
 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4131     

 

ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ BOLD OGILVY, COSMOTE 

ΘΔΜΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
“VODAFONE MOBILE BROADBAND”    

 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Α / 4127 / 30.11.2009 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 03.12.2009 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ Α / 4131 / 04.12.2009       

 

ΤΝΘΔΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Γ. ΦΑΛΚΟΝΑΚΖ 
Γ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ 
Κ. ΚΩΣΗΟΠΟΤΛΟΤ 
Μ. ΥΑΜΑΛΔΛΛΖ 

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΔΓΔΔ 
ΓΔ 
ΓΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

Ζ. ΜΑΒΗΓΖ 
Υ. ΚΟΝΗΝΖ 
Γ. ΟΝΟΠΑ 
Γ. ΚΟΤΣΩΝΑ  
 
Λ. ΠΑΝΟ 
Τ. ΚΟΜΔΣΑΣΟΤ 
Κ. ΜΠΗΜΠΖ 
Μ. ΓΗΑΣΕΗΓΖ 
Κ. ΠΑΝΑΓΟ 
Γ. ΥΡΤΑΚΟΠΟΤΛΟ   

BOLD OGILVY 
COSMOTE 
COSMOTE 
COSMOTE 
 
SPOT THOMPSON 
VODAFONE 
VODAFONE 
VODAFONE 
VODAFONE 
VODAFONE 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη έιαβε ππόςε ηεο ηελ 

ππνβιεζείζα αίηεζε ειέγρνπ. 

 

Από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη από όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε 

δήισζε «40% πιο γρήγορο κατέβασμα στο internet από τα άλλα δίκτυα», ν νπνίνο είλαη ζπγθξηηηθόο 

ηζρπξηζκόο πνπ πξνζδίδεη ζεκαληηθό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζην δίθηπν ηεο VODAFONE, είλαη   

πηζαλό λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο θαζώο δεκηνπξγεί κηα γεληθεπκέλε εληύπσζε ππεξνρήο 

ηεο VODAFONE, ε νπνία όκσο δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο γηα ην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

θαη ππό όιεο ηηο ζπλζήθεο. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Πξνθεηκέλνπ ν ηζρπξηζκόο απηόο λα κε δεκηνπξγεί ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο, ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί θαη λα επηθνηλσλείηαη κε ηελ ίδηα βαξύηεηα κε ην θύξην κήλπκα ε πιεξνθνξία όηη ε 

ππεξνρή ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο ζηελ ηαρύηεηα θαηεβάζκαηνο δηαπηζηώζεθε ζε 100 

ζπγθεθξηκέλα θαη πξνεπηιεγκέλα από ηε VODAFONE ζεκεία ηεο Διιάδαο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ζα 

παξέρνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ηα επί κέξνπο ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη, ώζηε λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή 

ηνπ απόθαζε. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη 

ζηα άξζξα 3.2 θαη 11 ηνπ ΔΓΚ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ. 

Ζ Δπηηξνπή επίζεο απνθάζηζε ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο λα ηεο ππνβιεζνύλ γηα έγθξηζε πξηλ ηε 

κεηάδνζή ηνπο θαη δεζκεύεηαη γηα ηελ απάληεζή ηεο εληόο 24 σξώλ από ηελ ππνβνιή. 

 

 

 

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. 

 


