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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

 
   

 

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο–Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο θαζώο θαη 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηύρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο αίηεζεο ειέγρνπ από ηελ 

ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ 2 θαηά ηεο εηαηξίαο FORTHNET θαη ηεο δηαθεκηζηηθήο ηεο BBDO. 

Αληηθείκελν ηεο αίηεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζην site πνπ δηαηεξεί ε εηαηξία FORTHNET, 

ζην ππνηκήκα ADSL-in-a-box vs Conn-x όπνπ ζπγθξίλνληαη ην πξντόλ ADSL-in-a-box ηεο FORTHNET 

κε ην πξντόλ CONN-X ηνπ ΟΣΔ. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Ζ Δπηηξνπή παίξλνληαο ππόςε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ 

απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ έιιεηςε επαξθώλ γλώζεσλ ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή 

γύξσ από ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ησλ πξνβαιινκέλσλ πξντόλησλ, νκόθσλα θαηέιεμε ζηελ 

απόθαζε όηη ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη ζπγθξίζεηο δελ παξνπζηάδνπλ όιεο ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο 

πνπ αθνξνύλ ηα πξντόληα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπο, ηόηε νθείινπλ 

λα πεξηέρνπλ ζαθή θαη θπξίσο επδηάθξηηε δηαηύπσζε όηη ε ζύγθξηζε αθνξά ζε επηιεγκέλα ζηνηρεία 

θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία θξίλεηαη κεξηθώο κεξνιεπηηθή θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί γηαηί πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 (εδ.2) ηνπ ΔΚΓ-Δ. Ζ ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εληόο 7 εκεξώλ.    

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 10, παξ.β). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 8, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.  

 

 


