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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα αίτηση 

ελέγχου και την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Σχετικά με τους υπό έλεγχο ισχυρισμούς που εμφανίζονται στην εταιρική ιστοσελίδα www.cosmote.gr, 

με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών (VODAFONE / SPOT THOMPSON και COSMOTE / BOLD 

OGILVY) δεν εξετάσθηκαν οι ισχυρισμοί 

- «… έτσι ώστε να ανεβάζουμε ταυτόχρονα ό,τι κι αν θέλουμε να μοιραστούμε» 

- «4G στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας» 

http://www.cosmote.gr/


 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

- «τεχνολογία HD VOICE που εξασφαλίζει καθαρό κρυστάλλινο ήχο, χωρίς θόρυβο από το 

περιβάλλον» 

και η Επιτροπή δεν τοποθετείται επ’ αυτών.  

 

Επίσης οι ισχυρισμοί   

- «άριστη ποιότητα ήχου (στο 90% των κλήσεων)» και  

- «κλήσεις χωρίς διακοπές σε ποσοστό άνω του 99%»  

αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή κατά τον έλεγχο της διαφημιστικής επικοινωνίας COSMOTE 

ΔΙΚΤΥΟ (ημ. 1ης εμφάνισης 24/07/2014, διάρκεια 45’’) με την Α 4970 Απόφαση.  

 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό «τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή κάλυψη σε όλες τις πόλεις άνω των 

50.000 κατοίκων», η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι από τα στοιχεία των πόλεων που αναλυτικά 

προσκομίσθηκαν προέκυψε η κάλυψη δικτύου 4G σε όλες τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 

κατοίκων. 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός 

τεκμηριώθηκε επαρκώς, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση και δεν προσκρούει στις 

διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. 

 

Σημειώνεται ότι η παράλειψη αναφοράς 2 συγκεκριμένων πόλεων – που παρότι αποδείχθηκε ότι 

καλύπτονται, δεν εμφανίζονται στο site – δηλώθηκε από την COSMOTE ότι θα διορθωθεί άμεσα.  

 

 

 

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

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

Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί 

στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις. 
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Υπενθυμίζεται 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.  


