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ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ  ΕΔΕΕ – ΔΕ – ΕΡ 

   
 

Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα 

Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό 

έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.  

 

Η Επηηξνπή έθξηλε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία HELLAS ON LINE είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε 

παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή, αθνύ δελ επηθνηλσλείηαη επζέσο θαη κε ζαθήλεηα όηη ε δηαθεκηδόκελε 

πξνζθνξά αθνξά κόλν ήδε ζπλδξνκεηέο ηειεθσλίαο ηεο HOL.  

Επηπιένλ, ην θόζηνο ελεξγνπνίεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζθνξά απηή (34,90 €) ζα πξέπεη επίζεο 

λα επηθνηλσλείηαη ζαθώο ζε θάζε κέζν, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό.  

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη 

ζηα άξζξα 3.2 θαη 5 ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα εληόο 2 εκεξώλ ζηελ ηειεόξαζε 

θαη ην ξαδηόθσλν θαη εληόο 6 εκεξώλ ζηα έληππα.  

 

  

 

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΕΕΕ (άξζξν 9, παξ.ε). Επηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 

 


