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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο τροποποιημένη
επικοινωνία Vodafone Smart Forest, σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, προκειμένου να
κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με την προηγούμενη Α 5720/26.05.2022 Απόφασης της
και με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη
συνεδρίαση και ομόφωνα έκρινε ότι η προαναφερθείσα Απόφαση έχει εφαρμοστεί, καθώς με την
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προσθήκη της φράσης «αγκαλιάζει πιλοτικά», απαντάται το ζητούμενο που είχε τεθεί, να ενημερωθούν
οι καταναλωτές ότι η διαφημιζόμενη πρωτοβουλία συνιστά πιλοτική ενέργεια.
Ακόμη, η Επιτροπή έκρινε ότι με την αναφορά συγκεκριμένης έκτασης, παρέχεται στους καταναλωτές η
σημαντική πληροφορία, που επίσης είχε ζητηθεί, του εύρους της ενέργειας, δέχθηκε δε το αναφερόμενο
μέγεθος των 314.000 στρεμμάτων, καθώς σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία (που δεν
αντικρούστηκαν στοιχειοθετημένα) αυτή είναι η συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από τις
χρησιμοποιούμενες κάμερες.
Αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της ενέργειας, η Επιτροπή δέχθηκε την προσκομισθείσα έγγραφη
διαβεβαίωση εκ μέρους του Business Unit Director της Vodafone, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία
δεσμεύεται να διαθέτει τον εξοπλισμό της λειτουργικό, να τον συντηρεί και να παρέχει συμβουλευτικές
υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη στις αρχές, για όσο διάστημα χρειαστεί και ως εκ τούτου ομόφωνα
αποφάσισε ότι η αναφορά σε 12μηνη διάρκεια δεν απαιτείται πλέον.
Σχετικά με την υπό έλεγχο φράση, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τροποποιημένη επικοινωνία,
«δημιουργούμε το υπόδειγμα για να είναι πιο ασφαλή από πυρκαγιές τα δάση της χώρας μας», η
Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι είναι υπερβολική, καθώς μία «πιλοτική» ενέργεια, που ως τέτοια μπορεί
να αποδειχθεί ότι χρειάζεται βελτιώσεις/αλλαγές, είναι τουλάχιστον πρόωρο να λαμβάνει τη διάσταση
του «υποδείγματος», δηλαδή μιας ενέργειας που χαρακτηρίζεται από υψηλότατο βαθμό τελειότητας,
σύμφωνα με τους ορισμούς των όρων αυτών, όπως προσκομίσθηκαν και από την ελεγχόμενη πλευρά.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «δημιουργούμε το
υπόδειγμα για να είναι πιο ασφαλή από πυρκαγιές τα δάση της χώρας μας» μπορεί να δημιουργήσει
εσφαλμένες εντυπώσεις, προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και θα πρέπει να τροποποιηθεί,
προκειμένου να είναι σύμφωνος με τον Κώδικα.
Η προθεσμία για την τροποποίηση της υπό έλεγχο επικοινωνίας στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο είναι
2 ημέρες, δηλαδή ως έχει μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται μέχρι και την Παρασκευή 10/06/2022,
ενώ για τα άλλα υλικά, ισχύουν οι προθεσμίες τροποποίησης όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του
Κανονισμού της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.
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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.
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.

