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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

Ζ Ππυηοβάθμια Δπιηποπή Δλέγσος Δπικοινυνίαρ, όπυρ πποβλέπεηαι από ηον Δλληνικό Κώδικα 

Γιαθήμιζηρ – Δπικοινυνίαρ, εξέηαζε ηην ςπό έλεγσο επικοινυνία και έλαβε ςπότη ηηρ ηην 

ςποβληθείζα αίηηζη ελέγσος και όζα πποθοπικά αναπηύσθηκαν καηά ηη διαδικαζία. 

 

σεηικά με ηα δύο ηηλεοπηικά, η Δπιηποπή ενημεπώθηκε από ηο ΔΔ όηι έσοςν ήδη κπιθεί με ηην Α 3848 

/ 05.12.2008 απόθαζη ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Δπιηποπήρ όζον αθοπά ηο δημιοςπγικό μέπορ, όζον δε 

αθοπά ηο πποφονηικό ηοςρ μέπορ έλαβε γνώζη γπαπηήρ δήλυζηρ ηηρ Κ/Ξ ΠΤΡΖΝΑ πεπί ζσεηικήρ 

ηποποποίηζηρ. Για ηοςρ λόγοςρ αςηούρ αποθαζίζθηκε η εξαίπεζη ηοςρ από ηη διαδικαζία. 

 

σεηικά με ηα ηέζζεπα ςπό έλεγσο παδιοθυνικά, η Δπιηποπή ομόθυνα έκπινε όηι ενώ ζηο ζύνολο ηοςρ 

κινούνηαι ζηα πλαίζια ηος σιούμοπ και ηηρ διαθημιζηικήρ δημιοςπγικόηηηαρ, ενηούηοιρ οι 

ζςγκεκπιμένερ θπάζειρ: «ξέπω ηη ιάζορ έθανα, δεν έβαια από ηεν απσή CONN-X», «…βάιε CONN-X 

να βπεηρ ηεν ςγεηά ζος», «…αρ βάδαηε CONN-X» και «γηαηί ηαιαηπωπείζαη?...» είναι πιθανό να 

δημιοςπγήζοςν ζε μέπορ ηυν καηαναλυηών απαξιυηικέρ ενηςπώζειρ για ηιρ ανηαγυνιζηικέρ εηαιπίερ.  



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Με βάζη ηα παπαπάνυ η Δπιηποπή ομόθυνα αποθάζιζε όηι ηα ςπό κπίζη παδιοθυνικά, ζηα 

παπαπάνυ ζημεία πποζκπούοςν ζηα άπθπα 11 και 12 ηος ΔΚΓ-Δ και ππέπει να ηποποποιηθούν 

ανάλογα ενηόρ ηυν πποβλεπόμενυν από ηον Κανονιζμό πποθεζμιών.    

 

 

 

 

 

 

Πποζθςγή ζηη Γεςηεποβάθμια Δπιηποπή Δλέγσος Δπικοινυνίαρ πποβλέπεηαι ζηον κανονιζμό ηηρ 

ΠΔΔΔ (άπθπο 9, παπ.ε). Δπιζημαίνεηαι όηι, βάζει ηος κανονιζμού ηηρ ΠΔΔΔ (άπθπο 6, παπ.α), η 

πποζθςγή ζηη Γεςηεποβάθμια Δπιηποπή Δλέγσος Δπικοινυνίαρ δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 


