
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Β 781 

 
 

ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ CREAM, HELLAS ON LINE 

ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α / 4617 από 19.11.2012 με θέμα  
“HOL VIDEO CLUB”  

 
 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ Β / 777 / 27.11.2012 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10.12.2012 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Β / 781 / 12.12.2012              

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Μ. ΠΑΛΑΒΙΔΗΣ 
Β. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Γ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
Η. ΚΟΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ 
Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ν. ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ 
Μ. ΜΟΔΙΑΝΟ 

ΕΔΕΕ 
ΣΔΕ 
ΕΙΗΕΑ 
ΕΚΠΟΙΖΩ 
Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΣΔΕ 
ΠΑΚΤ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
 

Σ. ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ 
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 
Χ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Ν. ΖΑΧΟΣ 
 
Α. ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Α. ΔΑΒΙΛΑΣ 
Χ. ΜΠΕΧΤΣΗΣ 
Α. ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ 

CREAM 
HELLAS ON LINE 
HELLAS ON LINE 
HELLAS ON LINE 
 
ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε./ΚΑΚΑΡΑΣ-ΜΠΕΝΟΣ Ο.Ε./Δ.ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗ 
ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε./ΚΑΚΑΡΑΣ-ΜΠΕΝΟΣ Ο.Ε./Δ.ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗ 
ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε./ΚΑΚΑΡΑΣ-ΜΠΕΝΟΣ Ο.Ε./Δ.ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗ 
ΣΤΑΜΟΥ Ο.Ε./ΚΑΚΑΡΑΣ-ΜΠΕΝΟΣ Ο.Ε./Δ.ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗ 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ -  ΣΔΕ – ΕΣΡ 

 

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

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση επανελέγχου, 

εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν καθώς και όσα 

προφορικά αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση. 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Σχετικά με την ένσταση περί αναρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εξέταση της από 

08/11/2012 υποβληθείσας αίτησης ελέγχου, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε με το 

σκεπτικό και την Απόφαση της Πρωτοβάθμιας επί του σημείου αυτού, προσθέτοντας ότι με βάση τον 

ισχύοντα Κανονισμό η κάθε πλευρά μπορεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση με τους εκπροσώπους που 

επιλέγει, χωρίς προσδιορισμό της ιδιότητας αυτών. Επιπλέον, τονίζεται ότι η Επιτροπή αξιολογεί την 

εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία ως προς τη συμμόρφωση της με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε, και όχι τις 

προθέσεις των εμπλεκομένων πλευρών. 

 

Επί της ουσίας της υπόθεσης, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η υπό κρίση 

επικοινωνία της HELLAS ON LINE ναι μεν επιχειρεί να επικοινωνήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις 

νέες δυνατότητες που παρέχονται στον καταναλωτή σε σχέση με το παρελθόν, υιοθετώντας όμως αρνητική 

προσέγγιση του όλου θέματος αντί θετικής είναι πιθανό να εκληφθεί ότι δυσφημεί τις επιχειρήσεις video 

club, που αποτελούν τον ανταγωνισμό της συγκεκριμένης διαφημιζόμενης υπηρεσίας. 

Για το λόγο αυτό, αναφορικά με το πρώτο μέρος του τηλεοπτικού, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή κατά 

πλειοψηφία συμφώνησε με το σκεπτικό και την Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής. 

 

Σχετικά με την αξιολόγηση του ισχυρισμού «… και οι 6 πρώτοι μήνες δώρο», η Επιτροπή ομόφωνα 

συμφώνησε με το σκεπτικό και την Απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.      

 

 

 

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.  

 

 

 


