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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.
Α. ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «με ηη VODAFONE έτεις ….. ηη μεγαλύηερη 3G κάλσυη από ηα άλλα
δίκησα κινηηής ηηλεθφνίας» θαη «ηη μεγαλύηερη 3G κάλσυη 97,8%» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη
ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο από έγγξαθν ηεο εηαηξείαο VODAFONE, ζύκθσλα κε ην νπνίν ην παξαπάλσ
πνζνζηό έρεη δεισζεί επηζήκσο ζηελ αξκόδηα αξρή ΔΔΣΣ. Δπηπιένλ ην πνζνζηό απηό είλαη
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πςειόηεξν από ην αληίζηνηρν πνζνζηό πνπ δειώλεηαη επηζήκσο από ηηο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο
COSMOTE θαη WIND.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη αλσηέξσ ππό έιεγρν ηζρπξηζκνί είλαη
αιεζείο θαη ηεθκεξησκέλνη θαη δελ πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Β. Όζνλ αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνύο « με ηη VODAFONE έτεις ηο γρηγορόηερο mobile internet … από
ηα άλλα δίκησα κινηηής ηηλεθφνίας», «αποζηολή αρτείφν, καηέβαζμα αρτείφν, ζερθάριζμα ζηο
internet» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθόκηζε ε εγθαινύκελε πιεπξά
εκθαλίδνπλ ππεξνρή ηνπ δηθηύνπ ηεο VODAFONE έλαληη ησλ αληαγσληζηώλ ηεο σο πξνο ηελ ηαρύηεηα
ηνπ mobile internet θαη έηζη δηθαηνινγνύλ ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ηζρπξηζκώλ.
Καηά ζπλέπεηα ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη επί ηνπ ζεκείνπ απηνύ ηεο επηθνηλσλίαο δελ
ππάξρεη παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Καηόπηλ ηεο απνθάζεσο απηήο θαη γλσξίδνληαο πξνεγνύκελε απόθαζε (Α 4447 & ηε
ζπκπιεξσκαηηθή απηήο) πνπ αθνξνύζε ηελ επηθνηλσλία COSMOTE MOBILE INTERNET, ε
Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή δηαπηζηώλεη κε ηδηαίηεξε αλεζπρία όηη ππάξρνπλ επηθνηλσλίεο δύν
αληαγσληζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ, θαηά ηνλ ίδην ρξόλν, επηθνηλσλνύλ απνιύησο ζπλαθή, εάλ όρη
αθξηβώο ίδηα, κελύκαηα.
Δθηηκώληαο όηη ε θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα απνηειέζεη πιήγκα γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηαθεκηζηηθνύ
ιόγνπ, λα ζέζεη ζε ζνβαξή ακθηζβήηεζε ην θύξνο ηνπ ζεζκνύ ηεο απηνδέζκεπζεο θαη ησλ νξγάλσλ
ηεο θαη βέβαηα λα νδεγήζεη ζε ζίγνπξε ζύγρπζε ηνλ θαηαλαισηή, απνθάζηζε νκόθσλα λα
παξαπέκςεη ζηελ θξίζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο ηόζν ηελ επηθνηλσλία VODAFONE MOBILE
INTERNET, όζν θαη ηελ επηθνηλσλία COSMOTE MOBILE INTERNET, πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζεί ην
ζέκα απηό.
Παξάιιεια εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε κίαο
θνηλήο έξεπλαο, από έλα θνηλά απνδεθηό θνξέα πνπ ζα νδεγεί ζε ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα, όζνλ
αθνξά πνην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο είλαη ην ηαρύηεξν ζην mobile internet, ώζηε λα κπνξνύλ λα
εμαρζνύλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
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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.

