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ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ

Α / 3887 / 28.01.2009
29.01.2009
Α / 3892 / 29.01.2009

ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Μ. ΟΡΦΑΝΑΚΖ
Β. ΒΑΟ
Κ. ΚΩΣΗΟΠΟΤΛΟΤ
Π. ΒΟΤΣΑ
Ε. ΜΔΕΑΝ

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΔΓΔΔ
ΓΔ
CREAM
WIND

Ζ. ΜΑΒΗΓΖ
Γ. ΣΡΑΣΟ
Κ. ΜΠΑΚΟΠΟΤΛΟ
Γ. ΦΟΤΗΑ

BOLD OGILVY
COSMOTE
COSMOTE
COSMOTE

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Ππωηοβάθμια Δπιηποπή Δλέγσος Δπικοινωνίαρ, όπωρ πποβλέπεηαι από ηον Δλληνικό Κώδικα
Γιαθήμιζηρ – Δπικοινωνίαρ, εξέηαζε ηην ςπό έλεγσο επικοινωνία και αξιολόγηζε όλα ηα ζηοισεία πος
παποςζιάζθηκαν και ηα επισειπήμαηα πος αναπηύσθηκαν καηά ηη διαδικαζία.
σεηικά με ηιρ θπάζειρ «κοτσάνες ποσ αμόλησε το στόμα τοσ βατράτοσ», «υρογκ, πήγες να μας τη
βγεις επιθετικά – Δε θα γίνεις πρίγκιπας ποτέ… βάτρατε… βάτρατε», η Δπιηποπή έκπινε όηι
ςπεπβαίνοςν ηα όπια ηηρ διαθημιζηικήρ δεονηολογίαρ, λειηοςπγούν απαξιωηικά και πποζβάλλοςν ηο
ανηαγωνιζηικό πποϊόν COSMOTE FROG και ζςνεπώρ πποζκπούοςν ζηο άπθπο 12 ηος ΔΚΓ-Δ.
σεηικά με ηο ζςγκπιηικό πίνακα ηων σπεώζεων, η Δπιηποπή έκπινε όηι είναι πιθανό να οδηγήζει ζε
παπαπλάνηζη μέπορ ηων καηαναλωηών, αθού
α) ηο super «στείλε κενό sms στο 12260» είναι ενδεσόμενο να μη γίνει ανηιληπηό από όλοςρ όηι
αποηελεί απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για να ιζσύζοςν οι
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αναθεπόμενερ ζηον πίνακα σπεώζειρ ηηρ Q και
β) ηο μέγεθορ ηων γπαμμάηων ηος super δεν επιηπέπει ηην άμεζη και εςσεπή ανάγνωζη και καηανόηζή
ηος.
Ωρ εκ ηούηος, ζηο ζημείο αςηό η Δπικοινωνία πποζκπούει ζηα άπθπα 3.2, 5 και 11 ηος ΔΚΓ-Δ.
σεηικά με ηο ζςγκπιηικό πίνακα ηος δωπεάν σπόνος ομιλίαρ, η Δπιηποπή έκπινε όηι ηα ζηοισεία πος
αναθέπονηαι δεν είναι ζςγκπίζιμα, αθού ούηε η FROG ούηε η COSMOΚΑΡΣΑ διαθέηοςν κάπηερ ηων
10€ και ηων 20€, ώζηε να μποπούν να εξασθούν ζωζηά ζςμπεπάζμαηα.
ςνεπώρ ζηο ζημείο αςηό η επικοινωνία πποζκπούει ζηο άπθπο 11 ηος ΔΚΓ-Δ.
σεηικά με ηον ιζσςπιζμό «με τις υθηνότερες τρεώσεις της αγοράς», η Δπιηποπή έκπινε όηι δεν
ηεκμηπιώθηκε επαπκώρ, αθού η ενηύπωζη πος μποπεί να δημιοςπγηθεί είναι όηι η Q είναι η μοναδική
εηαιπεία πος πποζθέπει ηόζο σαμηλέρ σπεώζειρ, ενώ ζηην ππαγμαηικόηηηα ζςμπίπηοςν με αςηέρ ηος
FROG.
Δπομένωρ, ζηο ζημείο αςηό η επικοινωνία πποζκπούει ζηο άπθπο 5 ηος ΔΚΓ-Δ.
Με βάζη ηα παπαπάνω η Δπιηποπή ομόθωνα αποθάζιζε όηι η ςπό έλεγσο επικοινωνία ηηρ Q
πποζκπούει ζηιρ διαηάξειρ ηος ΔΚΓ-Δ και ππέπει να ηποποποιηθεί αναλόγωρ.
Με βάζη ηο άπθπο 9.γ ηος Κανονιζμού οι ηποποποιήζειρ ππέπει να γίνοςν άμεζα.

Πποζθςγή ζηη Γεςηεποβάθμια Δπιηποπή Δλέγσος Δπικοινωνίαρ πποβλέπεηαι ζηον κανονιζμό ηηρ
ΠΔΔΔ (άπθπο 9, παπ.ε). Δπιζημαίνεηαι όηι, βάζει ηος κανονιζμού ηηρ ΠΔΔΔ (άπθπο 6, παπ.α), η
πποζθςγή ζηη Γεςηεποβάθμια Δπιηποπή Δλέγσος Δπικοινωνίαρ δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.

