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Η 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 VODAFONE ΠΔΡΙΑΓΩΓΗ, αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα εμέηαζε ηνπο ππό έιεγρν ηζρπξηζκνύο: «θαηαργούκε ηα θόζηε 

περηαγωγής» , «οη θιήζεης ποσ θάλεης θοζηίδοσλ όζο θαη ζηελ Ειιάδα τωρίς θακηά επηπιέολ τρέωζε», 

«Εσρώπε=Ειιάδα» θαη «ποσζελά δελ ζα βρεης θαιύηερε roaming προζθορά», νη νπνίνη 

ακθηζβεηήζεθαλ από ηελ εγθαινύζα πιεπξά σο αλαιεζείο θαη παξαπιαλεηηθνί.  
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Η Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «θαηαργούκε ηα θόζηε περηαγωγής» απνηειεί έλαλ 

απόιπην ηζρπξηζκό πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε αθνύ, όπσο αλαθέξζεθε ζηε ζπδήηεζε, θαηαξγήζεθε κόλν 

ε επηπιένλ ρξέσζε ησλ εμεξρόκελσλ θιήζεσλ αιιά όρη θαη απηή ησλ εηζεξρόκελσλ. 

Όκσο, επεηδή θαηά ηελ αληίιεςε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή ζηελ έλλνηα ηνπ θόζηνπο πεξηαγσγήο 

πεξηιακβάλεηαη ην επηπιένλ θόζηνο όισλ ησλ θιήζεσλ (εηζεξρόκελεο & εμεξρόκελεο), ε ππό θξίζε 

δήισζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλεο εληππώζεηο θαη γηα ην ιόγν απηό πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 

θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

 

Δπηπιένλ, ν ηζρπξηζκόο «οη θιήζεης ποσ θάλεης θοζηίδοσλ όζο θαη ζηελ Ειιάδα τωρίς θακηά επηπιέολ 

τρέωζε», θαζώο θαη ην super «Εσρώπε=Ειιάδα» δελ ηεθκεξηώζεθε όηη ηζρύεη γηα όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο, θαζώο θαηά ηε ζπδήηεζε πξνέθπςε όηη ππάξρνπλ θιήζεηο γηα ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο 

ρξεώλεηαη πεξηζζόηεξν ζην εμσηεξηθό από όηη ζηελ Διιάδα.  

πλεπώο, ε ππό θξίζε δήισζε είλαη δπλαηόλ λα παξαπιαλήζεη, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ 

ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

 

Σέινο, ν ηζρπξηζκόο «ποσζελά δε ζα βρεης θαιύηερε roaming προζθορά» είλαη απόιπηνο θαη 

ππεξβνιηθόο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ κέζνπ όξνπ ρξόλνπ ζπλδηαιέμεσλ, πνπ επηθαιέζηεθε ε 

εγθαινύκελε πιεπξά, δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επαξθώο. 

Γηα ην ιόγν απηό πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

Η Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 2 

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. 
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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. 


