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Σε συνέχεια της Α 5337 / 05.12.2017 Απόφασής της η Επιτροπή έλαβε γνώση της από 08/12/2017 

επιστολής των εταιρειών BOLD OGILVY / COSMOTE με θέμα την παράταση της προθεσμίας 

τροποποίησης της επικοινωνίας COSMOTE DOUBLE PLAY FIBER, στον προϊοντικό κατάλογο που 

εμφανίζεται στην εταιρική ιστοσελίδα και της από 12/12/2017 τοποθέτησης των εταιρειών SPOT 

THOMPSON / VODAFONE επί του θέματος αυτού και επισημαίνει τα εξής:   

 

Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την πολυπλοκότητα των απαιτούμενων– 

όπως περιγράφονται από τις BOLD OGILVY / COSMOTE – εσωτερικών διαδικασιών, ούτε να 

εκτιμήσει την άμεση συνάφεια τους με την αλλαγή στην ονομασία κάποιων προϊόντων αλλά ούτε και 

τον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται για την υλοποίησή τους. 

Ωστόσο, καλόπιστα δεχόμενη τα όσα αναφέρονται στην επιστολή BOLD OGILVY / COSMOTE αλλά 

και επισημαίνοντας ότι πρωταρχικό μέλημα της είναι η προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενη 

σύγχυση ή / και παραπλάνηση, η Επιτροπή ομόφωνα συναινεί σε παράταση 30 ημερών της 

προθεσμίας τροποποίησης της επικοινωνίας COSMOTE DOUBLE PLAY FIBER, στον προϊοντικό 

κατάλογο που εμφανίζεται στην εταιρική ιστοσελίδα. Για αυτό το χρονικό διάστημα η Επιτροπή 
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ομόφωνα αποφάσισε ότι θα πρέπει στον προϊοντικό κατάλογο που εμφανίζεται στην εταιρική 

ιστοσελίδα να υπάρχει διευκρίνιση ότι τα προγράμματα Cosmote Double Play Fiber 30 και Cosmote 

Double Play Fiber 50 είναι διαθέσιμα με οπτική ίνα μέχρι την «καμπίνα» σε συγκεκριμένες περιοχές.  

 

 

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.  

 

Τονίζεται 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.  


