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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία σε
σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αξιολογώντας το λεκτικό «δεν έχουμε internet, ούτε τηλέφωνο. Έχεις mega bite; Δεν τα
χρειάζομαι. Έχω ρεζέρβα» σε συνδυασμό με το οπτικό που το συνοδεύει κατέληξε ομόφωνα στην
άποψη ότι είναι πιθανό να μη γίνει κατανοητό από τον καταναλωτή ότι για την ενεργοποίηση της
διαφημιζόμενης υπηρεσίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί η κλήση του συνδρομητή
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στον 5ψήφιο αριθμό της VODAFONE 13830 για την αναφορά του προβλήματος. Η παράλειψη αυτής
της πληροφορίας ενδεχομένως να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις ή/και προσδοκίες για τον
τρόπο που λειτουργεί η υπηρεσία ΡΕΖΕΡΒΑ (πιθανόν αυτοματοποιημένα και χωρίς καμία απολύτως
καθυστέρηση) και για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία
προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 4 ημερών.
Αναφορικά με τον ισχυρισμό «για να μην ξεμείνεις ποτέ από επικοινωνία ό,τι κι αν συμβεί» η
Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι τεκμηριώθηκε επαρκώς αφού με βάση όσα αναφέρθηκαν από την
πλευρά SPOT THOMPSON / VODAFONE προέκυψε ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί και
να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας του συνδρομητή μέσω της σύνδεσης κινητής, για οποιονδήποτε
λόγο (εκτός ενδεχομένως ακραίων περιπτώσεων) κι αν έχει χαθεί η σύνδεση της τηλεφωνικής γραμμής
ή του internet στο σταθερό.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «για να μην ξεμείνεις
ποτέ από επικοινωνία ό,τι κι αν συμβεί» δεν είναι παραπλανητικός και δεν προσκρούει στια διατάξεις
του ΕΚΔ-Ε.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί
στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
Υπενθυμίζεται 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.
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