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Σε συνέχεια της Α 5044 / 19.03.2015 Απόφασης σχετικά με την επικοινωνία COSMOTE 4G+, η 

Πρωτοβάθμια Επιτροπή έλαβε γνώση της Απόφασης Β 854 / 31.03.2015 στην οποία κατέληξε η 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεση της. 

Σύμφωνα με την οριστική αυτή Απόφαση ο ισχυρισμού «…4G+ που πρώτη η COSMOTE έφερε στην 

Ελλάδα» δεν θεωρήθηκε επαρκώς τεκμηριωμένος η εταιρεία COSMOTE πρέπει άμεσα να σταματήσει 

την προβολή του  

 

Με αυτό το δεδομένο, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «…4G+ που 

αποδεδειγμένα πρώτη έφερε η COSMOTE στην Ελλάδα» προσκρούει στα άρθρα 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε 

και πρέπει άμεσα (εντός 1 ημέρας) να σταματήσει να προβάλλεται.  

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η αξιολόγηση της λέξης «αποδεδειγμένα», σε σχέση με την υποβληθείσα 

αίτηση ελέγχου, ως προς το κατά πόσο είναι δυσφημιστική, είναι πλέον άνευ αντικειμένου, καθώς, 

λόγω των προαναφερθέντων, ο ισχυρισμός στο σύνολο του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.  

 

 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

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

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

Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί 

στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις. 

 

Υπενθυμίζεται 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.  


