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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή νκφθσλα έθξηλε φηη ε εληχπσζε πνπ ζρεκαηίδεη ν θαηαλαισηήο απφ ηελ ππφ έιεγρν 

επηθνηλσλία WIND είλαη πσο ε ηηκή ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο WIND DOUBLE PLAY MEDIUM 

αλέξρεηαη ζηα 23,70€ ην κήλα. 

Δληνχηνηο, θαηά ηε δηαδηθαζία πξνέθπςε φηη ε πιεξνθνξία απηή δελ είλαη αθξηβήο θαζψο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εάλ έλαο θαηαλαισηήο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθνηλσλία 

κε θπιηφκελνπο/ζηαζεξνχο ηίηινπο (ζπλδξνκεηήο WIND θηλεηήο κε πάγην κεγαιχηεξν ησλ 20€) θαη 
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επηιέμεη λα αγνξάζεη θαη ην WIND DOUBLE PLAY MEDIUM, ηφηε θεξδίδεη έθπησζε 10,33€ ε νπνία 

αθαηξείηαη απφ ην πάγην ηεο ζχλδεζεο ηνπ θηλεηνχ. 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη ην ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πιήξε θαη ζσζηή θαηαλφεζε 

ησλ φξσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηαη μεθάζαξα, κε ηελ ίδηα επηθνηλσληαθή 

βαξχηεηα κε ην θχξην κήλπκα. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ε ππφ θξίζε επηθνηλσλία WIND 

πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 1, 3 & 5ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο 2 εκεξψλ. 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο. 


