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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 διαφημιστική
επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω
επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Σύμφωνα με όσα στοιχεία αναλυτικά παρουσιάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι στο πρόγραμμα συμβολαίου κινητής με την ονομασία W Unlimited GB δίνεται η δυνατότητα χρήσης
δεδομένων χωρίς περιορισμούς ως προς τον όγκο, δηλαδή τα GB που προσφέρονται είναι
απεριόριστα.
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Επομένως, επειδή τα απεριόριστα GB που υπόσχεται η περιγραφική ονομασία του προγράμματος,
πράγματι προσφέρονται και επειδή αναφέρεται σαφώς η σημαντική και απαραίτητη για τη σωστή
ενημέρωση του καταναλωτή πληροφορία «Μετά την κατανάλωση 15GB σε πλήρη ταχύτητα εντός
Ελλάδος ισχύει απεριόριστη χρήση Mobile Internet εντελώς δωρεάν με μειωμένη ταχύτητα 1 Mbps», η
Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι δεν εντοπίζεται παράβαση του ΕΚΔ-Ε στην υπό έλεγχο επικοινωνία.
Αναφορικά με τον υπό έλεγχο ισχυρισμό «απεριόριστες δυνατότητες» η πλευρά WIND / THE
NEWTONS LABORATORY δήλωσε κατά τη συνεδρίαση ότι έχει ήδη τροποποιηθεί και ως εκ τούτου
δεν αξιολογήθηκε από την Επιτροπή.

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.
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και
των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη
σχετική αίτηση ελέγχου.
Τονίζεται 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.

