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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που
παρουσιάσθηκαν και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάσθηκε στην Επιτροπή τροποποίηση του υπό κρίση
διαφημιστικού με ημερομηνία 1ης εμφάνισης 02/04/2008 και διάρκεια 11’’ και 6’’. Το τροποποιημένο
spot διαφοροποιείται από το αρχικό στο εικαστικό μέρος, ενώ διατηρεί το ίδιο λεκτικό.
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ως προς το εικαστικό η επικοινωνία δεν προσκρούει στις
διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Επιτροπή έκρινε ότι η δήλωση «η ώρα Ελλάδος άλλαξε» σε συνδυασμό με τον ισχυρισμό «για την
επίσημη ώρα Ελλάδος καλέστε…» είναι πιθανό να οδηγήσει μέρος του κοινού στην εσφαλμένη
εντύπωση ότι ο μέχρι τώρα γνωστός τριψήφιος αριθμός του ΟΤΕ για την ώρα (141) αντικαταστάθηκε
από τον αριθμό 14814 της εταιρίας ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ γεγονός που δεν είναι αληθές.
Επίσης, σχετικά με τον ισχυρισμό «για την επίσημη ώρα Ελλάδος καλέστε…» η Επιτροπή έκρινε ότι με
τη χρήση του οριστικού άρθρου «την» δημιουργείται η εντύπωση ότι πιθανόν να υπάρχει και «μη
επίσημη» ώρα, την οποία ενδεχομένως πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι από τους άλλους αριθμούς
κλήσης, με αποτέλεσμα η υπονοούμενη αυτή αποκλειστικότητα να προκαλεί σύγχυση και
παραπλάνηση στους καταναλωτές αλλά και απαξίωση για τις ανταγωνιστικές εταιρίες.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία προσκρούει
στα άρθρα 5 και 12 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 9, παρ.ε). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 6, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

