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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε κε ζέκα ηελ
επηθνηλσλία γηα ην πξντόλ COSMOTE TRAVELLER, αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ
θαη ζπγθεθξηκέλα εμέηαζε ηνπο ππό έιεγρν ηζρπξηζκνύο: «ηώπα οι Έλληνερ μιλάνε αζηαμάηηηα ζηο
κινηηό ηοςρ και ζηο εξωηεπικό, όπωρ και ζηην Ελλάδα» θαη «…με ηο Cosmote Traveller σπηζιμοποιείρ
ηον δωπεάν σπόνο ομιλίαρ ηος ππογπάμμαηόρ ζος ζηο εξωηεπικό», νη νπνίνη ακθηζβεηήζεθαλ από ηελ
εγθαινύζα πιεπξά σο αλαιεζείο θαη παξαπιαλεηηθνί.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΔΚΓ-Δ θαζώο, ζύκθσλα κε όζα ζπδεηήζεθαλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο:
Α) ν ηζρπξηζκόο «αζηαμάηηηα» απνηειεί κηα δηαθεκηζηηθή ππεξβνιή πνπ δελ κπνξεί λα παξαζύξεη ζε
εζθαικέλεο εθηηκήζεηο, δεδνκέλνπ όηη ζην πιαίζην ηεο θξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη «…μιλάνε
αζηαμάηηηα…και ζηο εξωηεπικό, όπωρ και ζηην Ελλάδα» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε θξάζε πνπ
αθνινπζεί «…σπηζιμοποιείρ ηον δωπεάν σπόνο ομιλίαρ ηος ππογπάμμαηόρ ζος…» είλαη μεθάζαξν όηη
ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ρξήζηε.
Β) ν ηζρπξηζκόο «δωπεάν» γίλεηαη αληηιεπηό από ηνλ θαηαλαισηή όηη αλαθέξεηαη ζην ρξόλν πνπ
δηαηίζεηαη ζην ρξήζηε κε ηελ αγνξά ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο θαη δελ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη.

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.

