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ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ  ΕΔΕΕ – ΔΕ – ΕΡ 

   
 

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 πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Καηαξράο, ε Επηηξνπή δέρζεθε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο WIND/GEO Y&R ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία: 

- ε αλαθεξόκελε ζην έληππν ηηκή ησλ 28,84 επξώ νθείιεηαη ζε ηππνγξαθηθό ιάζνο θαη ζα 

δηνξζσζεί κε ηε ζσζηή ηηκή ησλ 23,26 επξώ. Αληίζηνηρα ζα δηνξζσζεί θαη ην πνζνζηό ηεο 

δηαθνξάο ηηκήο πνπ πξνθύπηεη από ηε ζύγθξηζε ησλ ζσζηώλ ηηκώλ ησλ ζπγθξηλόκελσλ 

πξντόλησλ. 
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- ε ζύγθξηζε ηνπ πξντόληνο «TELLAS DOUBLE PLAY NO LIMIT» ζα δηνξζσζεί θαη ζα γίλεη κε 

ην αληίζηνηρν πξντόλ ηνπ ΟΣΕ CONN-X, ώζηε λα πξνθύπηνπλ νξζόηεξα θαη πην ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ θαηαλαισηή. Αληίζηνηρα ζα δηνξζσζνύλ νη ηηκέο θαζώο θαη ην πνζνζηό 

ηεο δηαθνξάο ηηκήο κεηαμύ ησλ ζπγθξηλόκελσλ πξντόλησλ. 

- ζε όινπο ηνπο πίλαθεο ε ιέμε «δσξεάλ» ζ’ αληηθαηαζηαζεί κε ηε ιέμε «ζπκπεξηιακβάλεηαη», 

γηα ηε ζσζηόηεξε απόδνζε ηνπ λνήκαηνο. 

 

ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά «πάγην ΟΣΕ» ε Επηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη δεδνκέλνπ όηη ζηελ ππό έιεγρν 

επηθνηλσλία παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ πξντόλησλ ηνπ 

ΟΣΕ θαη ηεο WIND / TELLAS, πνπ ζαθώο δηαθξίλνληαη αθνύ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά νη δύν 

εηαηξείεο, ε αλαθνξά «πάγην ΟΣΕ» ζηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ζύγθξηζεο απνηειεί αδηθαηνιόγεην 

πιενλαζκό πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε ή / θαη παξαπιάλεζε. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη 

ζηα άξζξα 5, 11 θαη 15 ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο, ζε όια ηα πξναλαθεξζέληα 

ζεκεία, άκεζα – δειαδή εληόο 24 σξώλ από ηελ απνζηνιή ηεο παξνύζεο. 

 

 

 

 

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. 


