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*Ο κ. Δ.Ξσνοηρούλιας, ποσ παρέζηη ζε μέρος ηης ζσνεδρίαζης, δεν αναθέρεηαι ζηη ζύνθεζη ηης Πρωηοβάθμιας 

Επιηροπής, καθώς δεν ζσμμεηείτε ζε όλη ηη διαδικαζία και δεν έλαβε μέρος ζηη διαβούλεσζη ηων μελών ηης Επιηροπής 

και ζηη διαμόρθωζη ηης παρούζας απόθαζης. 

 

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. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «H PROMOCARTON, leader ζηο τώρο ηων προωθηηικών καηαζκεσών …» ε 

Δπηηξνπή έθξηλε όηη από ηνλ πξνζθνκηζζέληα ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο θαλέλα άιιν 

ζηνηρείν ζρεηηθό κε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ αληαγσληζηηθώλ εηαηξεηώλ δελ πξνθύπηεη ε εγεηηθή ζέζε ηεο 

PROMOCARTON ζηελ αγνξά. 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή  νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο δελ ηεθκεξηώζεθε, 

πξνζθξνύεη ζην άξζξν 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 εκεξώλ. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «πρόκειηαι για ηη νέα καινοηομία ηης PROMOCARTON» ε Δπηηξνπή 

νκόθσλα απνθάζηζε όηη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, δεδνκέλνπ όηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα επηθνηλσλήζεη ηα λέα πξντόληα ηεο εηαηξείαο PROMOCARTON, εληόο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

δηαθεκηζηηθήο πξαθηηθήο θαη ρσξίο λα πξνθαιεί παξαπιάλεζε. 

 

ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «η καηαζκεσή ασηή έτει καηοτσρωθεί με παηένηα …» θαη «ηο 

καηοτσρωμένο με εσρωπαϊκή παηένηα …» ε Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη δελ ηεθκεξηώζεθαλ 

επαξθώο θαζώο, πξνέθπςε κελ ε πηζηνπνίεζε θαηαηεζεκέλνπ βηνκεραληθνύ ζρεδίνπ γηα ην κεραληζκό 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηαθεκηδόκελα πξντόληα, αιιά δελ απνδείρζεθε ε ύπαξμε θαηνρπξσκέλνπ 

δηπιώκαηνο επξεζηηερλίαο (παηέληα). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε όηη νη ηζρπξηζκνί απηνί είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ ζε 

εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαπιάλεζε θαη ζπλεπώο πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-

Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο εληόο 5 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. 


