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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ππνβιήζεθε έλζηαζε απφ ηελ πιεπξά ΓΗΩΣΖ / SOLID πεξί
ανξηζηίαο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο ειέγρνπ. Ζ Δπηηξνπή ζπδήηεζε θαη’ ηδίαλ ηελ έλζηαζε απηή θαη
νκφθσλα απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, δειψλνληαο παξάιιεια φηη ηπρφλ
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αφξηζηε ηνπνζέηεζε ηεο εγθαινχζαο θαηά ηε δηαδηθαζία θαη εμ’ απηήο απνξξένπζα αδπλακία ηεο
εγθαινπκέλεο λα ηεθκεξηψζεη ηνλ ππφ έιεγρν ηζρπξηζκφ, ζα ιεθζεί ππ’ φςηλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή ηειηθά νκφθσλα έθξηλε φηη ν ηζρπξηζκφο «οι μόνες
ελληνικές» ηεθκεξηψζεθε επαξθψο αθνχ ζχκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία απφ ηελ πιεπξά
ΓΗΩΣΖ / SOLID απνδείρζεθε φηη θαιχπηνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κπνξεί ην
πξντφλ ΒΡΔΦΗΚΔ ΚΡΔΜΔ ΓΗΩΣΖ λα ραξαθηεξηζηεί ειιεληθφ.
Δπηπιένλ, απφ θαλέλα ζηνηρείν δελ πξνέθπςε φηη ππάξρεη νπνηνδήπνηε άιιν αληαγσληζηηθφ πξντφλ
ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη είλαη ειιεληθφ.
Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ζηελ ππφ θξίζε επηθνηλσλία δελ ππάξρνπλ
ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή θαη δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο.

