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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου και 

αξιολόγησε τα στοιχεία και επιχειρήματα που διατυπώθηκαν.  

 

Με βάση τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και όσα από την εγκαλούσα πλευρά διατυπώθηκαν (η 

εγκαλούμενη πλευρά δε συμμετείχε στη διαδικασία μετά από σχετική δήλωσή της), η Επιτροπή 

ομόφωνα έκρινε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία είναι ελλιπής, καθώς δεν αναφέρονται σημαντικές 

πληροφορίες για την ενημέρωση του καταναλωτή με αποτέλεσμα τον κίνδυνο σύγχυσης ή / και 

παραπλάνησής του. 

 

Συγκεκριμένα η Επιτροπή έκρινε ότι στην εν λόγω επικοινωνία παραλείπεται η αναφορά των 

παρακάτω πληροφοριών σχετικά με τη διαφημιζόμενη προσφορά και συγκεκριμένα ότι αυτή αφορά : 

1. σε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων 

2. σε συγκεκριμένα δρομολόγια 

3. σε ορισμένους προορισμούς  
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4. ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

5. σε συνεργασία με μία μόνο συγκεκριμένη εταιρεία (NEL LINES). 

 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία CHEAPIS.GR  

προσκρούει στα άρθρα 3, 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως - σε όποιο μέσο κι 

αν προβάλλεται - με την προσθήκη των παραπάνω αναφερόμενων όρων, εντός 1 ημέρας. 

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της 

παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν 

αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, 

προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες. 


