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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

 
 

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 αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «απολαύζηε ηην εμπειρία ηοσ MOBILE INTERNET ζηο πιο γρήγορο 3G 

δίκησο ηης Ελλάδας» ε Δπηηξνπή από ηελ πιεζώξα ησλ ηερληθώλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ 
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παξνπζηάζζεθαλ, αιιά θαη από ην ηδηαίηεξν λνκηθό-ζεζκηθό θαζεζηώο πνπ αθνξά ζηηο κεηξήζεηο 

όισλ ησλ δηθηύσλ, δελ κπόξεζε λα θαηαιήμεη ζε ζαθή θαη αζθαιή άπνςε. 

πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε εξκελεία θαη ε αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

ζηνηρείσλ πξνο ηεθκεξίσζε ηνπ ππό έιεγρν ηζρπξηζκνύ, εθθεύγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ηδηαίηεξα δε 

εθόζνλ ππάξρεη ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), πνπ είλαη ε κόλε 

αξκόδηα γη’ απηά ηα ζέκαηα ξπζκηζηηθή αξρή. 

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή ζα απνθαζίζεη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνύ εάλ θαη όηαλ 

ελεκεξσζεί γηα ηελ επίζεκε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ επ’ απηνύ ηνπ ζέκαηνο. 

Μέρξη ηόηε ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε κε βάζε ην άξζξν 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ όηη ν απόιπηνο θαη 

ζπγθξηηηθόο ηζρπξηζκόο ππεξνρήο «πιο γρήγορο 3G δίκησο» δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

επηθνηλσλία ηεο VODAFONE θαη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα γίλεη εληόο 3 εκεξώλ. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «έτεις ηο internet μαζί ζοσ κάθε ζηιγμή» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη δελ ηίζεηαη 

ζέκα παξαπιάλεζεο, θαζώο εθθξάδεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην internet ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο, ζηνηρείν πνπ απνηειεί βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο MOBILE 

INTERNET. 

πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.   

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

 

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. 

 

 


