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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηεο πιεπξάο
VODAFONE / SPOT THOMPSON επαλεμέηαζε ηελ Α 4454 απόθαζε ηεο θαη εθηηκώληαο όηη ζε
νξηζκέλα ζεκεία ε δηαηύπσζε ηεο απόθαζεο απηήο δελ απνδίδεη κε αθξίβεηα ην πλεύκα ηεο θξίζεο
ηεο Δπηηξνπήο, νκόθσλα απνθάζηζε ηε δηόξζσζε ηεο πξναλαθεξζείζαο απόθαζεο, ε νπνία
επαλαδηαηππώλεηαη σο αθνινύζσο:
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.
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1. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «γηαηί κε ηε VODAFONE βγάδεης πηο εύθοια θιήζε απ’ όηη κε ηα άιια
δίθησα θηλεηής ηειεθωλίας» ε Δπηηξνπή έθξηλε θαη’ αξράο όηη ζηελ αληίιεςε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή ε
έλλνηα ηεο «επθνιίαο» ζηελ θιήζε – πέξαλ ηνπ πξσηεύνληνο, πνπ είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε θιήζε
– ζπλδέεηαη νπσζδήπνηε θαη κε ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.
Από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ πξνέθπςε όηη ην δίθηπν ηεο VODAFONE έρεη κελ έλα ειαθξώο
ρακειόηεξν πνζνζηό απνηπρεκέλσλ θιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν COSMOTE, όκσο δελ
ηεθκεξηώζεθε όηη ππεξέρεη όζνλ αθνξά ηελ ηαρύηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θιήζεο.
πλεπώο, ν παξαπάλσ ππό θξίζε ηζρπξηζκόο, αιιά θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπ ζελαξίνπ πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο πην γξήγνξεο θιήζεο - όπσο ελδεηθηηθά «ασηό ποσ ζέιεη είλαη λα
απαληάεη πρώηος», «όποηος ηειεθωλήζεη πρώηος, θερδίδεη» - θαηά ηελ νκόθσλε άπνςε ηεο Δπηηξνπήο
κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κία εζθαικέλε εληύπσζε ππεξνρήο ηεο δηαθεκηδόκελεο εηαηξείαο θαη λα
νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε.
Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα
άξζξα 3, 5, 8 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα.
2. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «γηα λα έτεης ηέιεηα ποηόηεηα επηθοηλωλίας» ε Δπηηξνπή δέρζεθε ηε
δήισζε ηεο πιεπξάο VODAFONE / SPOT THOMPSON πεξί άκεζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ιέμεο «ηέιεηα»
θαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό δελ πξνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζή ηνπ.
3. ρεηηθά κε ηε δηαηύπσζε «5 ζηα 5, αιιά δελ ...» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη είλαη ππεξβνιηθή
θαη έκκεζα απαμησηηθή γηα ηνλ αληαγσληζκό ηδηαίηεξα επεηδή ζην ζεκείν ηεο επηθνηλσλίαο πνπ
εκθαλίδεηαη ιεηηνπξγεί σο ζπκπέξαζκα ησλ όζσλ έρνπλ πξνεγεζεί, δειαδή ηεο ζύγθξηζεο ζηελ
«επθνιία» θιήζεο κε ηα άιια δίθηπα, ηα νπνία όκσο από ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία δελ
απνδείρζεθε όηη πζηεξνύλ.
Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα
άξζξα 5 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο άκεζα.

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
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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.

