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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο  θαη αμηνιόγεζε 

όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο WIND «απλά, 

ελεύθερα και οικονομικά» απνηεινύκελε από ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ηνπνζεηεκέλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά πξνζνκνηάδεη έληνλα κε ηε δηαηύπσζε «απλά, ελεύθερα, συναρπαστικά» πνπ απνηειεί ην slogan 

ηεο εηαηξείαο FORTHNET από ην 2007 κέρξη ζήκεξα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζε 

ζύγρπζε θαη παξαπιάλεζε σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ. 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην παξαπάλσ ζεκείν ε επηθνηλσλία 

πξνζθξνύεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό. 
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ρεηηθά κε ηε δηαηύπσζε «όταν όλα γίνονται απλά» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη δηαθνξνπνηείηαη 

ζαθώο από ην slogan ηεο FORTHNET θαη όηη δελ πξνζθξνύεη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΚΓ-Δ.   

 

 

 

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. 


