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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα
Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηεο, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε θαη θαηέιεμε ζηα
εμήο:
Ο πξνζδηνξηζκόο «απεριόριστα» δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη κε ην δηαθεκηδόκελν πξόγξακκα
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα νκηιίαο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκό, γεγνλόο πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε, όπσο
πξνθύπηεη από ην ρξνληθό όξην ησλ 60 ιεπηώλ ην κήλα πξνο θηλεηά, από ηνλ πεξηνξηζκό εληόο δηθηύνπ
ηεο FORTHNET θαζώο θαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε ηεο FORTHNET, ζύκθσλα κε ηα
νπνία θαίλεηαη πηζαλό λα πξνθύςεη όξην, θαηά ηελ θξίζε ηεο εηαηξίαο, γηα ην κέζν νηθηαθό ρξήζηε ζηε
δηάξθεηα θαη ζηε ζπρλόηεηα ησλ θιήζεσλ.
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Επίζεο, ε θξάζε «έρεη FORTHNET, δελ έρεη όξηα» ιεηηνπξγεί ζε ζπλέξγεηα κε ηελ ππόζρεζε γηα
«απεξηόξηζηε» ρξήζε, επηηείλνληαο έηζη ηελ παξαπιαλεηηθή εληύπσζε.
Επηπιένλ, ε Επηηξνπή έθξηλε όηη ό όξνο ηεο 12κελεο δέζκεπζεο, ν νπνίνο δελ αλαθέξεηαη ζηελ
επηθνηλσλία, είλαη ζεκαληηθόο θαη είλαη πηζαλό λα ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο απόθαζεο
ηνπ θαηαλαισηή.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία
ηεο FORTHNET πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3.2 θαη 5 ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο
άκεζα.

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΕΕΕ (άξζξν 9, παξ.ε). Επηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.

