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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου, 

εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία που κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα 

που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Κατά τη διαδικασία, από τις τοποθετήσεις και των δύο πλευρών, η Επιτροπή σχημάτισε την άποψη ότι 

η αγορά των συσκευών κινητής τηλεφωνίας smartphones είναι ιδιαίτερα δυναμική και τα στοιχεία που 

την περιγράφουν μεταβάλλονται συνεχώς, ακόμα και σε καθημερινή βάση, καθιστώντας έτσι αμφίβολη 

τη δυνατότητα τεκμηρίωσης οποιουδήποτε απόλυτου ισχυρισμού . 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Συγκεκριμένα για τον ότι υπό κρίση ισχυρισμό « … μόνο εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία 

οικονομικών smartphones έως 200€», η Επιτροπή έκρινε ότι επικοινωνεί ξεκάθαρα στο μέσο 

καταναλωτή την υπόσχεση ότι στο ΓΕΡΜΑΝΟ πρόκειται να βρει μεγαλύτερη ποικιλία των εν λόγω 

συσκευών από κάθε άλλο ανταγωνιστή, σε κάθε σημείο πώλησης, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.  

 

Επειδή από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν προέκυψε επαρκής τεκμηρίωση για τα παραπάνω η 

Πρωτοβάθμια Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός είναι απόλυτος και 

υπερβολικός, μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση τον καταναλωτή και να δημιουργήσει εσφαλμένες 

εντυπώσεις για τον ανταγωνισμό της εταιρείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Ως εκ τούτου, προκύπτει παραβίαση των 

άρθρων 3, 5, 8 και 11 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνει η ανάλογη τροποποίηση έως τις 19/03/2013.   

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της 

παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν 

αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, 

προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες. 


