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Ζ 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 θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Καηαξράο ε Δπηηξνπή απνθάζηζε, κε βάζε ηνλ Καλνληζκό, ηε ζπλεμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ειέγρνπ πνπ
ππνβιήζεθαλ από ηηο εηαηξίεο SPOT THOMPSON / VODAFONE θαη CREAM / WIND ιόγσ ηαύηηζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, θαζώο θαη ηελ έθδνζε εληαίαο απόθαζεο γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ θαη
απνθπγήο ελδερόκελσλ αληηθάζεσλ θαη παξεξκελεηώλ.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1) ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «Οι περιζζόηεροι ζσνδρομηηές ποσ αλλάζοσν δίκησο επιλέγοσν
COSMOTE»
Ζ Δπηηξνπή δέρζεθε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ από ηελ εηαηξία COSMOTE, ζύκθσλα κε ηα νπνία
ην 45% ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ άιιαμαλ δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δηάζηεκα 2004–2008
αθνινπζώληαο ηε δηαδηθαζία ηεο θνξεηόηεηαο, κεηαθηλήζεθε πξνο ηελ COSMOTE.
Δπηπιένλ, θαηά ηε δηαδηθαζία δελ πξνζθνκίζζεθαλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη κία από ηηο δύν
εγθαινύζεο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο (πνπ καδί κε ηελ εγθαινύκελε ζπληζηνύλ ην ζύλνιν ηεο
αγνξάο) ζπγθεληξώλεη πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 45%.
Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε θαη απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «οι
περιζζόηεροι» είλαη αιεζήο, δελ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη δελ πξνζθξνύεη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Δληνύηνηο, ιακβάλνληαο ππόςε ηεο όηη ηα πξνζθνκηζζέληα από ηελ COSMOTE ζηνηρεία αθνξνύλ ην
δηάζηεκα 2004–2008 θαη κόλν ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ έρνπλ αιιάμεη δίθηπν κεηά από αίηεκα
θνξεηόηεηαο, θαη όρη εθείλνπο πνπ αιιάδνπλ δίθηπν αγνξάδνληαο απιώο κηα θάξηα δηαθνξεηηθνύ
παξόρνπ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε «αλλάζοσν δίκησο» είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε
ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο θαη πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ώζηε λα εθθξάδεη ηα δεδνκέλα πνπ ηα ζηνηρεία
ππνζηεξίδνπλ.
πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζην άξζξν
5.2 θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ.
2) ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «και νιώθοσν πολύ ωραία» θαζώο θαη κε ηε δεισζείζα ζηελ επηθνηλσλία
ηνπνζεζία «ζηραηιωηικό θσλάκιο ΑΚΡΗ», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη αθελόο κελ ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο,
αθεηέξνπ δε όηη εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθεκηζηηθήο δεκηνπξγηθόηεηαο ρσξίο λα κπνξνύλ λα
παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο.
Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε όηη ζηα παξαπάλσ ζεκεία δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ησλ
αξρώλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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.

