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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε γλώζε ηεο αίηεζεο ειέγρνπ θαη
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζε απηήλ.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ε εγθαινπκέλε εηαηξία ππέβαιε έλζηαζε κε βάζε ην άξζξν 13 παξ.
ζη. ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί ε δηαδηθαζία
ειέγρνπ, κε ην αηηηνινγηθό όηη, γηα ηα ίδηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππό θξίζε αίηεζε
ειέγρνπ, εθθξεκεί ελώπηνλ ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ε δηαδηθαζία ππνβνιήο
“Αληηξξήζεσλ” θαη, δεδνκέλνπ όηη ε απόθαζε ηεο ΡΑΔ είλαη δεθηηθή πξνζβνιήο ζην Γηνηθεηηθό
Δθεηείν, θαη’ αλαινγηθή εξκελεία, επί ηεο ππόζεζεο απηήο έρεη επηιεθζεί ε ηαθηηθή δηθαηνζύλε.
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Ζ Δπηηξνπή αθνύ απνζύξζεθε γηα λα θξίλεη ζρεηηθώο, απνθάλζεθε νκόθσλα όηη ε δηαδηθαζία
ελώπηνλ ηεο ΡΑΔ (πνπ απνηειεί αλεμάξηεηε δηνηθεηηθή Αξρή) δελ εκπίπηεη ζην γξάκκα, αιιά θαη ην
πλεύκα ηνπ άξζξνπ 13 παξ. ζη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΔ θαη απέξξηςε
ηελ ππνβιεζείζα έλζηαζε.
ηε ζπλέρεηα εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ πξνθνξηθά θαη θαηέιεμε σο εμήο:
ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ιέμεο «Ελλάρ» θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηή επηθνηλσληαθά απνδίδεηαη, ε Δπηηξνπή
θαηά πιεηνςεθία θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθεκηζηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο,
ρσξίο λα πξνζβάιιεη ην θνηλό αίζζεκα ή ηηο αξρέο ηνπ ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ, όηη δελ παξαβηάδεη ηα
όξηα ηεο δενληνινγίαο θαη ζπλεπώο δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «υθηνότεπο πεύμα για όλοςρ» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη είλαη
απόιπηνο θαη ππεξβνιηθόο θαη κπνξεί λα παξαπιαλήζεη κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ, αθνύ θαηά ηε
δηαδηθαζία θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο όηη ην ζύλνιν
ησλ θαηαλαισηώλ ζηελ Διιάδα κπνξεί λα έρεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ρσξίο πξνϋπνζέζεηο
θζελόηεξν ξεύκα κε ηελ Hellas Power από όηη ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο παξόρνπο.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη νη ηζρπξηζκνί «σταθεπή μηνιαία έκπτωση» θαη «σταθεπή μηνιαία
σπέωση» επίζεο δελ ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο ζηε γεληθόηεηα ηνπο γηα ην ζύλνιν ησλ πεξηπηώζεσλ.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί πξνζθξνύνπλ
ζηα άξζξα 3.2, 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εηαηξεία Hellas Power δήισζε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο πσο όπνηε δηαηππώλεηαη ν
ηζρπξηζκόο «Νο1 εταιπεία ηλεκτπικήρ ενέπγειαρ», απηόο ζα ζπλνδεύεηαη από ηε δηεπθξίληζε «ηδησηηθή».
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή δελ αμηνιόγεζε ηνλ ηζρπξηζκνύ «καλύτεπη εξςπηπέτηση», αθνύ ε εηαηξεία Γ.Δ.Ζ.
δήισζε ηελ παξαίηεζή ηεο από ηελ αμίσζε ειέγρνπ ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ.
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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.

