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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, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία  

COSMOTE 4G+, όπως αυτή τροποποιήθηκε μετά την έκδοση της Α 5033 / 04.03.2015 Απόφασής της 

και έλαβε υπ’ όψιν της την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου των εταιρειών SPOT THOMPSON / 

VODAFONE και τις απόψεις των εταιρειών BOLD OGILVY / COSMOTE που γραπτά κατατέθηκαν, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό.  

 

Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η προσθήκη της φράσης «Διατίθεται αρχικά σε επιλεγμένες περιοχές 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Άρτα, Πρέβεζα, Χαλκιδική» καλύπτει το ζητούμενο της αρχικής Α 5033 

Απόφασής της και εξαλείφει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το δίκτυο 4G+ είναι διαθέσιμο ευρέως. 

Ωστόσο ο τρόπος εμφάνισης της φράσης αυτής δεν είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 

του ΣΕΕ για το μέγεθος και το χρόνο παραμονής των σταθερών τίτλων και για το λόγο αυτό η 

Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι προκύπτει παράβαση του άρθρου 3 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνει 

ανάλογη τροποποίηση άμεσα (εντός 1 ημέρας). 

 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

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. 

 

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.  


