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ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ  ΕΔΕΕ – ΔΕ – ΕΡ 

 
   

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

Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο  θαη αμηνιόγεζε 

όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Η Επηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «μιλήστε απεριόριστα με όλοσς» δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξαπιάλεζε θαζώο ζην ζύλνιν ηεο επηθνηλσλίαο δηεπθξηλίδνληαη θαη επηθνηλσλνύληαη ζαθώο νη 

παξνρέο ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο (απεξηόξηζηεο αζηηθέο & ππεξαζηηθέο θιήζεηο, απεξηόξηζηεο 

δηεζλείο θιήζεηο ζε 47 ρώξεο, 60’ πξνο θηλεηά, γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο). 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο, πνπ θηλείηαη εληόο 

ησλ νξίσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο ειεπζεξίαο, δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΚΔ-Ε. 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

Αληίζεηα, ε Επηηξνπή έθξηλε όηη, ηόζν ε ύπαξμε ηέινπο δηαθνπήο ηεο ζύλδεζεο, όζν θαη ε ηηκή ηνπ 

πξντόληνο κεηά ηνπο 6 πξώηνπο κήλεο ζύλδεζεο, απνηεινύλ νπζηώδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

θαηαλαισηή θαη πξέπεη λα επηθνηλσλνύληαη επθξηλώο, ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη εζθαικέλεο 

εληππώζεηο (άξζξν 3.2 ηνπ ΕΚΔ-Ε). 

πλεπώο, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε ηελ άκεζε ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ζην ζεκείν 

απηό. 

 

Σέινο, ε Επηηξνπή δέρζεθε ηε δήισζε ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο πεξί άκεζεο 

ηξνπνπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ αλαθνξά ηεο εθάπαμ ρξέσζεο ησλ 34,95 επξώ.  

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΕΕΕ (άξζξν 9, παξ.ε). Επηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

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. 

 

 


