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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

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 συνεδρίαση προσκομίσθηκε από την πλευρά VODAFONE επιστολή της εταιρείας Microsoft με
ημερομηνία 04/05/2015 με την οποία βεβαιώνεται ότι η ομάδα internet της Vodafone είναι η μόνη που
έχει πιστοποιηθεί από τη Microsoft.
Επίσης προσκομίσθηκε από την πλευρά ΓΕΡΜΑΝΟΣ άλλη επιστολή της εταιρείας Microsoft με
ημερομηνία 11/05/2015 σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι ομάδες πωλητών της COSMOTE και
της ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχουν πιστοποιηθεί από τη Microsoft.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Από τα στοιχεία αυτά, τα οποία έγιναν δεκτά και από τις δύο πλευρές, προκύπτει ότι και οι δύο
εταιρείες (VODAFONE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ/COSMOTE) διαθέτουν ομάδες πιστοποιημένες από τη Microsoft,
γεγονός που και η πλευρά VODAFONE απεδέχθη ότι ισχύει για το χρονικό διάστημα μετά τις
11/05/2015.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «η μόνη
πιστοποιημένη από τη Microsoft ομάδα internet VODAFONE», επειδή επικοινωνεί μοναδικότητα που
δεν ισχύει, μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στον καταναλωτή, προσκρούει στα άρθρα
5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί εντός 2 ημερών.

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.

