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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Καηαξράο, ε Δπηηξνπή δέρζεθε ηε δήισζε ηεο εγθαινύζαο πιεπξάο VODAFONE / SPOT THOMPSON
πεξί παξαηηήζεώο ηεο από ηνλ έιεγρν ηνπ ηζρπξηζκνύ «Η μεγαλύηερη 3G κάλσψη», κεηά ηελ ππνβνιή
ησλ ζρεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο από ηελ εηαηξεία COSMOTE.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ηο πιο γρήγορο ζερθάριζμα ζηο internet…από όλα ηα άλλα δίκησα
κινηηής ηηλεθωνίας» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία πξνο ηεθκεξίσζε
(απνηειέζκαηα έξεπλαο) δελ είλαη επαξθή, αθνύ απνηεινύλ εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο
COSMOTE.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηε δήισζε ηνπ θ. Υ. Κνλίλε όηη ζρεηηθή επίζεκε βεβαίσζε από ηελ αλεμάξηεηε
ηξίηε εηαηξεία πνπ δηεμήγαγε ηελ έξεπλα - πνπ πηζηνπνηεί ηα ήδε θαηαηεζεηκέλα απνηειέζκαηα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζην ΔΔ άκεζα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε λα δώζεη πξνζεζκία 2
εκεξώλ γηα ηε ζρεηηθή ππνβνιή νπόηε θαη ζα επαλέιζεη κε ηελ νξηζηηθή ηεο επί ηνπ ζεκείνπ απηνύ
απόθαζε.
Γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα κεζνιαβήζεη, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία COSMOTE κπνξεί λα
ζπλερηζηεί θαλνληθά.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

