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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη όζα
πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαη θαηέιεμε ζηα εμήο:
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο ηνπ ΟΣΔ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ύςνο ηεο ρξέσζεο ηνπ
δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο TELLAS, ρσξίο κάιηζηα ηελ άδεηα ή ζπλαίλεζή ηνπ, ζπληζηά παξάβαζε
ηνπ άξζξνπ 1 ησλ Βαζηθώλ Αξρώλ ηνπ ΔΚΓ-Δ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε ηήξεζεο ησλ αξρώλ
ηνπ ζεκηηνύ αληαγσληζκνύ, όπσο είλαη γεληθά παξαδεθηόο ζηηο ζπλαιιαγέο.
Πέξαλ απηνύ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε «χωρίς πάγιο ΟΤΕ», απνηειεί κέηξν δπζκελνύο
ζύγθξηζεο εηο βάξνο ηνπ Οξγαληζκνύ, γηαηί εύινγα δεκηνπξγείηαη – ηνπιάρηζηνλ ζε κεξίδα ηνπ θνηλνύ
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– ε εζθαικέλε εληύπσζε όηη ηα πξντόληα ησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ηειεθσλίαο ζπλήζσο δε
βαξύλνληαη κε ηέηνηνπ είδνπο πάγηεο ρξεώζεηο, γεγνλόο πνπ δελ είλαη αθξηβέο (άξζξν 5.1).
Σέινο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο « 200’ δσξεάλ πξνο θηλεηά…» κπνξεί λα παξαπιαλήζεη
σο πξνο ην πξαγκαηηθό όθεινο πνπ κπνξεί λα θεξδίζεη ν θαηαλαισηήο, εθηόο εάλ ζπλνδεύεηαη από ηελ
έλδεημε όηη ν ππνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ γίλεηαη αλά ιεπηό (άξζξν 5).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππό θξίζε
επηθνηλσλίαο ζηα αλαθεξόκελα ζεκεία κέρξη ηελ Σξίηε 14 Απξηιίνπ 2009.
Ζ Δπηηξνπή έιαβε ππόςε ηεο ηε δήισζε ηεο πιεπξάο CREAM/TELLAS πεξί νινθιήξσζεο ηνπο
πξνγξάκκαηνο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο κέρξη ηηο 12.04.2009.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.

