
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4825-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ                                                 

 

ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ BBDO, FORTHNET 

ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
“COSMOTE ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ”    

 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α / 4819 / 05.12.2013 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14.01.2014 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α / 4825-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / 15.01.2014              

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

J. NASS 
Μ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Γ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 
Δ. ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΙΑΣ 

ΕΔΕΕ 
ΕΔΕΕ 
ΕΔΕΕ 
ΣΔΕ 
ΣΔΕ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 

Σε συνέχεια της Α 4825 / 16.12.2013 Απόφασης η Επιτροπή έλαβε γνώση της από 03/01/2014 

επιστολής των εταιρειών BOLD OGILVY / COSMOTE με θέμα την παράταση της προθεσμίας για την 

τροποποίηση του ονόματος του προϊόντος COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ και την από 08/01/2014 

επιστολή των εταιρειών BBDO / FORTHNET σχετικά με το θέμα αυτό.  

 

Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την πολυπλοκότητα των απαιτούμενων– 

όπως περιγράφονται από τις BOLD OGILVY / COSMOTE – εσωτερικών διαδικασιών, ούτε να 

εκτιμήσει την άμεση συνάφεια τους με την αλλαγή του ονόματος αλλά ούτε και τον αναγκαίο χρόνο που 

απαιτείται για την υλοποίησή τους. 

Ωστόσο, καλόπιστα δεχόμενη τα όσα αναφέρονται στην επιστολή BOLD OGILVY / COSMOTE, 

ομόφωνα συναινεί σε μερική παράταση της προθεσμίας τροποποίησης του ονόματος του προϊόντος 

COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, καθώς κύριο μέλημα της Επιτροπής αποτελεί να μην εκτίθενται οι 

καταναλωτές σε διαφημιστικές επικοινωνίες που προκαλούν σύγχυση ή / και παραπλάνηση. 

Ως εκ τούτου η εν λόγω τροποποίηση (στην ονομασία του προϊόντος και την επικοινωνιακή του 

υποστήριξη) πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 28/02/2014. 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Επισημαίνεται ότι στο μεταβατικό αυτό διάστημα και για την καλύτερη δυνατή προστασία των 

καταναλωτών, θα πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε επικοινωνία του ονόματος του προϊόντος COSMOTE 

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ να αναφέρονται ευκρινέστατα τα πραγματικά χαρακτηριστικά αυτού (1500 λεπτά 

ομιλίας και 1500 sms).     

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της 

παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν 

αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, 

προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.  


