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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

 
   

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο  θαη αμηνιόγεζε 

όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

ρεηηθά κε ηηο επώλπκεο καξηπξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία: 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

«Παπ’ όλο πος είσα δωπεάν σπόνο ομιλίαρ και ζηην πποηγούμενη εηαιπία πος ήμοςν, δε μος έθηανε. 

Είσα πάνηα άγσορ. Τα νέα UNLIMITED ππογπάμμαηα ηηρ VODAFONE ήηαν ζωηήπια. Ποηέ δεν 

πεπίμενα ηόζο μεγάλη διαθοπά ζηο λογαπιαζμό μος» θαη «Το ππόγπαμμα UNLIMITED ηηρ 

VODAFONE ηο βπίζκω πάνω απ’ όλα αξιόπιζηο και αζθαλέρ. Γιαηί ζος δίνει αςηό πος ςπόζσεηαι, 

σωπίρ παγίδερ. Γι’ αςηό ήπθα ζηη VODAFONE» ε Δπηηξνπή δέρζεθε όηη είλαη αιεζείο θαη απζεληηθέο. 

Δληνύηνηο επεηδή νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ νδήγεζαλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο επηθνηλσλίαο ζηηο 

δειώζεηο απηέο έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά, κε ηηο εηαηξίεο COSMOTE θαη WIND λα πξνζθέξνπλ πιένλ 

αλάινγα πξνγξάκκαηα κε απηά ηεο VODAFONE, νη παξαπάλσ επώλπκεο καξηπξίεο θαζίζηαληαη 

μεπεξαζκέλεο. 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε θαη απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία 

πξνζθξνύεη ζην άξζξν 13 ηνπ ΔΚΓ-Δ, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππώζεηο ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα. 

 

ρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ - όπσο πξνηάζεθε από ηελ πιεπξά SPOT THOMPSON / 

VODAFONE - «Ππογπάμμαηα ζςμβολαίος VODAFONE UNLIMITED. Μιλάρ απεπιόπιζηα και 

οικονομικά ππορ VODAFONE, ππορ ζηαθεπά ακόμα και ππορ όλα ηα δίκηςα» ε Δπηηξνπή νκόθσλα 

απνθάζηζε όηη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.    

 

 

 

 

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. 

 

 


