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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε ππό θξίζε δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία, πνπ πινπνηείηαη κέζα από ηηο 

πξνζήθεο ησλ θαηαζηεκάησλ PRINCE OLIVER, έρεη απνδέθηε θάζε θαη όπνηνλ βξεζεί κπξνζηά ζηα 

θαηαζηήκαηα απηά θαη εμππεξεηεί ηνλ πξνθαλή εκπνξηθό ζθνπό ηεο πξνζέιθπζεο πειαηείαο, 

επηθνηλσλώληαο ηηο κεγάιεο εθπηώζεηο ηεο εηαηξείαο. 

Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη ν Παξζελώλαο αλακθηζβήηεηα απνηεινύλ 

εζληθά ζύκβνια θαη γηα κέξνο ησλ ειιήλσλ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 
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πνιηηηζκνύ θαη επνκέλσο ε ρξήζε ησλ εηθόλσλ ησλ ζπκβόισλ απηώλ σο όρεκα γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ θαηαζηεκάησλ PRINCE OLIVER είλαη πηζαλό λα πξνζβάιιεη ην θνηλό. 

 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία παξαβηάδεη ηα άξζξα 

1 & 2 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη αλάινγα λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 2 εκεξώλ. 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

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. 


