ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

BOLD OGILVY, ΟΣΔ
BOLD OGILVY, COSMOTE
BBDO, FORTHNET
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“HOL – Υορηγός Δλληνικής Ομοζπονδίας Σζούνηο”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ
ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

Α / 4568 / 09.07.2012
Α / 4569 / 09.07.2012
Α / 4570 / 10.07.2012
11.07.2012
Α / 4571 / 12.07.2012

Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ
Α. ΚΑΡΑΓΖ
Κ. ΛΗΜΝΗΓΖ
Γ. ΒΔΛΗΑΡΗΟ
Δ. ΒΗΚΟΝΟΠΟΤΛΟΤ
Α. ΜΠΑΡΓΗΜΠΑΝΗΑΝ
Ζ. ΜΑΒΗΓΖ
Υ. ΚΟΝΗΝΖ
Ν. ΣΗΝΣΕΟΓΛΗΓΟΤ

ΓΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔ
ΓΔ
ΔΓΔΔ
ΔΓΔΔ
BOLD OGILVY
BOLD OGILVY
ΟΣΔ
ΟΣΔ

Π. ΓΔΩΡΓΗΣΖ
Σ. ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ
Δ. ΚΑΡΒΩΝΖ

BBDO
FORTHNET
FORTHNET

Δ. ΗΑΜΖ
. ΘΔΜΔΛΗΓΖ
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΑΚΟ
Ο. ΠΗΓΓΟΤ

CREAM
CREAM
HELLAS ON LINE
HELLAS ON LINE

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα
πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ην ζηνηρείν πνπ πξνζθνκίζζεθε από ηελ πιεπξά HOL / CREAM γηα
ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηζρπξηζκνύ «HOL η μόνη ελληνική εταιρία τηλεπικοινωνιών» είλαη ειιηπέο,
αζαθέο θαη δελ νδεγεί ζε μεθάζαξν ζπκπέξαζκα, θαζώο πξόθεηηαη γηα αλεπίζεκν έγγξαθν κε
αλαθνξά ζε απόζπαζκα δηθαζηηθήο απνθάζεσο. Δπηπιένλ, ην απνηέιεζκα ηεο απόθαζεο απηήο
ακθηζβεηήζεθε από ηηο εγθαινύζεο κε ηελ πξνζθόκηζε άιινπ – αληηθαηηθνύ απνζπάζκαηνο ηεο ίδηαο
απόθαζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ε εξκελεία θαη αμηνιόγεζε απνθάζεσλ ησλ ειιεληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη γεληθόηεξα
ε ηνπνζέηεζε επί λνκηθώλ ζεκάησλ εθθεύγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία δελ
ηεθκεξηώλνπλ επαξθώο ηνλ ππό έιεγρν ηζρπξηζκό.
Καηά ζπλέπεηα ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη δήισζε κνλαδηθόηεηαο, σο πξνο ηελ
ειιεληθόηεηα ηεο εηαηξείαο HOL, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία εθθξάδεηαη κε ηε δηαηύπσζε «… η
μόνη …» κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο ζηνλ θαηαλαισηή, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα
1, 3, 5 8 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα, δειαδή από ηελ επόκελε εκέξα ηεο
θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο, ζε όια ηα κέζα.

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.

