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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία απνηειείηαη από 2 αλεμάξηεηα ηειενπηηθά θαη
απνθάζηζε λα ηα αμηνινγήζεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν.
ρεηηθά κε ην ηειενπηηθό δηάξθεηαο 60’’:
Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «για να μιλάς και να γράθεις όζο θέλεις, με όποιοσς θέλεις μόνο
από 15€» πξνζθξνύεη ζην άξζξν 3.2. ηνπ ΔΚΓ-Δ, θαζώο δελ δηεπθξηλίδεηαη κέρξη πόζε δηάξθεηα
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νκηιίαο θαη κέρξη πόζα γξαπηά κελύκαηα παξέρνληαη θαη έηζη ε ππόζρεζε «όζο θέλεις» είλαη δπλαηόλ
λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε. Δπνκέλσο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε
επηθνηλσλία πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα είλαη ζαθέο όηη ππάξρεη όξην ζην ρξόλν θαη ζηα
κελύκαηα πνπ πξνζθέξνληαη.
Αληίζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ ππόζρεζε «με όποιοσς θέλεις» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ηεθκεξηώζεθε
επαξθώο, αθνύ ζην ζύλνιν ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξνγξακκάησλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο
κε όια ηα δίθηπα, πιεξώλνληαο ηηο αληίζηνηρεο ρξεώζεηο, θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο
παξαπιάλεζεο.
ρεηηθά κε ην ηειενπηηθό δηάξθεηαο 21’’:
Η Δπηηξνπή δέρζεθε ηε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο όηη ην ιεθηηθό «...και με όλα ηα άλλα
δίκησα» ζε ζπλδπαζκό κε ην ζπλνδεπηηθό super «...επιπλέον έως» όπσο είλαη δηαηππσκέλα είλαη
αζαθή θαη πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε (αξζξ. 3.2. & 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ) θαη γηα ην ιόγν απηό ηελ
πξόζεζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε.
Δπηπιένλ, ε εηαηξία COSMOTE αλαγλώξηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «αποκλειζηικά από ηην COSMOTE»
παξόηη αιεζήο όηαλ εκθαλίζζεθε ε ππό θξίζε επηθνηλσλία, κεηά από ηελ ηξνπνπνίεζε θάπνησλ
πξνγξακκάησλ ηεο VODAFONE δελ ηεθκεξηώλεηαη πιένλ (άξζξ. 5ηνπ ΔΚΓ-Δ) θαη γηα ην ιόγν απηό ζα
ηξνπνπνηεζεί άκεζα.
Οη ηξνπνπνηήζεηο κε βάζε ηνλ Καλνληζκό πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
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.

