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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
1. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «Η Q έυεξε τα πάλω θάτω στα σπκβόιαηα» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη
έλαο ππεξβνιηθόο ηζρπξηζκόο ν νπνίνο ζηε ζπλνιηθή αγνξά ησλ ζπκβνιαίσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, πνπ
ραξαθηεξίδεηαη από πιεζώξα αλόκνησλ πξνγξακκάησλ, δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, κε εμαίξεζε κόλν
ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ηεο αγνξάο πνπ πξνζθέξεη ζπκβόιαηα κε κεδεληθό πάγην.
Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο, σο έρεη, κπνξεί λα
παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί
αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ.
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2.

ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «…πνιύ ρακειέο ρξεώσεηο ελλνείταη πωο έρεη. Q είλαη.» θαη

«Σπκβόιαην κε όξνπο Q» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη είλαη δειώζεηο πνπ εθκεηαιιεύνληαη
δηαθεκηζηηθά ηελ εηθόλα θαη ηηο αμίεο ηεο κάξθαο Q, κε ηξόπν ζεκηηό θαη ρσξίο λα νδεγνύλ ζε
παξαπιάλεζε.
πλεπώο, νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη ηζρπξηζκνί απηνί δελ πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
3. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «Φαλτάδεσαη λα κελ θάλακε σπκβόιαην Q θαη λα είρακε τν άγρνο κελ
μευύγεη ν ινγαξηασκόο;» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη ππεξβνιηθόο θαη δελ ηεθκεξηώζεθε ζηε γεληθόηεηά
ηνπ, αθνύ ζηνλ πξντόλ - όπσο επηθνηλσλείηαη - δελ ππάξρεη θαλέλαο κεραληζκόο ειέγρνπ κε
απνηέιεζκα ην ελδερόκελν «λα μεθύγεη ν ινγαξηαζκόο» λα είλαη πάληα πηζαλό.
Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο απηόο κπνξεί λα παξαπιαλήζεη,
πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ.
4. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «αιήζεηα ιεο ότη στν σπκβόιαην τεο Q κέλεηο πάλτα ειεύζεξνο;» ε
Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη αιεζήο θαη δηθαηνινγείηαη, αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ν ζπλδξνκεηήο ηεο Q
κπνξεί λα δηαθόςεη ην ζπκβόιαηό ηνπ ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Δπνκέλσο, ζην ζεκείν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη δελ ππάξρεη παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.
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.

