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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία σε
σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι έχουν υποβληθεί 2 αιτήσεις επανελέγχου από τις
εταιρείες SPOT THOMPSON / VODAFONE προς τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, η οποία και θα
αποφασίσει οριστικά με βάση όλα τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της κατά πόσο η COSMOTE
δικαιούται να επικαλείται στην επικοινωνία της ότι είναι η πρώτη εταιρεία που έφερε το δίκτυο 4G+
στην Ελλάδα.
Θεωρώντας ότι η οριστική κρίση επί του θέματος αυτού συνδέεται άμεσα με την αξιολόγηση του, στην
παρούσα διαδικασία, υπό έλεγχο ισχυρισμού «και τις ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες του δικτύου 4G+
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που αποδεδειγμένα πρώτη έφερε η COSMOTE στην Ελλάδα», η Πρωτοβάθμια Επιτροπή σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ομόφωνα αποφάσισε να επιφυλαχθεί επί του παρόντος και να
καταλήξει σε οριστική Απόφαση αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης της Δευτεροβάθμιας
Επιτροπής. Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι με τον τρόπο αυτό θα καταλήξει με υπευθυνότητα σε ορθή
και δίκαιη Απόφαση και θα διαφυλαχθεί τόσο η αγορά, όσο και το σύστημα αυτοδέσμευσης από τυχόν
αντιφατικές Αποφάσεις.
Έως τη λήψη της οριστικής Απόφασης η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία
μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται, αφού η υπό κρίση διατύπωση «αποδεδειγμένα…» σε σχέση με
την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, δεν έχει ακόμη επί της ουσίας αξιολογηθεί.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί
στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής,
προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

