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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου και
τη νέα εκδοχή της επικοινωνίας COSMOTE MOBILE INTERNET και αποφάσισε την δια περιφοράς
αξιολόγηση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
Η Επιτροπή εξετάζοντας την υπό κρίση επικοινωνία COSMOTE MOBILE INTERNET με ημερομηνία 1ης
εμφάνισης 21/09/2012, σε σχέση με την Α 4599 Απόφασή της, κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι η εν
λόγω επικοινωνία έχει τροποποιηθεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της
αρχικής Απόφασης, αφού δεν γίνεται πλέον σε αυτή κανένας συγκριτικός ισχυρισμός αναφορικά με
την ταχύτητα του δικτύου.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι υπό έλεγχο ισχυρισμοί «το δίκτυο που
διακρίθηκε από το περιοδικό PC MAGAZINE», «διάκριση mobile internet PC MAGAZINE», «βάσει
έρευνας για όλα τα δίκτυα κινητής σε 34 σημεία της Αττικής» είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι (από τα
στοιχεία που προσκομίσθηκαν στην από 19.09.2012 συνεδρίαση), δεν μπορεί να οδηγήσουν σε
παραπλάνηση και κατά συνέπεια δεν προσκρούουν στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
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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.

