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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ
θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά
ηε ζπδήηεζε.
Η Δπηηξνπή έιαβε γλώζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ζηελ «νηθνγέλεηα» πξνγξακκάησλ VODAFONE
UNLIMITED πεξηιακβάλεηαη ζεηξά πξνγξακκάησλ πνπ δηαθνξνπνηνύληαη ζαθώο κεηαμύ ηνπο,
πξνζθέξνληαο δηαθνξεηηθά πξνλόκηα αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπο.
Με βάζε απηό, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη νη ππό έιεγρν επηθνηλσλίεο ηεο εηαηξείαο VODAFONE, πνπ
θάλνπλ ρξήζε ησλ απζεληηθώλ δειώζεσλ 2 ζπλδξνκεηξηώλ ηεο, είλαη πηζαλόλ λα νδεγήζνπλ ζε
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ζύγρπζε ή παξαπιάλεζε, αθνύ δελ γίλεηαη κε θαλέλαλ ηξόπν αλαθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πξνγξακκάησλ ζηα νπνία είλαη ζπλδξνκήηξηεο νη ελ ιόγσ θαηαλαιώηξηεο θαη γηα ηα νπνία πξνθαλώο
έρνπλ ηελ εκπεηξία πνπ εθθξάδνπλ.
πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη ππό θξίζε επηθνηλσλίεο πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 3
θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ άκεζα.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

