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ΤΝΘΔΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Γ. ΞΤΝΟΣΡΟΤΛΗΑ 
Γ. ΒΔΛΗΑΡΗΟ 
Π. ΜΠΟΤΚΑ 

ΓΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ  
ΔΓΔΔ 
ΔΓΔΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

Π. ΒΟΤΣΑ 
Ε. ΜΔΕΑΝ 
Α. ΣΑΜΗΟΛΑΚΖ 
 
Λ. ΠΑΝΟ 
Δ. ΒΤΡΟΤ 
Θ. ΜΗΥΑΛΟΠΟΤΛΟ 

CREAM 
WIND 
WIND 
 
SPOT THOMPSON 
VODAFONE 
VODAFONE 

 

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 ηελ αίηεζε ειέγρνπ 

θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά 

ηε ζπδήηεζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ζην πιαίζην ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ δηαθεκηζηηθνύ νη θξάζεηο «μα και οι 

άλλοι ηα ίδια δεν ζου δίνουν? Όχι, ζηη CU LAND ζου δίνουν περιζζόηερα» επζέσο ζπλδένληαη κε ηελ 

πξνεγνύκελε δήισζε «ηώξα κηιάο θαη γξάθεηο εληειώο δσξεάλ – δσξεάλ θαη απεξηόξηζηα ζε όινπο 

ηνπο θίινπο ζνπ» θαη γη απηό ην ιόγν θαη’ εμνρήλ παξαπέκπνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηε δπλαηόηεηα δσξεάλ 

απεξηόξηζηεο νκηιίαο θαη sms πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο ίδηαο εηαηξείαο.  

 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Με βάζε ην θξηηήξην απηό θαη δεδνκέλνπ όηη παξεκθεξείο δπλαηόηεηεο πξνζθέξνληαη θαη ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηεο πξνζθεύγνπζαο εηαηξείαο ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε παξαπάλσ ζπγθξηηηθή 

δηαηύπσζε δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππώζεηο θαη 

πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

Ζ ελδερόκελε ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό λα γίλεη άκεζα. 

   
 
 

 

 

 

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. 

 

 


