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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
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 θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ νκόθσλα θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή ε έλλνηα «επώνσμο» - εηδηθόηεξα δε ζηελ αγνξά ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε 

έλλνηα «επώνσμο Smartphone» - ζπλδέεηαη επζέσο θαη ζηελά κε ην όλνκα ηεο κάξθαο ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηεο εθάζηνηε ζπζθεπήο. 

Απηό πξνθύπηεη θαηά θύξην ιόγν εμαηηίαο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ ζπζθεπώλ απηώλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζε απηή ηε 

ρξνληθή πεξίνδν ζε νπνηαδήπνηε άιιε εηαηξεία πέξαλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο. 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό θξίζε ηζρπξηζκόο «το πιο φθηνό 

επώνσμο Smartphone της αγοράς», πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ επηθνηλσλία ΓΔΡΜΑΝΟ θαη αθνξά ζηε 

ζπζθεπή SONY ERICSSON X10 MINI, ηεθκεξηώζεθε επαξθώο θαη 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. 

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. 


