
 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 
 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4304            

 

ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ BOLD OGILVY, COSMOTE 

ΘΔΜΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
“VODAFONE i PHONE 4”    

 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ Α / 4299 / 27.08.2010 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 02.09.2010 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ Α / 4304 / 06.09.2010          

 

ΤΝΘΔΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Σ. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Γ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 
Ν. ΜΑΝΩΛΑ 
Φ. ΛΔΟΤΖ  

ΓΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ  
ΓΔ  
ΓΔ 
ΔΓΔΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

Ζ. ΜΑΒΗΓΖ 
Κ. ΠΑΝΟΓΗΑΝΝΖ 
Υ. ΚΟΝΗΝΖ 
Κ. ΒΛΑΥΟΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 
 
Λ. ΠΑΝΟ 
Τ. ΚΟΜΔΣΑΣΟΤ 
Δ. ΒΤΡΟΤ 
Α. ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

BOLD OGILVY 
BOLD OGILVY 
COSMOTE 
COSMOTE 
 
SPOT THOMSPON 
VODAFONE 
VODAFONE 
VODAFONE 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

 
   

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη 

όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε θξάζε «σύμυωνα με το PC World, με τη Vodafone έτεις το τατύτερο internet 

για το i phone σοσ» πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Vodafone, δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξαπιάλεζε, αθνύ ε ππό έιεγρν θξάζε παξαπέκπεη άκεζα θαη μεθάζαξα ζε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο 

πνπ δηελήξγεζε ην πεξηνδηθό (ρξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο), επηπιένλ δε επεηδή ππάξρεη δπλαηόηεηα  
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θαη πξνηξνπή άκεζεο ζύλδεζεο κέζσ ζπλδέζκνπ (link) απεπζείαο κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνύ, 

όπνπ δεκνζηεύεηαη ην ζύλνιν ησλ ιεπηνκεξεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ έξεπλα.  

 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία δελ πξνζθξνύεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

 

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. 

 

 


