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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της τις αιτήσεις ελέγχου και
αξιολόγησε τα στοιχεία και επιχειρήματα που διατυπώθηκαν.
Καταρχάς η Επιτροπή αποφάσισε τη συνεξέταση των δύο αιτήσεων ελέγχου λόγω συνάφειας και την
έκδοση κοινής απόφασης για την αποφυγή επαναλήψεων και τυχόν παρερμηνειών.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατά την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή δέχθηκε δήλωση της εγκαλούμενης πλευράς σύμφωνα με
την οποία η υπό έλεγχο επικοινωνία πρόκειται να τροποποιηθεί με τρόπο ώστε:
α) να γίνεται αναφορά στα τέλη σύνδεσης που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη προσφορά και
β) να διευκρινίζεται ότι ο ισχυρισμός «απεριόριστα σταθερά» - που θα αντικαταστήσει τον ισχυρισμό
«απεριόριστο σταθερό» - αφορά σε κλήσεις προς αστικούς και υπεραστικούς προορισμούς.
Σχετικά με τον ισχυρισμό «σε τιμή χαμηλότερη από το πάγιο του κινητού σου» η Επιτροπή ομόφωνα
έκρινε ότι δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς και μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή / και παραπλάνηση τον
καταναλωτή.
Ειδικότερα, η Επιτροπή έκρινε ότι με τη διατύπωση «από το πάγιο του κινητού σου» είναι πιθανό να
σχηματισθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι η τιμή της εν λόγω προσφοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή
ενός παγίου, οποιουδήποτε και κάθε κινητού. Ωστόσο κατά τη διαδικασία προέκυψε ότι η τιμή της
προσφοράς είναι πράγματι χαμηλότερη μόνο εφόσον συγκριθεί με το άθροισμα των 2 τουλάχιστον
παγίων RED που απαιτούνται για το διαφημιζόμενο οικογενειακό πρόγραμμα, και σε καμία περίπτωση
συγκρινόμενη με ένα μόνο πάγιο.
Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία προσκρούει
στα άρθρα 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 2 ημερών.
Για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών η Επιτροπή ζητά ενδεχόμενη τροποποίηση της επικοινωνίας να
της υποβληθεί για προέλεγχο πριν από την προβολή της. Η σχετική Απόφαση της Επιτροπής θα
κοινοποιηθεί στην πλευρά SPOT THOMPSON / VODAFONE εντός 48 ωρών από την υποβολή του
προς έγκριση υλικού.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε 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.

