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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.
Α. ρεηηθά κε ην ηειενπηηθό:
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ζπλδπαζκόο ηεο δηαηύπσζεο «όλοι θα σερυάρουν» κε ηελ ηηκή ησλ «9,90
ευρώ» είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε θαη ελδερνκέλσο ζηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ε ηηκή
απηή αθνξά ηνπο πάληεο, αθνύ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ηηκή απηή ηζρύεη κόλν γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο
πειάηεο ηνπ ΟΣΔ, πιεξνθνξία – πξνϋπόζεζε πνπ δελ επηθνηλσλείηαη κε επαξθή ζαθήλεηα, επζέσο θαη
ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηζρπξηζκό «όλοι», ώζηε λα ακβιύλεηαη ε παξαπάλσ εληύπσζε.
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Δπίζεο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ θαηαλαισηή είλαη ε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο θαη άξα ε παξάιεηςε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θξίζε θαη ηελ
επηινγή ηνπ θαηαλαισηή.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ζηα παξαπάλσ ζεκεία ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία
πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3 & 5 ηνπ ΔΚΓΔ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα.
ρεηηθά κε ηελ ηηκή, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη εθόζνλ επηθνηλσλεζεί μεθάζαξα όηη αθνξά πειάηεο ΟΣΔ
(επνκέλσο πειάηεο, νη νπνίνη ήδε πιεξώλνπλ θάπνηεο άιιεο ρξεώζεηο) ην αλαθεξόκελν πνζό είλαη
αθξηβέο θαη δελ κπνξεί λα πξνθιεζεί παξαπιάλεζε.
Δπίζεο, όζνλ αθνξά ζηε δηακόξθσζε ηεο ηηκήο κεηά ηνπο 6 πξώηνπο κήλεο ε Δπηηξνπή έρεη ηελ
άπνςε όηη ε δηαηύπσζε «…σύμυωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο» είλαη μεθάζαξε θαη
θαζηζηά ζαθέο ην ελδερόκελν αιιαγήο ηεο ηηκήο ρσξίο λα πξνθαιεί ζύγρπζε.
B. ρεηηθά κε ην ξαδηνθσληθό:
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη παξαιείπνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή
απόθαζε ηνπ θαηαλαισηή, όπσο ε 12κελε δηάξθεηα ηεο ζύλδεζεο, ε ηαρύηεηα 2 Mbps, ε δηακόξθσζε
ηεο ηηκήο κεηά ην εμάκελν ζύκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε ηηκνθαηάινγν θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζθνξάο.
Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ξαδηνθσληθή επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα
άξζξα 3 & 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο.

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.

