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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη ην πεξηερόκελν ησλ αηηήζεσλ 

ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ από ηηο εηαηξίεο BOLD OGILVY / COSMOTE θαη SPOT THOMPSON / 

VODAFONE θαη απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ηνπο ιόγσ ηαύηηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζώο θαη ηελ 
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έθδνζε εληαίαο απόθαζεο γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ θαη απνθπγήο ελδερόκελσλ αληηθάζεσλ θαη 

παξεξκελεηώλ.  

 

ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «ηώπα με 10€ καθάπιζερ για όλο ηο 2009», «πληπώνειρ μόνο μία θοπά 

για να μιλάρ και να γπάθειρ ενηελώρ δυπεάν όλο ηο σπόνο» θαη «έσυ ξεμπεπδέτει, θα ξαναπληπώζυ 

κινηηό ηος σπόνος», ε Δπηηξνπή έθξηλε, κε βάζε ηα όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ, αιιά θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζθνκηζζείζαο έξεπλαο, όηη είλαη ηδηαίηεξα πηζαλό νη ηζρπξηζκνί απηνί λα 

νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

Δηδηθόηεξα, ε ελδερόκελε παξαπιάλεζε εληνπίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ελώ ε βαζηθή ππόζρεζε ηεο ππό 

έιεγρν επηθνηλσλίαο είλαη όηη ν ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο πιεξώλεη κόλν κηα θνξά ην ρξόλν 10€ (γηα 

1000 ιεπηά νκηιίαο θαη 1000 sms), αληίζεηα θαηά ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε όηη απαηηνύληαη θάπνηεο 

πξνϋπνζέζεηο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νξηζκέλεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, όπσο ε ππνρξέσζε αγνξάο 

θάξηαο αμίαο 3€ θάζε κήλα γηα ηνπο ππόινηπνπο 11 κήλεο. ηελ επηθνηλσλία, νη πξνϋπνζέζεηο απηέο 

είηε αλαθέξνληαη ειιηπώο θαη έηζη δε γίλνληαη αληηιεπηέο, είηε παξαιείπνληαη. 

 

Καηά ζπλέπεηα ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη παξαπάλσ αλαθεξόκελνη ηζρπξηζκνί δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 3, 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο. Οη πξνζεζκίεο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο είλαη 2 εκέξεο γηα ηελ ηειεόξαζε, 1 

γηα ην ξαδηόθσλν, 4 γηα ηηο θαηαρσξήζεηο θαη 15 γηα ηηο ππαίζξηεο. 

 

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε νπνηαδήπνηε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε λα ηεο ππνβιεζεί πξηλ ηε 

κεηάδνζε/δεκνζίεπζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκόξθσζε. Ζ απόθαζε ζα ιεθζεί δηα 

πεξηθνξάο εληόο 24 σξώλ.     

 

 

 

 

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. 


