) επηρεάζουν τις 
αγοραστικές αποφάσεις των γονιών τους, ενώ αποτελούν τους ενήλικους καταναλωτές 
του μέλλοντος.

Στρατηγικές 

• Συγκερασμός ψυχολογίας και marketing

• Building brand name loyalty (σταθερότητα στη χρήση συγκεκριμένης μάρκας προϊόντων)

• «Pester power» (ενοχλητική δύναμη, δύναμη της γκρίνιας). 

• Buzz marketing

• Εμπορευματοποίηση στην εκπαίδευση

• Το διαδίκτυο

• Η προώθηση/διαφήμιση της διασκέδασης των ενηλίκων στα παιδιά

https://mediasmarts.ca/digital-media-literacy/media-issues/marketing-consumerism/how-marketers-target-kids



Διαφήμιση προϊόντων σε παιδιά- «pester power» 

https://study.com/academy/lesson/how-advertising-targets-children.html

Μια από τις τεχνικές που εφαρμόζουν οι διαφημιστές για να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους στα παιδιά είναι γνωστή ως «pester power» (ενοχλητική δύναμη, 
δύναμη της γκρίνιας). 
Η Pester power είναι η δυνατότητα που έχουν τα παιδιά να γκρινιάζουν στους 
γονείς τους με αφορμή κάποιο προϊόν μέχρι οι γονείς τους να υποχωρήσουν και 
να τους το αγοράσουν. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα πίεσης από τους 
συνομήλικους, ντροπή ή υψηλές προσδοκίες. Η πυρηνική οικογένεια ενίσχυσε το 
φαινόμενο.
Η Pester power έχει δύο πυλώνες: την επιμονή και τη σημασία.

Η επιμονή αναφέρεται στις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις του παιδιού, μέχρι ο 
γονιός να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του παιδιού και αγοράσει το προϊόν. Δεν 
είναι συνήθως τόσο αποτελεσματική όσο η σημασία.
Η σημασία αναφέρεται στην προσπάθεια του παιδιού να κάνει τον γονιό να 
πιστέψει ότι το προϊόν είναι ωφέλιμο για αυτό και να τον πείσει να του το 
αγοράσει. Απευθύνεται στην γονεϊκή έγνοια και ενοχή, επειδή οι περισσότεροι 
γονείς θέλουν να προσφέρουν ότι καλύτερο στο παιδί τους.



Διαφήμιση προϊόντων σε παιδιά-Buzz marketing

• Το Buzz marketing είναι ένας άλλος τρόπος που οι διαφημιστές στοχεύουν 
παιδιά/εφήβους. 

• Το buzz marketing είναι το νέο «από στόμα σε στόμα». Οι εταιρείες στοχεύουν 
νέους που ανήκουν σε μια κοινότητα με επιρροή, τους παρέχουν δωρεάν δείγματα 
ενός νέου προϊόντος με βάση ερευνητικά δεδομένα αγοράς. 

• Η ιδέα πίσω από το buzz marketing είναι ότι εάν οι νέοι που στοχεύουν είναι καλά 
συνδεδεμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα μοιραστούν την εμπειρία τους 
με άλλους νέους. Αυτό διευρύνει την προσέγγιση χρηστών του διαφημιζόμενου με 
ελάχιστο κόστος.

• Βασίζεται στον καλό σχεδιασμό ενός buzz, ώστε τα άτομα μέσα στο πληθυσμό 
στόχο να κινητοποιηθούν, να ικανοποιηθούν και να εντυπωσιαστούν, με 
αποτέλεσμα να διαδώσουν το μήνυμα εθελοντικά.

• Αν και το προϊόν είναι στο κέντρο, τα άτομα έχουν μεγαλύτερη σημασία στο να 
δημιουργηθεί ένα buzz γύρω από αυτό. Για αυτό έχει σημασία η αποτύπωση των 
αναγκών, των ενδιαφερόντων, των συνηθειών, των επιθυμιών κλπ., των ατόμων 
αυτών. 

• Είναι διαπιστωμένο ότι οι χρήστες εμπιστεύονται τους influencers περισσότερο 
από ότι εμπιστεύονται τις διαφημίσεις. 

https://www.feedough.com/buzz-marketing/



Οι διαφημίσεις προσελκύουν με:

• Μουσική. Γνωστές μελωδίες και τραγούδια κάνουν το 
προϊόν πιο ελκυστικό. 

• Χιούμορ. Το γέλιο κάνει τη διαφήμιση και κατ’ 
επέκταση το προϊόν πιο αρεστό. 

• Ιστορία. Η διαφήμιση «διηγείται» μια ενδιαφέρουσα 
ιστορία που ελκύει τον καταναλωτή. 

• Υπαινικτική εικόνα. Συχνά η διαφήμιση προβάλλει 
υπαινικτικά μια εικόνα που απευθύνεται στα 
«ευαίσθητα σημεία» της ομάδας-στόχου, χωρίς το 
προϊόν να έχει καμία πραγματική σχέση με αυτήν, π.χ. 
εικόνα χειραφέτησης και τσιγάρα μάρκας Χ με ομάδα-
στόχο τους εφήβους.



Οι διαφημίσεις προσελκύουν με:

• Δώρα. Παρέχονται δωρεάν μαζί με το προϊόν, π.χ. 
παιχνίδια. 

• Υπερβολικοί ισχυρισμοί. Συχνά τα παιδιά θεωρούν ότι 
ισχύουν κατά κυριολεξία. 

• Δημοφιλή πρόσωπα. Προώθηση του προϊόντος από 
δημοφιλές πρόσωπο γιατί τα παιδιά δεν είναι σε θέση 
να αμφισβητήσουν το κύρος τέτοιων προσώπων. 

• Χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Προώθηση του 
προϊόντος από «ήρωες» που για τα παιδιά δεν 
μπορούν να διακριθούν από πραγματικά πρόσωπα. 

• Ειδικά εφέ. Η χρήση κινηματογραφικών τεχνασμάτων, 
π.χ. κοντινά πλάνα, τρόπος φωτισμού κα. Τα παιδιά 
δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι η εικόνα είναι 
παραπλανητική. 

• Επανάληψη. Το προϊόν γίνεται εύκολα αναγνωρίσιμο



Διαφήμιση τροφίμων και παιδιά
• Οι διαφημιστικές εταιρείες διαφημίζουν τρόφιμα στα παιδιά στη 

τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο, σε περιοδικά, σε ταινίες και 
στα video games, στα σχολεία, στα κουτιά προϊόντων, σε παιχνίδια, στα 
ρούχα και σε άλλα προϊόντα και σχεδόν οπουδήποτε μπορεί να 
τοποθετηθεί ένα logo ή εμπορικό σήμα. 

• Οι στρατηγικές των διαφημιστών τροφίμων περιλαμβάνουν τη χρήση 
cartoons, γνωστών και δημοφιλών ατόμων, συλλεκτικών προϊόντων, 
διαγωνισμούς, δωρεές παιχνιδιών κλπ. 

• Οι διαφημιστικές εταιρείες είναι δεδομένο ότι πιστεύουν ότι η διαφήμιση 
στα παιδιά έχει αποτέλεσμα αλλιώς δεν θα ξόδευαν δισεκατομμύρια κάθε 
χρόνο.

• Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η διαφήμιση τροφίμων στην 
τηλεόραση επηρεάζει τις επιλογές των παιδιών, τις παρακλήσεις για 
αγορά, την δίαιτα τους και την υγεία τους.

• Η χρήση cartoon χαρακτήρων πάνω σε συσκευασίες τροφίμων επηρεάζει 
όχι μόνο ποια τρόφιμα ζητά το παιδί να του αγοράσουν, αλλά και ποια 
τρόφιμα είναι πρόθυμο να φάει.



Διαφήμιση-Διατροφικές επιλογές-Παχυσαρκία

Ερευνητικά δεδομένα (Coleman et al (2022) :
• Η συσχέτιση μεταξύ της παχυσαρκίας και της έκθεσης στη διαφήμιση τροφίμων πληροί όλα τα 

επιδημιολογικά κριτήρια ώστε να θεωρείται αιτιολογική. 
• Τα μικρότερα παιδιά(κάτω από 8 ετών)είναι πιο ευάλωτα στην επίδραση της διαφήμισης τροφίμων ως 

προς την ποσότητα και ποιότητα των καταναλούμενων θερμίδων.
• Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι έφηβοι 10-19 ετών είναι περισσότερο δεκτικοί στην 

διαδικτυακή διαφήμιση
• Τα παιδιά που ζουν σε δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τα παιδιά μειονοτήτων εκτίθενται 

δυσανάλογα σε διαφημίσεις μη υγιεινών επιλογών.
• Η νομοθετική ρύθμιση είναι μια δυνητικά οικονομικά αποδοτική επιλογή πολιτικής, σε σχέση με το 

κόστος της υγειονομικής περίθαλψης που υπερτερεί του κόστους εφαρμογής της πολιτικής.
• Οι περιορισμοί στη διαφήμιση πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις προαγωγής της υγείας στην 

κοινότητα, που θα έχουν στόχο και άλλες αιτίες φτωχών διατροφικών επιλογών και της καθιστικής 
συμπεριφοράς. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι διαφημίσεις είναι μόνο μια από τις αιτίες που προάγουν 
την παχυσαρκία.  

• Οι εθελοντικοί περιορισμοί δεν είναι αποτελεσματικοί στη μείωση του όγκου των διαφημίσεων 
HFSS τροφών.

Coleman et al (2022) A rapid review of the evidence for children’s TV and online advertisement restrictions to fight obesity. Preventive Medicine Reports
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335522000249#!

https://www.sciencedirect.com/journal/preventive-medicine-reports


Διαφήμιση τροφίμων και παιδιά- Παράδειγμα
Γνωστή αλυσίδα fast foood:

• Χρησιμοποιεί διάσημα άτομα/influencers/χορηγίες, με αποτέλεσμα 
οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν το προϊόν ευκολότερα, θετικότερα 
και να επιθυμούν να το καταναλώσουν (ιδιαίτερα οι νεαρές ηλικίες). 

• Ανεβάζει posts στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χωρών 
χαμηλού και μέσου εισοδήματος κατά 154% παραπάνω από τα 
posts που ανεβάζει σε χώρες υψηλού εισοδήματος. 

• Χρησιμοποιεί περισσότερες στρατηγικές διαφήμισης για παιδιά στις 
χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος σε σχέση με τις χώρες 
υψηλού εισοδήματος

• Χρησιμοποιεί περισσότερα μηνύματα προαγωγής της υγείας σε 
χώρες υψηλού εισοδήματος σε σχέση με χώρες χαμηλού και μέσου 
εισοδήματος 

Cassidy O, Shin HW, Song E, et al. Comparing McDonald’s food marketing practices on official Instagram accounts across15 countries. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2021



Οι επιπτώσεις των διαφημίσεων στα παιδιά και τους εφήβους

• Η διαφήμιση ανθυγιεινών προϊόντων στις νεαρές ηλικίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθυγιεινών τροφίμων, του αλκοόλ αλλά και του 
καπνού, συνδέεται με διάφορες αρνητικές επιπτώσεις. Ερευνητικά δεδομένα
δείχνουν ότι το μάρκετινγκ των τροφίμων αυξάνει την άμεση και μελλοντική 
κατανάλωση τροφίμων από τα παιδιά, οι προτιμήσεις της επωνυμίας τροφίμων 
επηρεάζονται από τις τοποθετήσεις προϊόντων και τα advergames και η παιδική 
παχυσαρκία σχετίζεται με την προβολή των διαφημίσεων της τηλεόρασης

• Υπάρχει σταθερή συσχέτιση μεταξύ του βαθμού έκθεσης στην διαφήμιση και της 
καταναλωτικής διάθεσης και της σύγκρουσης μεταξύ γονέων και παιδιού

• Η προβολή στις διαφημίσεις του ιδανικού γυναικείου σώματος έχει συσχετισθεί 
με αρνητική εικόνα σώματος στις γυναίκες και στις έφηβες. 

https://publications.aap.org/pediatrics/article/140/Supplement_2/S152/34178/The-Effect-of-Advertising-on-Children-and?autologincheck=redirected?nfToken=00000000-0000-0000-0000-000000000000



Περιορισμός των επιπτώσεων των διαφημίσεων σε παιδιά και εφήβους

• Η διαφήμιση επηρεάζει τα παιδιά με ποικίλους τρόπους

• Η διαχείριση της διαφήμισης από τα παιδιά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, στους 
οποίους περιλαμβάνονται η ηλικία, η γνώση και η εμπειρία

• Η συζήτηση με τα παιδιά με θέμα το περιεχόμενο των διαφημίσεων που βλέπουν στην 
τηλεόραση βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την, πολύ σημαντική για τη ζωή τους, 
ικανότητα να μπορούν να διαχειρίζονται το μήνυμα της διαφήμισης 

Τι μπορούμε να κάνουμε ανάλογα με την ηλικία του παιδιού:

• Να περιορίσουμε τον χρόνο που βλέπει διαφημίσεις στην τηλεόραση ή στο YouTube

• Να συζητήσουμε με το παιδί σχετικά με τις διαφημίσεις και να παροτρύνουμε το παιδί 
να σκεφτεί «τι προσπαθούν να κάνουν οι διαφημίσεις».

• Είναι χρήσιμο να επικεντρώσουμε στις διαφημίσεις που το παιδί προτιμά ή βλέπει 
συχνότερα.

• Μπορούμε να ρωτήσουμε το παιδί αν αναγνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο η διαφήμιση 
ενός συγκεκριμένου προϊόντος προσπαθεί να πείσει. Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι με 
κάθε τρόπο η διαφήμιση προσπαθεί να κάνει το προϊόν να φαίνεται καλό. 

https://raisingchildren.net.au/toddlers/play-learning/screen-time-media/advertising-children



Περιορισμός των επιπτώσεων των διαφημίσεων σε παιδιά και εφήβους

• H καθημερινότητα του παιδιού πρέπει να περιλαμβάνει 
καθορισμένο χρόνο τηλεόρασης, σταθερές ώρες γευμάτων με 
την οικογένεια, και τακτική άσκηση.

• Θα πρέπει να περιοριστεί ο χρόνος για τηλεόραση, video, 
gaming, και η αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

• Οι γονείς χρειάζεται να παρακολουθούν τι «βλέπει» το παιδί 
τους, ιδιαίτερα στις ηλικίες κάτω από 8 ετών. 

• Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα υγιεινές διατροφικές 
επιλογές, τις οποίες πρέπει να υποστηρίζουν με το παράδειγμα 
τους. 

• Οι γονείς έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στις διατροφικές 
επιλογές των παιδιών τους.

https://www.apa.org/topics/obesity/food-advertising-children



Περιορισμός των επιπτώσεων των διαφημίσεων σε 
παιδιά και εφήβους

• Οι έφηβοι μπορούν να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο οι 
διαφημίσεις επικοινωνούν όχι μόνο προϊόντα, αλλά και ιδέες. 
Συσχετίζουν δηλαδή το προϊόν με την «τέλεια» ζωή που φαίνεται να 
έχουν τα άτομα στη διαφήμιση. 

• Μπορούμε να παροτρύνουμε τους εφήβους να σκεφτούν πως οι 
διαφημίσεις διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε για το πως 
πρέπει να μοιάζουν τα κορίτσια, τα αγόρια, οι γυναίκες κι οι άνδρες, 
για το τι πρέπει να φοράμε, να τρώμε, να πίνουμε ή να κάνουμε. 

• Οι έφηβοι μπορούν να συζητήσουν και την πολιτική διαφήμιση και 
πως επιδρά στις στάσεις των ανθρώπων σε θέματα όπως η 
ευημερία, η δικαιοσύνη κλπ. 



Σχολική τάξη και διαφήμιση

Σκοπός: Να καταλάβω πως οι διαφημίσεις και τα 
ΜΜΕ χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν 
καταναλωτές.

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο των μη υγιεινών 
διατροφικών επιλογών, τα παιδιά θα μάθουν για την 
επίδραση της διαφήμισης στις διατροφικές τους 
επιλογές. Θα συλλογιστούν πάνω στις τεχνικές που οι 
διαφημιστές χρησιμοποιούν και θα εφαρμόσουν αυτή 
τη γνώση για να δημιουργήσουν τη δική τους 
διαφήμιση για ένα υγιεινό τρόφιμο.

https://education.gov.scot/improvement/scotland-learns/resources-for-practitioners/interdisciplinary-learning-activities/the-influence-of-advertising-second-level/



Σχολική τάξη και διαφήμιση
• Εκπαιδευτική δραστηριότητα:

• Γίνεται εισαγωγή της δραστηριότητας, προσκαλώντας τα παιδιά να σκεφτούν τον όρο 
«ανθυγιεινή τροφή». Ποιες τροφές θα όριζαν ως τέτοιες και γιατί; Μπορούμε να ζητήσουμε να 
καταγράψουν τις σκέψεις τους με όποιον τρόπο επιθυμούν, π.χ. λίστα, πόστερ, κολάζ κλπ. 

• Ρωτάμε τα παιδιά, να σκεφτούν και να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν ότι η 
διαφήμιση επηρέασε τις δικές τους τροφικές επιλογές. Βάλτε τα να συλλογιστούν:

• Τη χρήση των συσκευασιών/logos. Μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα από διάφορες 
διαφημίσεις

• Τη χρήση μουσικής και ήχων.

• Τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες (π.χ. χρώμα, κοντινά πλάνα κλπ)

• Το πειστικό λεξιλόγιο και ο πειστικός διάλογος

• Η χρήση slogans

• Το σκηνικό

• Τα αισθήματα που απεικονίζονται στα άτομα που φαίνονται στη διαφήμιση

• Τα παιδιά μπορούν να δουν διαφημίσεις στην τηλεόραση του σχολείου και να προσπαθήσουν να 
αναγνωρίσουν τις τεχνικές. 

• Με αυτή την προεργασία τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν μια διαφήμιση που προάγει την 
υγιεινή διατροφή και να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο επιλογής τους. 



https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/cooperation-between-consumer-and-data-protection-authorities_en
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➢ Συγκεκριμένες ευαλωτότητες των παιδιών πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται διαφημίσεις 
που είναι πιθανό να τις δουν παιδιά. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να εξαπατώνται ώστε να προβούν σε μια 
ενέργεια.

➢ Δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης η 
ευαλωτότητα των παιδιών λόγω ηλικίας ή ευπιστίας.

➢ Εφόσον το εμπορικό περιεχόμενο της διαφήμισης 
απευθύνεται σε παιδιά ή είναι πιθανό να την δουν 
παιδιά ο στόχος της διαφήμισης πρέπει να είναι 
σαφής και να παρουσιάζεται με τρόπο κατάλληλο για 
παιδιά. 

➢ Τα παιδιά δεν πρέπει να ενθαρρύνονται ή να 
στοχοποιούνται ώστε να αγοράσουν προϊόντα που 
διαφημίζονται μέσα σε ηλεκτρονικά παιχνίδια.

➢ Τα παιδιά δεν πρέπει να περιγράφονται ως προς τα 
χαρακτηριστικά τους για λόγους διαφήμισης.

5 key principles of fair advertising to children

Πως ελέγχεται η διαφήμιση; Κανόνες και προϋποθέσεις



Η EASA αποτελείται από ένα δίκτυο οργανισμών από διάφορες χώρες 
κάποιοι από τους οποίους παράγουν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για 
τις στρατηγικές διαφημίσεων και κάποιοι αντιπροσωπεύουν το 
οικοσύστημα της διαφήμισης (οι διαφημιστές, οι εταιρείες, τα ΜΜΕ)

Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) / 
Advertising Self-Regulation Council (SEE)



Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας 
(ΣΕΕ) είναι ανεξάρτητη αστική 
εταιρεία, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 
του 2003 από την Ένωση Εταιρειών 
Διαφήμισης – Επικοινωνίας 
Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και από το Σύνδεσμο 
Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), κατ’ 
επιταγήν του άρθρου 9 του κεφαλαίου 
Β΄ «Όργανα αυτοδέσμευσης και 
αυτοελέγχου» του Νόμου 2863/2000.

Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας 
(ΣΕΕ) είναι ο φορέας που ελέγχει τις 
διαφημίσεις και φροντίζει να 
τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας 
του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης –
Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) στο πλαίσιο της 
αυτορρύθμισης της διαφημιστικής 
αγοράς, από τους διαφημιζόμενους, τις 
διαφημιστικές εταιρείες και τα Μέσα, 
ενώ η λειτουργία της προβλέπεται από 
το Νόμο 2863/2000. 

http://www.see.gr/wp-content/uploads/2018/11/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3-2863-2000-%CE%A6%CE%95%CE%9A-262-%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91-%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%9F%CE%A5-%CE%A3%CE%95%CE%9B.-37993804.pdf


1. Απειρία και ευπιστία Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται την έλλειψη 
πείρας ή τη φυσική ευπιστία των παιδιών κυρίως όσον αφορά τα παρακάτω: 

α. Όταν στις διαφημίσεις επιδεικνύεται η χρήση του προϊόντος δεν πρέπει: 
- Να υποβαθμίζεται η ηλικία ή η ικανότητα που απαιτείται από το χρήστη προκειμένου 

να συναρμολογήσει και να χρησιμοποιήσει το διαφημιζόμενο προϊόν 
- Να δημιουργούνται υπερβολικές εντυπώσεις ως προς το πραγματικό μέγεθος, την 

αξία, τη φύση, τη διάρκεια ζωής, τη χρήση, και τη λειτουργία του προϊόντος
- Να αποκρύπτεται η ανάγκη για τυχόν πρόσθετες αγορές, όπως εξαρτημάτων, και 

άλλων υλικών, που απαιτούνται ώστε το προϊόν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως 
παρουσιάζεται στη διαφήμιση. 

β. Παρότι η χρήση στοιχείων φαντασίας αρμόζει στις διαφημίσεις που απευθύνονται σε 
παιδιά, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τους προκαλεί σύγχυση ως 
προς την πραγματικότητα. 
γ. Διαφημίσεις οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά πρέπει να είναι αντιληπτές από αυτά 
ως διαφημίσεις. 
2. Αποφυγή Βλάβης Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν εκφράσεις, στοιχεία ή 
οπτικές παραστάσεις, που θα μπορούσαν να βλάψουν τα παιδιά και τους νέους 
πνευματικά, ηθικά ή σωματικά. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να παρουσιάζουν ή να 
ενθαρρύνουν παιδιά και νέους σε επικίνδυνες καταστάσεις και συμπεριφορές καθώς και 
σε πράξεις που μπορεί να βλάψουν τους εαυτούς τους ή άλλους



3. Κοινωνικές Αξίες 
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν τα παιδιά και τους νέους να πιστεύουν 
ότι η απόκτηση ή χρήση του διαφημιζόμενου προϊόντος θα τα κάνει να 
υπερτερούν κοινωνικά, ψυχολογικά ή σωματικά έναντι των άλλων, ή και το 
αντίθετο. 
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να υποσκάπτουν το κύρος και την υπευθυνότητα 
των γονέων, ούτε να (Άρθρο 18) αμφισβητούν την κρίση ή τις επιλογές τους. 
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν προτροπή στα παιδιά και τους νέους 
να πιέσουν τους γονείς τους ή άλλους ενήλικες να τους αγοράσουν το 
διαφημιζόμενο προϊόν. 
Οι τιμές δεν πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο που θα δημιουργήσει στα 
παιδιά και τους νέους λανθασμένη εντύπωση για το συνολικό κόστος και την 
αξία του προϊόντος. 
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να αφήνουν να εννοηθεί ότι το διαφημιζόμενο 
προϊόν μπορεί να αποκτηθεί από κάθε οικογένεια, ανεξαρτήτως εισοδήματος. 
Οι διαφημίσεις που καλούν παιδιά και νέους να επικοινωνήσουν με την 
εταιρεία, πρέπει να τους ενθαρρύνουν να ζητούν την άδεια ενήλικα, όταν 
αυτή τους η ενέργεια συνεπάγεται κόστος, ακόμα και μόνο αυτό της 
επικοινωνίας. 



Ένα ερώτημα αντί για Συμπέρασμα 

Η διαφήμιση έχει τη δύναμη να:

• ευαισθητοποιήσει 

• να ορίζει τις προτεραιότητες/ανάγκες

• να προτείνει 

• να επηρεάζει 

• να μεταφέρει νέες πληροφορίες 

• να πείθει.

• Η διαφήμιση έχει βραχυπρόθεσμη ισχύ (κοινοποίηση νέων πληροφοριών, 
οικοδόμηση ευαισθητοποίησης, ενίσχυση της αξιοπιστίας, κ.λπ.) και 
μακροπρόθεσμη δύναμη (κοινή χρήση εικόνας της επωνυμίας, προσκόλληση 
συναισθηματικών αξιών στην επωνυμία, οικοδόμηση θετικής φήμης, κ.λπ.).

Πόσο αποτελεσματικά έχουμε χρησιμοποιήσει οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και 
όλοι όσοι υποστηρίζουμε παιδιά και εφήβους, τις τεχνικές της διαφήμισης στην 
προαγωγή της υγείας και την διαμόρφωση αντίστοιχων συμπεριφορών υγείας;



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας



Food marketing
•

Coalition on Food Advertising to Children (CFAC)

• Parents Jury (Australia)

• 'Food Advertising', Young Media Australia (YMA)

• Children's Food Campaign

• 'Food Marketing to Children', Cancer Council (NSW)

• 'Fast Food Facts', Rudd Center

• Retire Ronald

• 'Interactive Food and Beverage Marketing', Center for Digital Democracy

• Food Marketing Workgroup

• https://online.csp.edu/resources/article/marketing-to-children/

• https://www.statista.com/chart/1627/fast-food-advertising/

• https://www.researchgate.net/publication/341408343_The_impact_of_junk_food_advertising_on_children_through_television

• https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/5-Unhealthy-Ways-Digital-Ads-May-Be-Targeting-Your-Child.aspx

• https://responsibleadvertising.org/children/

• https://www.foodmarketing.org/resources/food-marketing-101/food-marketing-to-children/

• https://www.apa.org/pubs/reports/advertising-children

• https://www.sustainweb.org/news/jul20_parentpower/

•

http://www.cfac.net.au/
http://www.parentsjury.org.au/
http://www.youngmedia.org.au/mediachildren/03_03_ads_food.htm
http://www.sustainweb.org/page.php?id=29
http://www.cancercouncil.com.au/editorial.asp?pageid=421
http://www.fastfoodmarketing.org/
http://www.retireronald.org/
http://digitalads.org/
http://www.foodmarketing.org/
https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/5-Unhealthy-Ways-Digital-Ads-May-Be-Targeting-Your-Child.aspx
https://www.foodmarketing.org/resources/food-marketing-101/food-marketing-to-children/
https://www.apa.org/pubs/reports/advertising-children
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