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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
A. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγώληαο ηε θξάζε «νέα εποσή», ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγεζείζα δηαθεκηζηηθή
θακπάληα ηνπ ΟΣΔ, έθξηλε θαηά πιεηνςεθία όηη κε ηνλ ηξόπν πνπ ε θξάζε απηή δηαηππώλεηαη ζηελ
ππό έιεγρν επηθνηλσλία HOL DOUBLE PLAY, ηόζν ελλνηνινγηθά όζν θαη από πιεπξάο ύθνπο δελ
είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη απαμησηηθνύο ζπλεηξκνύο αλαθνξηθά κε ηελ θακπάληα ηνπ ΟΣΔ.
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Δπίζεο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη δελ ζπληζηά εθκεηάιιεπζε ησλ εληππώζεσλ ηεο θακπάληαο ηνπ ΟΣΔ,
αθνύ πξόθεηηαη γηα κία θνηλόηππε θξάζε, επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε ζηελ επηθνηλσλία γεληθόηεξα θαη
θαηά ηνύην δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηαπηηζκέλε κε ηελ θακπάληα ηνπ ΟΣΔ.
πλεπώο, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη επ’ απηνύ ηνπ ζεκείνπ δελ πξνθύπηεη
παξάβαζε ησλ αξρώλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Β. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάζζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε
δηαθεκηδόκελε πξνζθνξά αθνξά κόλν ηνπο ζπλδξνκεηέο εθείλνπο πνπ έρνπλ ζπκβόιαην Vodafone,
ύςνπο 15€ θαη άλσ.
Δληνύηνηο, ζηελ ειεγρόκελε επηθνηλσλία ε θξάζε «και για όλοςρ ηοςρ ζςνδπομηηέρ Vodafone» θαηά
ηελ νκόθσλε άπνςε ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε, θαζώο αθ’ ελόο δελ αθνξά
«όλοςρ» ηνπο ζπλδξνκεηέο Vodafone, αθ’ εηέξνπ ην ζπλδεηηθό «και» ππνλνεί όηη εθηόο από ηνπο
ζπλδξνκεηέο Vodafone αθνξά θαη άιινπο – πξνθαλώο κε ζπλδξνκεηέο VODAFONE, γεγνλόο πνπ δελ
είλαη αθξηβέο.
Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία
πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. Δπηζεκαίλεηαη όηη
επεηδή ε πξνϋπόζεζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή ε απόδνζή ηεο ζα πξέπεη λα γίλεη κε
ηδηαίηεξε επηθνηλσληαθή βαξύηεηα (εθθώλεζε ή ζηαζεξό super κεγάινπ κεγέζνπο).
Γ. ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «βάλε HOL να ξενοιάζειρ! Κάθε εποσή! The whole year! Οι πελάηερ
μαρ απολαμβάνοςν ππαγμαηική οικονομία κάθε εποσή» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη αθνύ ζύκθσλα κε όζα εηπώζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε - ε πξνζθεξόκελε ηηκή ησλ 23€ ηζρύεη γηα έλα
ρξόλν, νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί είλαη επαξθώο ηεθκεξησκέλνη θαη δελ ηίζεηαη ζέκα παξαπιάλεζεο ηνπ
θαηαλαισηή.
Δπνκέλεο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό δελ ππάξρεη παξάβαζε ησλ αξρώλ
ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Γ. ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε 12κελεο παξακνλήο ζηε δηαθεκηδόκελε πξνζθνξά, ε Δπηηξνπή έθξηλε
όηη απνηειεί ζεκαληηθή πιεξνθνξία πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή από ηνλ θαηαλαισηή
θαη ε παξάιεηςή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε.
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Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ππάξρεη παξάβαζε ησλ
άξζξσλ 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα γίλεη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε.
Δπ’ απηνύ, ε Δπηηξνπή δέρζεθε ηε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο πεξί άκεζεο πξνζζήθεο ηνπ
παξαπάλσ όξνπ ζηελ επηθνηλσλία HOL DOUBLE PLAY.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο HOL DOUBLE PLAY νξίδεηαη κέρξη θαη ηελ Σξίηε
30/05/2012.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

