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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 ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα 

πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή εμεηάδνληαο ιεπηνκεξώο όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε 

άπνςε όηη ε αλαθεξόκελε ζηελ ηειενπηηθή επηθνηλσλία ηηκή θαηαλάισζεο (6 ιεπηά / ρικ.) πξνθύπηεη 

σο εθηίκεζε από ππνινγηζκό (κάιηζηα θαηά πξνζέγγηζε) βαζηζκέλν ζε ζεσξεηηθά δεδνκέλα θαη δελ 

πηζηνπνηείηαη από κέηξεζε θαηαλάισζεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε αλαθνξά απόιπηεο ηηκήο θαηαλάισζεο 

«κατανάλωση μόλις 6 λεπτά το χιλιόμετρο» δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, αιιά θαη όηη ε ζύγθξηζε κε ηελ 
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θαηαλάισζε ηνπ αληαγσληζκνύ, πνπ δηαηππώλεηαη κε ηε θξάζε «οικονομία μεγαλύτερη και από 

diesel» δελ είλαη ζεκηηή θαζώο δελ ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνληαη. 

 

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

ζηα άξζξα 5, 8 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ. 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη όηη – αλεμάξηεηα από ην πεξηερόκελν ηνπο – νη πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη 

κε ηε κνξθή super ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο ηνπ ΔΔ.   

 

 

 

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. 


