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Η Επιτροπή αξιολόγησε – μετά από σχετική αίτηση των εταιρειών SPOT THOMPSON / 

VODAFONE – την ονομασία των προγραμμάτων COSMOTE DOUBLE PLAY FIBERSPEED, 

που αποτελούν τροποποίηση της ονομασίας COSMOTE DOUBLE PLAY FIBER των ίδιων 

προγραμμάτων κατόπιν της Β 894 / 18.01.2018 Απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο νέος σύνθετος όρος FIBERSPEED εννοιολογικά συνδέει  

συγκεκριμένα και ευθέως την ταχύτητα του εκάστοτε προγράμματος με την τεχνολογία των 
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οπτικών ινών, όπως άλλωστε προκύπτει σε σημαντικά ποσοστά και από τα αποτελέσματα  

των ερευνών αγοράς που υποβλήθηκαν και από τις δύο πλευρές. 

 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η τροποποίηση που υλοποιήθηκε δεν είναι 

σύμφωνη με τη Β 894 Απόφασή της και τα εν λόγω, κατά τα άλλα ίδια, προγράμματα δεν είναι 

θεμιτό να ονομάζονται FIBERSPEED, διότι με την ονομασία αυτή μπορεί να δημιουργήσουν 

την εσφαλμένη εντύπωση ότι υποστηρίζονται επαρκώς από την προηγμένη τεχνολογία του 

δικτύου οπτικών ινών, κατά παράβαση του άρθρου 5 του ΕΚΔ-Ε.     

 

Δεδομένου ότι για τα εν λόγω προγράμματα χρησιμοποιούνται ήδη για μεγάλο χρονικό 

διάστημα οι μη θεμιτές ονομασίες FIBER και FIBERSPEED, η Επιτροπή όρισε προθεσμία 15 

εργάσιμων ημερών για την εφαρμογή της παρούσης. 

 

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης - με βάση το άρθρο 8. Στ του Κανονισμού - η νέα 

τροποποίηση της ονομασίας να της υποβληθεί για έγκριση πριν την εμφάνιση της, 

προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες  παρερμηνείες της παρούσης. 

Η σχετική Απόφαση θα κοινοποιηθεί το αργότερο εντός 4 ημερών από την υποβολή της 

πρότασης τροποποίησης στο ΣΕΕ. 

 

Διευκρινίζεται ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα 

τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των 

ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από 

το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση επανελέγχου.  

 

    

 

 

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

προβεί στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.  


