ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 4632
ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΘΕΜΑ

BOLD OGILVY, COSMOTE
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“VODAFONE 4G (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)”

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α / 4629 / 29.11.2012
δια περιφοράς
Α / 4632 / 03.12.2012

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ. ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΙΑΣ
Γ. ΜΟΣΧΟΣ
Ο. ΔΡΑΚΑΚΗΣ

ΣΔΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΔΕ
ΕΔΕΕ
ΕΔΕΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου και τη νέα εκδοχή της επικοινωνίας
VODAFONE 4G και αποφάσισε την δια περιφοράς αξιολόγηση της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Κανονισμό.
Σχετικά με τον ισχυρισμό «… η VODAFONE φέρνει για πρώτη φορά στους συνδρομητές της ταχύτητες
4G, που δεν έχεις ξαναδεί», η Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι με τη χρήση του β’ ενικού
προσώπου απευθύνεται συνολικά και αδιακρίτως στο κοινό που εκτίθεται στη διαφήμιση και όχι μόνο
στους συνδρομητές της διαφημιζόμενης εταιρείας.
Επειδή με τον τρόπο αυτό είναι πιθανό να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση στον καταναλωτή ότι
η VODAFONE φέρνει πρώτη στην αγορά το 4G, γεγονός που δεν τεκμηριώθηκε, η Επιτροπή κατά
πλειοψηφία αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει
άμεσα να τροποποιηθεί.
Σχετικά με το διευκρινιστικό super «αρχικά καλύπτει περιοχές των δήμων Αθηναίων, Αμαρουσίου,
Χαλανδρίου και Φιλοθέης-Ψυχικού», η Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκρινε ότι συγκεκριμενοποιεί
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επαρκώς τις περιοχές κάλυψης, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση και δεν προσκρούει στις
διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

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.

