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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

ρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία Vodafone Καξηνθηλεηή Σειεθσλία, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε 

άπνςε όηη ν ηξόπνο πνπ επηθνηλσλνύληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο είλαη 

ειιηπήο θαη γη’ απηό ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε ή/θαη παξαπιάλεζε. 

 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

πγθεθξηκέλα, ην γεγνλόο πσο γηα λα απνθηήζεη ν ρξήζηεο ηα 80 επηπιένλ ιεπηά ρξόλνπ νκηιίαο ζα 

πξέπεη λα αθαηξεζνύλ 7 επξώ από ηα 10 πνπ έρεη ήδε «βάιεη» ζηελ θάξηα ηνπ, απνηειεί ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία, ε νπνία ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηαη κε ζαθήλεηα θαη κε ηελ ίδηα βαξύηεηα κε 

ην θύξην κήλπκα, ώζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην παξαπάλσ ζεκείν εληνπίδεηαη παξάβαζε 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα γίλεη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε κέρξη ηελ Πέκπηε 24/05/2012.  

 

 

 

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

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


