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ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Β 725
ΑΙΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ
ΚΑΣΑ

BOLD OGILVY, ΟΣΔ
UPSET, HELLAS ON LINE
ΑΠΟΦΑΗ Α / 4307 από 21.09.2010 κε ζέκα
“HELLAS ON LINE (14.09.2010)”

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΗ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ
ΤΝΘΔΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΗ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

Β / 723 / 28.09.2010
Β / 724 / 01.10.2010
12.10.2010
Β / 725 / 14.10.2010

Μ. ΜΟΓΙΑΝΟ
Σ. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ
Α. ΚΑΝΔΛΛΗ
Γ. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ
Ν. ΜΠΙΛΙΡΗ
Φ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ
Μ. ΠΑΛΑΒΙΓΗ
Σ. ΠΤΡΙΓΟΤ
Α. ΜΠΑΡΓΙΜΠΑΝΙΑΝ
Υ. ΚΑΣΑΟΤΝΗ
. ΛΟΤΡΟ
Φ. ΑΡΜΠΔΛΙΑ

ΠΑΚΣ
ΓΔ
ΓΔ
Γ.Γ.ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
ΔΙΗΔΑ
ΔΓΔΔ
ΔΓΔΔ
ΔΡΣ
BOLD OGILVY
ΟΣΔ
ΟΣΔ
ΟΣΔ

Υ. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΤ
Ο. ΠΙΓΓΟΤ
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΑΚΟ
Φ. ΚΩΝΣΑΝΣΔΛΛΟ

UPSET
HELLAS ON LINE
HELLAS ON LINE
HELLAS ON LINE

Α. ΓΑΜΑΚΗΝΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΔ

ΔΓΔΔ - ΓΔ – ΔΡ
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Η Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό
Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ην πεξηερόκελν ησλ αηηήζεσλ
επαλειέγρνπ Β 723 / 28.09.2010 θαη Β 724 / 01.10.2010 θαη απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ηνπο
θαη ηελ έθδνζε θνηλήο απόθαζεο ιόγσ ηεο ηαύηηζεο ησλ δηαδίθσλ ζηηο δύν ππνζέζεηο θαη ηεο
δηαζύλδεζεο ησλ αλαθεξόκελσλ ζπλαθώλ ζεκάησλ.
Η Δπηηξνπή επίζεο έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. Α 4307 / 21.09.2010 απόθαζε ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη όζα
πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία.
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «μεγαλύηεπη επένδςζη ζε δίκηςο οπηικών ινών ζηην Ελλάδα» ε
Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη απνηειεί έλαλ ππεξβνιηθό ηζρπξηζκό, πνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ
θαηαλαισηή είλαη δπλαηόλ λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππώζεηο θαη λα πξνζδώζεη
ππεξαμία ζηε δηαθεκηδόκελε εηαηξεία. Τπεξαμία όκσο, από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ,
δελ ηεθκεξηώζεθε.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό «ηο πιο ζύγσπονο δίκηςο ζηαθεπήρ ηηλεθωνίαρ» ε Δπηηξνπή
έθξηλε όηη θαηά ηε ζπλεδξίαζε δελ πξνζθνκίζζεθαλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ
ππεξνρή ηνπ δηθηύνπ ηεο HOL – ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε θαη εμάληιεζε ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ έλα ζύγρξνλν δίθηπν παξέρεη.
Δπηπιένλ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ε δηαηύπσζε «ηο πιο ζύγσπονο δίκηςο» είλαη κηα
δήισζε ππεξνρήο πνπ παξαπέκπεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ εηθόλα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
«θαιύηεξνπ δηθηύνπ». Όκσο, κε δεδνκέλν όηη ν θαηαλαισηήο απνιακβάλεη θαη από ηηο 2
εηαηξείεο (ΟΣΔ-HOL), ζύκθσλα κε δηθή ηνπο δήισζε, παξόκνηεο ππεξεζίεο, ν παξαπάλσ
ηζρπξηζκόο είλαη πηζαλό λα ιεηηνπξγήζεη παξαπιαλεηηθά θαη λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα
ζπκπεξάζκαηα.
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζηα παξαπάλσ
αλαθεξόκελα ζεκεία ε ππό θξίζε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5, 8 & 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ
θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ.
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «οι πελάηερ μαρ απολαμβάνοςν αξεπέπαζηη ποιόηηηα
επικοινωνίαρ ζηο δίκηςό μαρ» ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη κε ηνλ ηξόπν πνπ
εληάζζεηαη ζην ζύλνιν ηεο δηαθεκηζηηθήο ηδέαο θαη ηεο πινπνίεζήο ηεο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ
δηαθεκηζηηθνύ ιόγνπ, ν ηζρπξηζκόο απηόο δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

