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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

ηέζεθαλ ππφςε ηεο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη εμέηαζε - ζχκθσλα κε ην άξζξν 8.ε ηνπ Καλνληζκνχ - θαηά 

πφζν ε ηξνπνπνηεκέλε επηθνηλσλία ηνπ πξντφληνο XS-XPRESS ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απφθαζε Α 

4197 / 24.03.2010.  

 

Η Δπηηξνπή - επαλαιακβάλνληαο ηελ πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ 

Δπηηξνπψλ πεξί ηεο εμαηξεηηθήο πξνζνρήο, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο κε 

ηελ νπνία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ε επηθνηλσλία πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο 

θαη πγείαο - έθξηλε φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
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ηνπ πξντφληνο, ηδηαίηεξα αλαθεξφκελνη ζην κέγεζνο θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ θπιηφκελσλ ηίηισλ, δελ είλαη 

επαξθψο ζαθήο κε απνηέιεζκα λα είλαη ακθίβνιν εάλ νη πιεξνθνξίεο απηέο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ 

ηνλ θαηαλαισηή. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη, σο πξνο ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα, ε 

επηθνηλσλία πξνζθξνχεη ζην άξζξν 3 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληφο 3 εκεξψλ.   

 

Αλαθνξηθά κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο ηξνπνπνηεκέλεο επηθνηλσλίαο XS-XPRESS, ε Δπηηξνπή νκφθσλα 

απνθάζηζε φηη ε ηξνπνπνίεζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ Α 4197 απφθαζε ηεο. 

 

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο. 


