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ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4203
ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

BOLD OGILVY, COSMOTE
CREAM, WIND
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“VODAFONE ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΣΗ”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ
ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

Α / 4201 / 07.04.2010
Α / 4202 / 07.04.2010
09.04.2010
Α / 4203 / 09.04.2010

Σ. ΚΟΤΚΟΤΜΔΛΖ
Μ. ΥΑΜΑΛΔΛΛΖ
J. NASS
Σ. ΠΖΛΟ
Ζ. ΜΑΒΗΓΖ
Π. ΥΡΗΣΟΦΖ
Υ. ΚΟΝΗΝΖ
Α. ΓΡΤΛΛΑΚΖ

ΓΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΓΔ
ΔΓΔΔ
ΔΓΔΔ
BOLD OGILVY
BOLD OGILVY
COSMOTE
COSMOTE

Π. ΒΟΤΣΑ
Ε. ΜΔΕΑΝ
Υ. ΚΑΛΟΓΔΡΑΚΖ
Μ. ΜΖΛΑΚΖ

CREAM
WIND
WIND
WIND

Λ. ΠΑΝΟ
Τ. ΚΟΜΔΣΑΣΟΤ
Δ. ΒΤΡΟΤ
Α. ΜΠΟΤΡΛΑ

SPOT THOMPSON
VODAFONE
VODAFONE
VODAFONE

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηηο 2 αηηήζεηο
ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα
πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
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Καηαξράο ε Δπηηξνπή απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ειέγρνπ ιόγσ ζπλάθεηαο θαη ηελ
έθδνζε θνηλήο απόθαζεο γηα ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ θαη ηπρόλ παξεξκελεηώλ.
Ζ Δπηηξνπή δέρζεθε όηη όηαλ γίλεηαη ζύγθξηζε, απνηειεί δηθαίσκα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ ε επηινγή ησλ
αληαγσληζηώλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπγθξηζεί, αξθεί νη ζπγθξηλόκελνη λα εθπξνζσπνύλ ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο αγνξάο θαη έηζη ε παξάιεηςε νξηζκέλσλ δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ από όιεο ηηο πιεπξέο,
νκόθσλα θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ζπλνιηθά ν ζρεδηαζκόο ηεο ζύγθξηζεο ζηελ ππό έιεγρν
επηθνηλσλία ηεο VODAFONE κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε θαη παξαπιάλεζε, θαζώο ε βάζε ηεο
ζύγθξηζεο δελ είλαη ε ίδηα γηα όια ηα πξντόληα πνπ αλαθέξνληαη, ηα θξηηήξηα είλαη επηιεγκέλα
κεξνιεπηηθά θαη δελ είλαη μεθάζαξα θαη θαηαλνεηά γηα ηνλ θαηαλαισηή.
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή δηαπηζηώλνληαο όηη ζηελ αγνξά πξνζθέξεηαη πξντόλ θαξηνθηλεηήο γηα ηελ
απόθηεζε ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη θακία ρξεκαηηθή θαηαβνιή, έθξηλε όηη ε ρξήζε ηεο ιέμεο
«δωρεάν» ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν εθόζνλ ζηελ πξάμε ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ ή εθόζνλ
αλαθέξεηαη ην θόζηνο αλαλέσζεο ηεο θάξηαο.
Δπηπιένλ, ν όξνο «απεριόριζηη ομιλία & sms» πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηε δηεπθξίληζε 1500 ιεπηά
& 1500 sms, ώζηε λα κε δεκηνπξγνύληαη εζθαικέλεο εληππώζεηο.
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία
πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί άκεζα.
Δπίζεο, απνθάζηζε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο λα ηεο ππνβιεζεί γηα έγθξηζε πξηλ ηε
κεηάδνζή ηεο.

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 δελ έρεη αλαζηαιηηθό ραξαθηήξα.
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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.

