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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου,
αξιολόγησε τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία.
Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο ισχυρισμός «Έλα τώρα στην COSMOTE, γιατί μόνο εδώ έχεις και
υπερδιπλάσια κάλυψη και ως 10 φορές γρηγορότερο mobile internet από άλλα δίκτυα» είναι αόριστος,
υπερβολικός, συγκριτικός και δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν (επίσημα στοιχεία κάλυψης δικτύου 4G των
εταιρειών COSMOTE – VODAFONE, δημοσιευμένα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους) προέκυψε ότι η
επικαλούμενη υπερδιπλάσια κάλυψη του δικτύου 4G της COSMOTE αφ’ ενός αφορά συγκεκριμένα σε
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σύγκριση με το δίκτυο 4G της VODAFONE, γεγονός που πρέπει να διευκρινίζεται, αφ’ ετέρου είναι
μόνο γεωγραφική, το οποίο ομοίως πρέπει να διευκρινίζεται.
Επίσης, η αναφορά σε «ως 10 φορές γρηγορότερο mobile internet από άλλα δίκτυα» αφορά –
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία από την εγκαλούμενη πλευρά – στη σύγκριση
μεταξύ των ταχυτήτων που παρέχονται από την τεχνολογία 4G σε σχέση με την τεχνολογία 3G (με τη
σαφή υπεροχή στην ταχύτητα της τεχνολογίας 4G να μην αμφισβητείται από την εγκαλούσα πλευρά),
γενικά και ανεξάρτητα από τον εκάστοτε πάροχο (COSMOTE / VODAFONE), γεγονός το οποίο δεν
γίνεται αντιληπτό από τη συγκεκριμένη διατύπωση.
Επιπλέον, η δήλωση «ως 10 φορές γρηγορότερο mobile internet από άλλα δίκτυα» ακόμα και
κατάλληλα τροποποιημένη σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν μπορεί να αποδίδεται στην COSMOTE
συνολικά και αόριστα («Έλα τώρα στην COSMOTE»), χωρίς τη διευκρίνιση ότι αφορά στο 4G δίκτυό
της και οπωσδήποτε όχι κατ’ αποκλειστικότητα («γιατί μόνο εδώ»), αφού ισχύει για το δίκτυο 4G κάθε
παρόχου.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία COSMOTE
είναι πιθανό να οδηγήσει σε παραπλάνηση, προσκρούει στα άρθρα 3, 5, 8 και 11 του ΕΚΔ-Ε και
πρέπει να τροποποιηθεί μέχρι την Τρίτη 16/07/2013.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε 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.

