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ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ Α / 4462 / 21.09.2011 κε ζέκα  
“VODAFONE MOBILE INTERNET (15.09.2011)”   
 
ΑΠΟΦΑΖ Α / 4447 / 31.08.2011 &  
Α / 4447 πκπιεξσκαηηθήο / 06.09.2011) κε ζέκα  
“COSMOTE MOBILE INTERNET (TVC 13΄΄)”   
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Β / 738 / 30.09.2011 
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Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, κεηά από πξνζθπγή ηεο 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο πνπ δηαηππώζεθε ζηελ Α 4462 Απόθαζε ηεο, έιαβε γλώζε ησλ 

επηθνηλσληώλ ησλ εηαηξεηώλ COSMOTE θαη VODAFONE θαζώο θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

Απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ πξσηνβαζκίσο.  

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ θαη 

ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ, θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ε ζεκαληηθή 

απόθιηζε ζηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ε επαθόινπζε 

απνπζία ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ, αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ mobile 

internet, θαζηζηά αδύλαηε ηε δηαηύπσζε ζπγθξίζεσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηζρπξηζκώλ 

ππεξνρήο.   

Δπνκέλσο, κέρξηο όηνπ ππάξμνπλ αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο, κε κεζνδνινγία θαη θξηηήξηα θνηλά 

απνδεθηά από ην ζύλνιν ησλ εηαηξεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο (COSMOTE-VODAFONE- WIND), 

πνπ ζα δηελεξγεζνύλ είηε από ηνλ αξκόδην θξαηηθό θνξέα ΔΔΣΣ, ή από ηξίηε εηαηξεία θνηλήο 

απνδνρήο, επηθνηλσλίεο ηέηνηαο θύζεσο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηέο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ακθόηεξεο νη επηθνηλσλίεο 

VODAFONE θαη COSMOTE, ζην ζεκείν πνπ επηθνηλσλνύλ ζύγθξηζε θαη ππεξνρή κε ηνπο 

ηζρπξηζκνύο «με ηη VOAFONE έτεις ηο γρηγορόηερο mobile internet … από ηα άλλα δίκησα 

κινηηής ηηλεθωνίας» θαη «(COSMOTE) ηο πιο γρήγορο ζερθάριζμα ζηο internet … από όλα 

ηα άλλα δίκησα κινηηής ηηλεθωνίας», δελ ηεθκεξηώζεθαλ, πξνζθξνύνπλ ζην άξζξν 8 ηνπ ΔΚΓ-

Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ άκεζα.     

 

 

 

 

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. 

 


