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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. 

 

ρεηηθά κε ηε θξάζε «ηώπα ηο G G G ζε ακολοςθεί όπος παρ» ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη 

ην επίξξεκα «όπος» δε ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα «πανηού» θαη δελ επηθνηλσλεί ζηνλ θαηαλαισηή 

ηελ (αλαθξηβή) ππόζρεζε ηεο θάιπςεο δηθηύνπ ζε θάζε ζεκείν, δηόηη ε θξάζε απηή ζπλνδεύεηαη θαη 

άκεζα ζπλδέεηαη κε ηε δήλωζη « ... ζε πεπιζζόηεπα ζημεία». Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο 

θαζίζηαηαη ζαθέο όηη πξόθεηηαη γηα δηαθεκηζηηθή απόδνζε ηνπ κελύκαηνο ηεο βειηίσζεο ηνπ δηθηύνπ 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

COSMOTE, ε νπνία θηλείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο δενληνινγίαο θαη δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξαπιάλεζε. 

πλεπώο, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ζην παξαπάλσ ζεκείν ε επηθνηλσλία δελ 

πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «επέκηαζη δικηύος 3G +30%» θαη «αύξηζη μέζηρ ηασύηηηαρ +45%» ε 

Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη εθθξάδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο αιιαγέο / βειηηώζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζην δίθηπν ηεο COSMOTE, ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο από ηα πξνζθνκηζζέληα 

ζηνηρεία, δελ κπνξνύλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή θαη δελ παξαβηάδνπλ ηηο 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. 


