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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου, 

εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε τα στοιχεία που κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα 

που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Καταρχάς η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τα στοιχεία που κατατέθηκαν και από τις δύο πλευρές 

διαπίστωσε ότι στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας διαμορφώνονται και αναγνωρίζονται – τόσο από 

τις εταιρείες, όσο και από τους καταναλωτές – αρκετές κατηγορίες βασισμένες σε διαφορετικά 

κριτήρια, ένα εκ των οποίων είναι η τιμή των συσκευών. 

 

Σχετικά με τους ισχυρισμούς «το ταχύτερο smartphone»  και «με τη μεγαλύτερη οθόνη στην κατηγορία 

του» που αφορούν στη συσκευή VODAFONE SMART II, από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν η 

Επιτροπή έκρινε ότι ενώ μεμονωμένα δεν τεκμηριώθηκε η ακρίβειά τους, εντούτοις αποδείχθηκε 
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επαρκώς ότι ισχύουν συνδυαστικά και εφόσον συγκρίνονται με προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία 

εύρους τιμής συσκευής έως 100€. 

Επειδή στην υπό έλεγχο επικοινωνία  

1) δεν είναι σαφές ότι η αναφορά των 2 αυτών χαρακτηριστικών αφορά μόνο στο συνδυασμό 

τους και  

2) επειδή παραλείπεται η διευκρίνιση της κατηγορίας εντός της οποίας επιχειρείται η σύγκριση,  

η Επιτροπή αποφάσισε - κατά πλειοψηφία στο σημείο (1) και ομόφωνα στο σημείο (2) ότι τίθεται θέμα 

σύγχυσης του καταναλωτή, παραβιάζονται τα άρθρα 3 και 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνουν οι 

ανάλογες τροποποιήσεις εντός 4 ημερών. 

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της 

παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν 

αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, 

προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες. 


