
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4583                

 

ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ BOLD OGILVY, COSMOTE 
BOLD OGILVY, ΟΤΕ 
BBDO, FORTHNET 
POLLEN, CYTA 

ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / τροποποιημένη  
“HOL – Χορηγός Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)”    

 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α / 4574 / 16.07.2012 
Α / 4575 / 16.07.2012 
Α / 4576 / 17.07.2012 
Α / 4578 / 17.07.2012 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α / 4583 / 18.07.2012     

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Α. ΚΑΡΑΔΗΣ 
Κ. ΛΙΜΝΙΔΗΣ 
Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ 
Ε. ΒΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΔΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΔΕ 
ΣΔΕ 
ΕΔΕΕ 
ΕΔΕΕ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας, έλαβε υπόψη της τις αιτήσεις ελέγχου και τη νέα εκδοχή της επικοινωνίας 

HELLAS ON LINE και αποφάσισε την δια περιφοράς αξιολόγηση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στον Κανονισμό.   

 

Η Επιτροπή εξετάζοντας την υπό κρίση επικοινωνία HELLAS ON LINE με ημερομηνία 1ης εμφάνισης 

13/07/2012, σε σχέση με την Α 4571 Απόφασή της, κατέληξε κατά πλειοψηφία στην άποψη ότι η 

τροποποίηση που έχει γίνει είναι σύμφωνη με την προαναφερθείσα απόφαση.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκρινε ότι με τη φράση «η ελληνική εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών» επικοινωνείται κατά κύριο λόγο η ελληνικότητα της εταιρείας HELLAS ON LINE 

(ιδιότητα που ούτως ή άλλως δεν αμφισβητείται), χωρίς να υποδηλώνεται - με τρόπο απόλυτο, που θα 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

μπορούσε να οδηγήσει σε παραπλάνηση τον καταναλωτή - μοναδικότητα της διαφημιζόμενης 

εταιρείας επ’ αυτού του χαρακτηριστικού.   

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία συνάδει με 

την Α 4571 Απόφαση και ότι δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε  

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της 

παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν 

αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, 

προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες. 

 


