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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία σε σχέση µε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειµένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω
επικοινωνία είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
Η Επιτροπή διαπίστωσε, µε βάση όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση του θέµατος, ότι:
α. στα διαφηµιζόµενα προγράµµατα VODAFONE GIGA UNLIMITED SURF και VODAFONE GIGA
UNLIMITED PLAY δεν υπάρχει όριο στον όγκο των δεδοµένων, δηλαδή δεν εξαντλείται ο όγκος των
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δεδοµένων που έχει στη διάθεση του ο χρήστης. Επίσης τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν και
απεριόριστες κλήσεις και απεριόριστα sms, και
β. η ταχύτητα στο πρόγραµµα VODAFONE GIGA UNLIMITED SURF είναι έως 2 Mbps και στο
VODAFONE GIGA UNLIMITED PLAY είναι έως 10 Mbps.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι ο όρος unlimited, που χρησιµοποιείται στην
ονοµασία των προγραµµάτων VODAFONE GIGA UNLIMITED SURF και VODAFONE GIGA
UNLIMITED PLAY και στο λεκτικό της υπό κρίση επικοινωνίας – «απεριόριστα data», περιγράφει ένα
χαρακτηριστικό των διαφηµιζόµενων προϊόντων, το οποίο είναι ακριβές και ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα .
Όµως, επειδή το µέγεθος της ταχύτητας (έως 2 Mbps και έως 10 Mbps, αντίστοιχα) επηρεάζει τα
συνολικά χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις και την εµπειρία που αναµένει ο καταναλωτής και επειδή για
ορισµένες χρήσεις στο internet οι ταχύτητες αυτές δεν συνιστώνται, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι η
σχετική πληροφορία είναι σηµαντική και απαραίτητη για την ορθή ενηµέρωση του καταναλωτή.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η παράλειψη αναφοράς της ταχύτητας των
διαφηµιζόµενων προγραµµάτων – έως 2 Mbps για το SURF και έως 10 Mbps για το PLAY – µπορεί να
προκαλέσει εσφαλµένες εντυπώσεις και συνιστά παράβαση του άρθρου 3.2 του ΕΚ∆-Ε. Η αναφορά
της ταχύτητας θα πρέπει να γίνει µε σαφή και εύκολα αντιληπτό τρόπο, µε ευανάγνωστο, σταθερό
super.
Η σχετική τροποποίηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός 3 ηµερών στην τηλεοπτική επικοινωνία και
εντός 2 ηµερών στη ραδιοφωνική.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια 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.
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Τονίζεται ότι σε περίπτωση µη πλήρους εφαρµογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις.
Υπενθυµίζεται σύσταση του ∆.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.

