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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα 

Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη 

όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Η Επηηξνπή έθξηλε όηη ζηελ ππό θξίζε επηθνηλσλία ηεο FORTHNET νπζηώδε ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

όπσο είλαη ε ηζρύο ηεο ηηκήο 24,90€ γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο θαη ε δέζκεπζε γηα 12κελε δηάξθεηα ηεο 

ζύλδεζεο, κε ηνλ ηξόπν πνπ επηθνηλσλνύληαη είλαη πηζαλό λα κε γίλνπλ άκεζα αληηιεπηά θαη 

θαηαλνεηά από ηνλ θαηαλαισηή θαη γηα ην ιόγν απηό λα νδεγεζεί ζε παξαπιάλεζε. 

 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Επηπιένλ, ε δηαηύπσζε «μετά τοσς 6 μήνες ιστύει η τιμή τοσ τρέτοντος τιμοκαταλόγοσ» ελδερνκέλσο 

λα κελ θαζηζηά ζαθέο, όηη ε ηηκή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη είλαη απηή πνπ ζα ηζρύεη κεηά ηε ιήμε ηνπ 

(εθάζηνηε) εμακήλνπ θαη έηζη πηζαλόλ λα πξνθαιεί ζύγρπζε. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία ζηα ζεκεία 

πνπ πξναλαθέξνληαη πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3.2 θαη 5.2β θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 

3 εκεξώλ. 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα 

Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 

 

 

 


