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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο–Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

ππόςε ηεο θαη από ηηο δύν πιεπξέο θαη νκόθσλα απνθάζηζε ηα εμήο: 

 

1. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε λέα ππεξεζία ηεο Vodafone δελ ηελ θαζηζηά 

ζαθώο αληηιεπηή από ην κέζν θαηαλαισηή δεδνκέλνπ όηη:   



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

α) ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηόζν ζηηο δηαηππώζεηο αιιά θαη ζηηο εληππώζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ 

ν πξνθνξηθόο ιόγνο θαη ε εηθόλα, ζε ζρέζε κε ηελ πεξηγξαθή πνπ γίλεηαη ζην scroll θείκελν, θαη 

β) ε πςειή ηαρύηεηα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην scroll δελ επηηξέπεη ηελ απόιπηε αληίιεςε ηεο 

πιεξνθνξίαο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

η) Η δηαηύπσζε θαηά ηελ εθθώλεζε «…θαη να μας μένοσν και 162€ το τρόνο στην τσέπη» δελ 

ηεθκεξηώζεθε όηη ηζρύεη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο θαη είλαη παξαπιαλεηηθή ζπλδπαδόκελε θαη κε ηε 

δηαηύπσζε «…έσο θαη 4 δηαθνξεηηθά λνύκεξα…».  

Γηα ην ιόγν απηό πξνζθξνύεη ζην άξζξν 4 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 

εκεξώλ.  

Ωζηόζν, ε Δπηηξνπή θξίλεη ζθόπηκν λα επηζεκάλεη όηη ην θείκελν ζην scroll (αιιά όρη κε ηελ ηαρύηεηα 

θαη ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη) πεξηγξάθεη ηελ πξνζθνξά θαη ην όθεινο πνπ 

απηή επηθέξεη, ζσζηά θαη ζαθώο. 

ηη) Η πξνθνξηθή δηαηύπσζε «Η κινητή τηλευωνία γίνεται πιο προσιτή από ποτέ» ελέρεη ζεκαληηθή 

γελίθεπζε, θξίλεηαη ππεξβνιηθή κε θίλδπλν λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληύπσζε όηη ζπλνιηθά ε Vodafone 

είλαη πην πξνζηηή θαη όρη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πξντόλησλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά. 

Αληίζεηα, ην θείκελν ηεο θάξηαο «θηλεηή ηειεθσλία πην πξνζηηή κε απνδείμεηο» δελ δεκηνπξγεί 

πξόβιεκα, ζπλδεόκελε ακεζόηεξα κε ηελ πξνζθνξά.  

Γηα ην ιόγν απηό ε παξαπάλσ πξνθνξηθή δηαηύπσζε πξνζθξνύεη ζην άξζξν 4 ηνπ ΔΚΓ-Δ πεξί 

αιεζείαο θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 4 εκεξώλ. 

 

2. Η Δπηηξνπή ππελζπκίδεη ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΓΔΔ γηα ην κέγεζνο θαη ηελ ηαρύηεηα ησλ 

θπιηόκελσλ supers. 

 

3. Τπελζπκίδεηαη όηη ε αλαθνξά ζην ΦΠΑ πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ην λόκν.     

 
 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 10, παξ.β). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 8, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.  


