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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 διαφημιστική
επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω
επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Σύμφωνα με όσα διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση, δεν αμφισβητείται το γεγονός ότι οι επενδύσεις
για την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, τις οποίες έχει ήδη υλοποιήσει η εταιρεία COSMOTE,
έχουν καταστήσει ήδη το δίκτυο της το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, μέσω του
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οποίου θα μπορούν στο μέλλον να προσφέρονται συνδέσεις με ταχύτητες μέχρι 1 Gbps, ενώ ήδη
κάποιοι καταναλωτές κάνοντας χρήση του δικτύου οπτικών ινών απολαμβάνουν νέες δυνατότητες στη
μεταφορά δεδομένων.
Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών
ινών στην Ελλάδα με ταχύτητες που θα φτάνουν το 1 Gbps είναι εδώ για να σου φέρει από σήμερα
ακόμη πιο εκπληκτικές δυνατότητες internet», εκφράζει με σαφήνεια τα παραπάνω και δεν μπορεί να
οδηγήσει σε παραπλάνηση ως προς τη χρονική στιγμή διάθεσης της ταχύτητας 1 Gbps (δηλαδή ότι η
ταχύτητα αυτή είναι ήδη διαθέσιμη), ούτε να θεωρηθεί ότι επικοινωνεί μη τεκμηριωμένη υπεροχή.
Ως εκ τούτου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο εν λόγω υπό κρίση ισχυρισμός δεν προσκρούει
στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

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.
Τονίζεται 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.

