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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 διαφημιστική 

επικοινωνία  COSMOTE VDSL και συγκεκριμένα το ραδιοφωνικό σποτ που μεταδόθηκε μετά την 

έκδοση της Α 5264 / 15.03.2017 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.  

 

Σε συνέχεια της Α 5264 Απόφασής της, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι από το κείμενο της 

επικοινωνίας δεν καθίσταται σαφές ότι η διαφημιζόμενη δυνατότητα αναβάθμισης ταχύτητας αφορά 

συγκεκριμένη κατηγορία συνδρομητών και όχι όλη τη συνδρομητική βάση της COSMOTE. 

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η εν λόγω επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε 

σύγχυση ή / και παραπλάνηση, προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί εντός 

μίας ημέρας. 

Η Επιτροπή σημείωσε την πρόθεση της εγκαλούμενης πλευράς για την προσθήκη της φράσης «αφορά 

τους πελάτες COSMOTE Home Double Play 24. Όροι και προϋποθέσεις στο cosmote.gr/speedoffer» 
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και ομόφωνα έκρινε ότι η διευκρίνιση αυτή συνάδει με το γράμμα και το πνεύμα της αρχικής Α 5264 

Απόφασής της και αποτρέπει το ενδεχόμενο σύγχυσης ή/και παραπλάνησης του καταναλωτή. 

  

Επισημαίνουμε, για ενημέρωσή σας, ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να 

εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου.  

 

 

 

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.  

 


