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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 θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο ξαδηνθσληθέο επηθνηλσλίεο COSMOTE WHAT’S UP θαη VODAFONE CU 

θαη αλαιύνληαο ηόζν ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο όζν θαη ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα ε Δπηηξνπή θαηά 

πιεηνςεθία έθξηλε όηη παξά ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε βαζηθή ηδέα, ην ηειηθό απνηέιεζκα (γεληθή 

εκθάληζε) πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθηέιεζε ηνπνζεηεί ηα δύν ξαδηνθσληθά πνιύ θνληά θαη είλαη 

πηζαλό ε γεληθή εληύπσζε πνπ εθιακβάλεη ν θαηαλαισηήο λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε σο πξνο ηελ 

ηαπηόηεηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο. Ο θίλδπλνο ηεο ζύγρπζεο επηηείλεηαη από ην γεγνλόο όηη ηα 
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δύν δηαθεκηζηηθά αθνξνύλ πξντόληα πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη απεπζύλνληαη ζην ίδην 

θνηλό. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία COSMOTE 

WHAT’S UP - πνπ αθνινύζεζε ρξνληθά απηήλ ηεο VODAFONE - πξνζθξνύεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ 

θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ.  

 

 

 

 

 

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. 


