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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

ηέζεθαλ ππόςε ηεο, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «επεηδή θζελό πεηρέιαηο δελ ζα βρείηε» είλαη απόιπηνο θαη δελ 

ηεθκεξηώζεθε, θαζώο ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ δελ είλαη ζηαζεξή θαη κεηαβάιιεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 

Δπίζεο, ν ηζρπξηζκόο «άθζολε δέζηε κε 20% οηθολοκία» δελ είλαη αθξηβήο, αθνύ όπσο πξνέθπςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε, ζπλππνινγίδνληαο ηελ πάγηα ρξέσζε γηα ην θπζηθό αέξην, ε εμνηθνλόκεζε είλαη 

κέρξη θαη 20%. 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Σέινο, δεδνκέλνπ όηη όιε ε επηθνηλσλία εζηηάδεη ζηε ζύγθξηζε ηνπ θόζηνπο κεηαμύ θπζηθνύ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ, ε θξάζε «καγείρεκα θαη δεζηό λερό κε έως 60% οηθολοκία», ε νπνία αθνξά ζε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε ζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη, εθόζνλ δε δηεπθξηλίδεηαη ζαθώο, λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη 

ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ.     

 

 

 

 

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. 


