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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο
διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η
εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Η Επιτροπή καταρχήν εκφράζει την άποψη ότι οφείλει να αντιμετωπίζει περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς
στην επικοινωνία με αυξημένη ευαισθησία και προσοχή, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχουν για
το κοινωνικό σύνολο.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή αξιολογώντας τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά
τη συνεδρίαση, κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι στη διαφημιστική επικοινωνία Vodafone Smart
Forest, που προβάλλει μια ενέργεια προστασίας του περιβάλλοντος, με αναφορές στο δάσος και
ειδικότερα σε αυτό της Πάρνηθας, αλλά και στη συμβολή για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες
γενιές, είναι απαραίτητη – για την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών και για την κατανόηση της
διαφημιζόμενης ενέργειας – η αναφορά της σημαντικής πληροφορίας ότι πρόκειται για πιλοτική ενέργεια,
με εφαρμογή σε μέρος της Πάρνηθας και με 12μηνη διάρκεια.
Επομένως, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία VODAFONE Smart Forest
κρίνεται ελλιπής, προσκρούει στο άρθρο 3 του ΕΚΔ-Ε και θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να
είναι σύμφωνη με τον Κώδικα, με την προσθήκη των παραπάνω αναφερόμενων στοιχείων (στο
τηλεοπτικό, με εκφώνηση / σε μέσο όπου δεν υπάρχει ενεργοποιημένος ήχος, με σταθερό τίτλο).
Η προθεσμία για την τροποποίηση της υπό έλεγχο επικοινωνίας στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο είναι
3 ημέρες, δηλαδή ως έχει μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται μέχρι και την Τρίτη 31/05/2022, ενώ για
τα άλλα υλικά, ισχύουν οι προθεσμίες τροποποίησης όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.

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 αναστέλλει την ισχύ της παρούσας.
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης
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, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10
του Κανονισμού.
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.

