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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα
Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο 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.
Η Επηηξνπή έθξηλε όηη ζηελ ππό θξίζε έληππε δηαθήκηζε γηα ην πξντόλ FORTHNET TELEPHONY νη
νπζηώδεηο όξνη ηεο πξνζθνξάο επηθνηλσλνύληαη κε ζαθήλεηα.
πγθεθξηκέλα, ε 6κελε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ηηκήο ησλ 19.90€ δηαζπλδέεηαη άκεζα θαη μεθάζαξα
(παξαπνκπή κε αζηεξίζθν) κε ηε 12κελε δέζκεπζε ηεο πξνζθνξάο, θαζηζηώληαο έηζη ην κήλπκα
πιήξεο, ζαθέο θαη θαηαλνεηό.
Επηπιένλ, ε Επηηξνπή έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε «μετά τοσς 6 μήνες ιστύει η τρέτοσσα τρέωση της
σπηρεσίας» εθθξάδεη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, αθνύ όπσο δειώζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία
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ε ηηκή κεηά ην πέξαο ηνπ 6κήλνπ δελ είλαη δεδνκέλε, ελώ ηαπηόρξνλα ελεκεξώλεη ηνλ θαηαλαισηή όηη
ζα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ ηηκή κεηά ηνπο 6 κήλεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία δελ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε θαη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΚΔ-Ε.

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα
Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

