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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 θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
1. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγώληαο ηόζν ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο όζν θαη ηε ζπλνιηθή
εληύπσζε πνπ απηή πξνθαιεί, θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε άπνςε όηη είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε
ζύγρπζε ην κέζν θαηαλαισηή, ιόγσ ηεο αζάθεηαο ζηε δηαηύπσζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ
δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο θαζώο θαη ησλ όξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο.
Δηδηθόηεξα:
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α) Γεδνκέλνπ όηη ε ηαρύηεηα ησλ 50 Mbps δελ είλαη εθηθηή πάληνηε θαη ζε θάζε πεξίπησζε, ε
απνηύπσζε «50 Mbps» - δειαδή ε ζύλδεζε ηνπ αξηζκνύ «50» κε ηε κνλάδα κέηξεζεο ηαρύηεηαο
«Mbps», όπσο εκθαλίδεηαη πάλσ ζηε ζβνύξα - δελ είλαη νξζή θαη πηζαλόλ λα δεκηνπξγήζεη
ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο.
β) Ζ πιεξνθνξία πνπ αλαθέξεηαη ζην super «η σπηρεζία είναι διαθέζιμη ζε ακηίνα έως περίποσ 1.000
μέηρα από ηο αζηικό κένηρο ηης περιοτής ζας» είλαη αζαθήο θαη δπζλόεηε θαζώο ε έλλνηα ηνπ
«αζηηθνύ θέληξνπ» κε ηελ ηερληθή ζεκαζία πνπ έρεη ζηελ επηθνηλσλία δελ είλαη επξέσο γλσζηή ζην
θαηαλαισηηθό θνηλό θαη δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή. Δπηπιένλ, ε δηαηύπσζε «ηεο πεξηνρήο ζαο»
πηζαλόλ λα εθιεθζεί όηη αθνξά θάζε πεξηνρή, ην νπνίν επίζεο δελ είλαη αθξηβέο αθνύ δελ
ηεθκεξηώζεθε όηη ε δηαθεκηδόκελε ππεξεζία δηαηίζεηαη παληνύ. Καηά ζπλέπεηα, από ηελ παξαπάλσ
θξάζε κπνξεί λα πξνθύςεη ζύγρπζε/παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή.
γ) ην ηειενπηηθό δηάξθεηαο 24 δεπηεξνιέπησλ επηθνηλσλνύληαη 2 ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα
ζύλδεζεο, κε ηαρύηεηα έσο 35 Mbps ή κε ηαρύηεηα έσο 50 Mbps. Όκσο, ε αλαθνξά – ηόζν ζην ιόγν,
όζν θαη ζηελ νζόλε (θάξηα) – ηεο ηηκήο κόλν ηνπ ελόο πξνγξάκκαηνο (37€/κήλα), αθόκα θη αλ
ζπλνδεύεηαη από ηε ιέμε «από», θξίζεθε όηη θαζηζηά ηελ πιεξνθόξεζε ειιεηπή θαη κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζηα πξναλαθεξζέληα ζεκεία ε
επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 4 εκεξώλ.
2. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «μοιάζει με internet, αλλά είναι απίζηεσηα γρήγορο» ε Δπηηξνπή θαηά
πιεηνςεθία έθξηλε όηη απνηειεί κηα δηαθεκηζηηθή δηαηύπσζε εληόο ησλ νξίσλ ηεο δενληνινγίαο, πνπ
δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε θαη σο εθ ηνύηνπ θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη δελ
πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

