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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε κε ζέκα ηελ 

επηθνηλσλία γηα ην πξντόλ TELLAS DOUBLE PLAY WIND ADSM, αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα εμέηαζε ηνλ ππό έιεγρν ηζρπξηζκό «δσξεάλ internet – δσξεάλ 

WIND ADSM», ν νπνίνο ακθηζβεηήζεθε από ηελ εγθαινύζα πιεπξά σο αλαιεζήο θαη 

παξαπιαλεηηθόο.  

 

Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΚΓ-Δ θαζώο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ ζηε ζπδήηεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο: 

α. νη ρξεώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ειέγρνπ από ηηο εγθαινύζεο αθνξνύλ ην δηάζηεκα κεηά 

ηε ζύλδεζε ηνπ ρξήζηε κε ην πξντόλ TELLAS DOUBLE PLAY WIND ADSM, ελώ 
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β. ηεθκεξηώζεθε επαξθώο όηη ε πξνζθνξά πνπ επηθνηλσλείηαη, δει. ε πξόζβαζε ζην internet γηα ην 

ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζύλδεζεο (ή γηα 2 

κήλεο όπσο αλαθέξεηαη ζην ηειενπηηθό) δελ βαξύλεηαη από θαλέλα θόζηνο. 

πλεπώο ε ρξήζε ηνπ όξνπ «δσξεάλ» θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη. 

 

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

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. 


