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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό 

έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.  

 

Η Δπηηξνπή  θαηαξράο έιαβε ππόςε ηεο όηη ζηε ζεηξά VODAFONE UNLIMITED πεξηιακβάλνληαη 8 

πξνγξάκκαηα ζπκβνιαίνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα νπνία δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηηο 

παξνρέο πξνο ηνπο θαηόρνπο ηνπο. 

ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «...με ηα VODAFONE UNLIMITED παίπνεηε ηα δεκαπλάζια από ηο πάγιο 

πος πληπώνεηε» θαη «με ηα νέα ππογπάμμαηα ζςμβολαίος VODAFONE UNLIMITED για ππώηη θοπά 
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ηο πάγιο ζος αποκηά έωρ και 10 θοπέρ μεγαλύηεπη αξία», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη ζπγθξηηηθνί θαη 

δελ ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο γηα ην ζύλνιν ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξνγξακκάησλ.  

Δμαίξεζε απνηειεί ζπγθεθξηκέλα ην πξόγξακκα VODAFONE UNLIMITED 50 (κε 50€/κήλα), ην νπνίν 

ζπγθξηλόκελν κε αληίζηνηρνπ θόζηνπο πξόγξακκα - ηνπιάρηζηνλ ηεο VODAFONE - απνδείρζεθε όηη 

πξνζθέξεη παξνρέο 10πιάζηαο αμίαο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί είλαη πηζαλό 

λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε ηνπ 

θαηαλαισηή, θαη γη απηό πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 3.1, 5, 8 & 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ.  

 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη από ηε ζεηξά ησλ νθηώ λέσλ πξνγξακκάησλ VODAFONE UNLIMITED κόλν 

γηα ην έλα ηεθκεξηώζεθε ε βαζηθή ππόζρεζε «παίξλεηε δεθαπιάζηα από ην πάγην πνπ πιεξώλεηε», ε 

Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε θξάζε «ε, με ηέηοιο ππάμα θα έμενα ζηοςρ άλλοςρ;», θαζώο θαη ε 

αληίζηνηρε νπηηθή απόδνζε (ρεηξνλνκίεο), είλαη ππεξβνιηθέο, αηεθκεξίσηεο θαη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ απαμησηηθέο εληππώζεηο γηα ηηο αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο. 

πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην παξαπάλσ ζεκείν ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα 

άξζξα 5,8 & 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ εληόο 2 εκεξώλ. 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

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. 


