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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 
Διαφήμισης–Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της καθώς και 
την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία και κατέληξε στα εξής: 
 
1. Ο ισχυρισμός «όλα πληρωμένα» δεν τεκμηριώθηκε και ενδεχομένως οδηγεί μεγάλο ποσοστό του 
καταναλωτικού κοινού σε παραπλάνηση γιατί δεν περιλαμβάνει όλα τα κόστη που θα απαιτηθεί να 
πληρώσει ο πελάτης, όπως το πάγιο ΟΤΕ, το κόστος ενεργοποίησης της γραμμής και πιθανόν το 
κόστος αγοράς του modem. 
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2. Η ανάλυση του ποσού 23.80 €, ενώ στην καταχώριση δεν δημιουργεί πρόβλημα, στο τηλεοπτικό 
παρουσιάζεται με κυλιόμενο super που σε συνδυασμό με την εικόνα δεν επιτρέπει στο μέσο 
καταναλωτή να αντιληφθεί το περιεχόμενο του. 
 
3. Ο ισχυρισμός «προνομιακός τρόπος απόκτησης» αποτελεί υπερβολική δήλωση που οδηγεί σε 
παραπλάνηση δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες δελεαστικές προσφορές στην αγορά και επιπλέον η 
συγκεκριμένη προσφορά της VIVODI αφορά σε χρήση του εξοπλισμού και όχι σε απόκτηση του. 
 
4. Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι η αναφορά στην καταχώριση «ταχύτητες πρόσβασης έως 4Mbps» 
παραπλανά γιατί συνδέεται με την προσφερόμενη τιμή των 23,80 €. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η υπό κρίση επικοινωνία προσκρούει στο άρθρο 4.1 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως εντός 5 ημερών.    
 
 
 
Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της 
ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.δ). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 7, παρ.α), η 
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.  
 

 


