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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη απνθάζηζε 

ηε ζπλεμέηαζε ηνπο ιόγσ ζπλάθεηαο θαη ηελ έθδνζε εληαίαο απόθαζεο γηα ηελ απνθπγή 

επαλαιήςεσλ.  
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Ζ Δπηηξνπή από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε, δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη ε θαηεγνξία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ππνλνείηαη ζην ηειενπηηθό 

(θαηεγνξία C) πεξηιακβάλεη κεγάιν εύξνο κνληέισλ θαη εθδόζεσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

δπλαηόηεηεο θαη επηδόζεηο, θαη όηη ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηνθηλήησλ (VW GOLF–VI, FORD 

FOCUS 1,4lt θαη TOYOTA AURIS 1,33lt) δελ είλαη απαξαίηεηα αληηπξνζσπεπηηθή ησλ θνξπθαίσλ 

απηνθηλήησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

πλεπώο, νκόθσλα έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «…μεταξύ των κοπςυαίων αςτοκινήτων στην κατηγοπία 

τος» είλαη αόξηζηνο θαη ππεξβνιηθόο, δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο σο ζεκηηή ζύγθξηζε θαη είλαη πηζαλό 

λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε. 

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ην ιεθηηθό «VW GOLF για να μαρ υτάσει σπειάζεται 5 σπόνια» είλαη 

αόξηζην θαη αζαθέο δεδνκέλνπ όηη, παξόηη αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθεξόκελε εγγύεζε, είλαη πηζαλό λα 

δεκηνπξγήζεη ζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ ηελ εληύπσζε ηεο ζπλνιηθήο ππεξνρήο ηνπ δηαθεκηδόκελνπ 

απηνθηλήηνπ έλαληη ηνπ GOLF, ππό ηελ έλλνηα κηαο ππνλννύκελεο γεληθόηεξεο – ίζσο ηερλνινγηθήο – 

πξσηνπνξίαο, ε νπνία ρξεηάδεηαη ρξόλν (5 ρξόληα) γηα λα θαιπθζεί. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζηα αλαθεξόκελα ζεκεία ε ππό έιεγρν 

επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 

εκεξώλ.    

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


