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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 ζπλεδξίαζεο. 

 

Ζ Δπηηξνπή εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε 

άπνςε όηη ν ηζρπξηζκόο «η VODAFONE ζοσ προζθέρει γρηγορόηερο MOBILE INTERNET από ηα 

άλλα δίκησα κινηηής ηηλεθωνίας» είλαη ζπγθξηηηθόο, απόιπηνο, ππεξβνιηθόο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξαπιάλεζε θαη ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο. Παξόηη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλώλ πνπ 
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πξνζθνκίζζεθαλ δελ ακθηζβεηείηαη, εληνύηνηο θξίζεθε όηη ηα ζηνηρεία απηά είλαη αλεπαξθή λα 

ππνζηεξίμνπλ έλαλ ηόζν γεληθό, απόιπην αληαγσληζηηθό ηζρπξηζκό θαη ελ ηέιεη λα ηνλ ηεθκεξηώζνπλ. 

 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζηα 

άξζξα 3, 5, 8 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 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. 


