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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 πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη
όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «ολοκληρωμένη επικοινωνία μόνο η WIND προσφέρει» κπνξεί λα
νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζην εζθαικέλν ζπκπέξαζκα όηη νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία (θηλεηό,
ζηαζεξό θαη internet) δελ κπνξεί λα βξεη ν θαηαλαισηήο ζηελ αγνξά κε θαλέλαλ άιιν ηξόπν / από
θακία άιιε πεγή – πιελ ηεο WIND.
Κάηη ηέηνην όκσο δελ ηεθκεξηώζεθε αθνύ από ηε δηαδηθαζία δηαπηζηώζεθε όηη νινθιεξσκέλε
επηθνηλσλία (θηλεηό, ζηαζεξό θαη internet) πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή θαη από άιιεο εηαηξείεο.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αληηζέησο, ηεθκεξηώζεθε όηη ε WIND είλαη ε κόλε εηαηξεία πνπ απηόλνκα, ρσξίο ζπλεξγαζία κε άιιν
πάξνρν, πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε επηθνηλσλία θαη επνκέλσο είλαη ε κόλε εηαηξεία πνπ έρεη ηε
δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ (π.ρ. εληαία ζύκβαζε, εληαίν ινγαξηαζκό, εληαία
εμππεξέηεζε θιπ).
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό έιεγρν επηθνηλσλία είλαη πηζαλό
λα παξαπιαλήζεη, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3
εκεξώλ.

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.

