
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 3413          
 

ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ DDB, TELLAS 
ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

“CONN-X TALK”   
Τηλεόραση  

 
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α / 3407 / 07.12.2006 
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12.12.2006 
ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α / 3413 / 14.12.2006   

 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ν. ΚΑΦΑΤΣΑΚΗΣ 
Δ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 
Μ. ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ 

ΣΔΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΔΕ 
ΕΔΕE 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Α. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ 
Κ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Α. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
Β. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  
 
Β. ΤΣΑΡΑΣ 
Ε. ΠΕΡΡΑΚΗ 
K. ΜΠΙΜΠΗ 
Α. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

DDB 
DDB 
TELLAS 
TELLAS 
 
Κ/Ξ ΠΥΡΗΝΑΣ 
Κ/Ξ ΠΥΡΗΝΑΣ 
OTE 
ΟΤΕ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

 
   

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 
Διαφήμισης – Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της καθώς 
και την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία.  
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι ο ισχυρισμός «τώρα έχετε απεριόριστες κλήσεις…» δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς 
καθώς από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν έγινε σαφές ότι το διαφημιζόμενο πακέτο του CONN-X 
TALK συνοδεύεται από προϋποθέσεις (κλήσεις μόνο για προορισμούς σταθερής τηλεφωνίας και σε 
συγκεκριμένες χρονικές ζώνες). 
Οι προϋποθέσεις αυτές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ουσιώδεις για τη διαμόρφωση της 
τελικής απόφασης, με τον τρόπο που παρέχονται (κυλιόμενο super) δε γίνονται αντιληπτές από το 
μέσο καταναλωτή και είναι πιθανό να οδηγήσουν σε παραπλάνηση (άρθρο 4.1. του ΕΚΔ-Ε).  
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Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία πρέπει να τροποποιηθεί, 
ούτως ώστε οι παραπάνω όροι της προσφοράς να παρουσιάζονται με την ίδια επικοινωνιακή 
βαρύτητα με το κεντρικό μήνυμα, για να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους.    
 
Επίσης, η Επιτροπή υπενθυμίζει προγενέστερη εγκύκλιο της ΕΔΕΕ και του ΣΔΕ σύμφωνα με την 
οποία το μέγεθος των γραμμάτων και η ταχύτητα ροής στα κυλιόμενα supers πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να διαβάζονται και να γίνονται αντιληπτά από το μέσο καταναλωτή. 
 
Οι σχετικές τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν εντός 4 ημερών. 
 
 
Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της 
ΠΕΕΕ (άρθρο 9, παρ.ε). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 6, παρ.α), η 
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 
 
 


