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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον 

Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας, μελέτησε τις αιτιάσεις και τα στοιχεία 

που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία και έκρινε ότι : 

 

Δεν αποδέχεται τη θέση των εγκαλούντων να ελεγχθεί ο ισχυρισμός « ο ταχύτερος 

και νεότερος στόλος της Μεσογείου» σύμφωνα με τα άρθρα 10 (περί μίμησης) και 9 

(περί εκμετάλλευσης φήμης) του ΕΚΔ-Ε δεδομένου ότι το μήνυμα «ο νεότερος και 

γρηγορότερος στόλος» της SUPERFAST FERRIES είναι το slogan της ενώ ο υπό 

έλεγχο ισχυρισμός αποτελεί απλώς τον τίτλο μίας ενότητας (2 σελίδες) ενός 

πολυσέλιδου εντύπου. 

 

Επειδή όμως, ο ισχυρισμός « ο ταχύτερος και νεότερος στόλος της Μεσογείου» είναι 

συγκριτικός, η Επιτροπή έκρινε ότι πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς τα δεδομένα 

και ο χρόνος της σύγκρισης προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να αξιολογεί 

σωστά, χωρίς τον κίνδυνο να του δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις. 

Ειδικότερα θεωρεί ότι αυτό πρέπει να εφαρμόζεται επειδή το έντυπο κυκλοφορεί 

για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ τα δεδομένα σύγκρισης στην επιβατική ακτοπλοΐα 

μεταβάλλονται συνεχώς. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός «ο ταχύτερος και 

νεότερος στόλος της Μεσογείου», ο οποίος περιέχεται στη σελίδα 20 του εντύπου 

MINOAN LINES ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2004, τόσο στην ελληνική όσο και σε κάθε 

ξενόγλωσση έκδοση του, προσκρούει στο άρθρο 5 (περί συγκρίσεως) και πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως εντός 30 ημερών. 

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον 

κανονισμό της ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.β). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού 

της ΠΕΕΕ (άρθρο 8, παρ.α), η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου 

Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 

  


