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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εθηίκεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε
ζπδήηεζε θαη αμηνιόγεζε ηα 2 ππό θξίζε tvc απηνηειώο.
ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία INTERNET ΣΟ ΚΙΝΗΣΟ (tvc 23’’), ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο
«ακόμα και ζε απίθανα μέρη», ζην βαζκό πνπ εθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα ζύλδεζεο κε ην internet ζε
ζεκεία πνπ ζεσξνύληαη απίζαλα, ηεθκεξηώζεθε επαξθώο από ηα πνζνζηά γεσγξαθηθήο θάιπςεο
(96,7% ρεξζαία, 98,2% ζαιάζζηα), ηα νπνία επίζεκα δειώλνληαη από ηελ COSMOTE.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε παξαπάλσ ππό έιεγρν επηθνηλσλία δελ
πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία INTERNET ON THE GO (tvc 31’’), ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ζπλδπαζκόο ηνπ
νπηηθνύ κέξνπο (βνπλνθνξθή, πνπ παξαπέκπεη ζε «απίζαλα κέξε») κε ηνλ ηζρπξηζκό «…με ηατύηηηες
ποσ γρηγορόηερες δεν σπάρτοσν» κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε ηεο δπλαηόηεηαο ζύλδεζεο
ζην internet κε ηα θαιύηεξα δπλαηά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (κέγηζηε ηαρύηεηα), γεγνλόο πνπ δελ
ηεθκεξηώζεθε αθνύ από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ κεγάισλ
ηαρπηήησλ από ηελ COSMOTE, απηέο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αθνξνύλ θαη
απνκαθξπζκέλεο / απίζαλεο πεξηνρέο.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε παξαπάλσ ππό θξίζε επηθνηλσλία
πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5 & 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 2 εκεξώλ.
Τπελζπκίδεηαη ηέινο, ε νδεγία ηνπ .Δ.Δ. (Μάηνο 2010) αλαθνξηθά κε ηνπο θπιηόκελνπο & ζηαζεξνύο
ηίηινπο ησλ ηειενπηηθώλ θαη επηζεκαίλεηαη όηη πξέπεη λα γίλνπλ νη αλάινγεο πξνζαξκνγέο ζηα δύν tvc
ηεο COSMOTE, ώζηε λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ νδεγία.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
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.

