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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 θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Καηά ηελ νκόθσλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ αληίιεςε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή ν όξνο chatphone 

αληηζηνηρεί θαη παξαπέκπεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπζθεπώλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ, κε θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγηώλ chatting (άκεζεο γξαπηήο ζπλνκηιίαο). 

Γεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε όζα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, ηέηνηεο ζπζθεπέο ππάξρνπλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά πξηλ από ηελ εκθάληζε ηεο επηθνηλσλίαο VODAFONE CHATPHONES (21.03.2011 & 

04.04.2011), ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη ππό θξίζε ηζρπξηζκνί «ε VODAFONE γηα πξώηε 

θνξά θέξλεη ηα chatphones» θαη «κόλν από ηε VODAFONE» δελ ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο, κπνξεί λα 
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νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ 

θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ.    

 

 

 

 

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. 


