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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη
όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
▪

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «… μεγαλύηεπη επένδςζη ζε δίκηςο οπηικών ινών ζηην Ελλάδα» ε

Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη απνηειεί αόξηζηε, αζαθή θαη γεληθή δηαηύπσζε πνπ κπνξεί λα
νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ε δηαθεκηδόκελε εηαηξεία HOL είλαη - ζ’ έλα
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γεληθόηεξν πιαίζην - ε εηαηξεία ηειεθσλίαο κε ηηο δηαρξνληθά κεγαιύηεξεο ζπλνιηθά επελδύζεηο ζηελ
αγνξά ησλ ηειεπηθνηλσληώλ.
Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζηα
άξζξα 5 & 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο.
▪

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ηο πιο ζύγσπονο δίκηςο ζηαθεπήρ ηηλεθωνίαρ» ε Δπηηξνπή θαηά

πιεηνςεθία έθξηλε θαη απνθάζηζε όηη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ , θαζώο από ηα όζα
δειώζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεθκεξηώζεθε όηη ην δίθηπν ηεο HOL είλαη ηερλνινγηθά ην πην ζύγρξνλν
από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα.
▪ ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «οι πελάηερ μαρ απολαμβάνοςν αξεπέπαζηη ποιόηηηα επικοινωνίαρ ζηο
δίκηςό μαρ» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη απνηειεί έλαλ απόιπην θαη ππεξβνιηθό ηζρπξηζκό, πνπ
από ηα ζηνηρεία δελ κπόξεζε λα ηεθκεξησζεί, αθνύ ε πξνζθνκηζζείζα έξεπλα είρε σο δείγκα
εξσησκέλσλ κόλν ήδε ππάξρνληεο πειάηεο ηεο HOL θαη έηζη δελ κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε ζπγθξηηηθό
ζπκπέξαζκα ππεξνρήο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό.
Γηα ην ιόγν απηό ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5, 8 & 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ηνλ Καλνληζκό ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ε παξνύζα απόθαζε είλαη
άκεζα εθηειεζηή από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο, ρσξίο πεξίνδν ράξηηνο (άξζξ. 10.Κ.)

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.
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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.

