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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 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 ΕΚΔ-Ε.
Αναφορικά με τον υπό έλεγχο ισχυρισμό «έχεις πρίζα, έχεις γρήγορο internet», η Επιτροπή έχοντας
υπ’ όψιν της ότι πρόσβαση στο internet μέσω του συγκεκριμένου προϊόντος δεν υπάρχει σε
οποιοδήποτε / κάθε σημείο, όπως υποδηλώνει ο υπό κρίση ισχυρισμός, αφού απαραίτητη
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προϋπόθεση είναι να υπάρχει indoor κάλυψη 4G δικτύου της WIND στο σημείο που βρίσκεται το
router, προχώρησε στην αξιολόγηση ανά μέσο ως εξής:
Α. Ραδιοφωνικό – η ορθή και αναγκαία πληροφορία «απαραίτητη προϋπόθεση διαθεσιμότητα indoor
κάλυψης 4G δικτύου WIND» εκφωνείται και επομένως καλύπτεται πλήρως το ζητούμενο της με
σαφήνεια και επάρκεια αναφοράς της προϋπόθεσης που ισχύει για να υπάρχει πρόσβαση στο
internet. Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι το ραδιοφωνικό δεν προσκρούει στις διατάξεις
του ΕΚΔ-Ε.
Β. Καταχώρηση – η ορθή και αναγκαία πληροφορία «απαραίτητη προϋπόθεση διαθεσιμότητα indoor
κάλυψης 4G δικτύου WIND» με τον τρόπο που εμφανίζεται (στο κάτω μέρος της καταχώρησης με πολύ
μικρούς χαρακτήρες) δεν είναι ευανάγνωστη, ούτε επαρκής για τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στην καταχώρηση εντοπίζεται παράβαση των
άρθρων 3 και 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνει τροποποίηση εντός 3 ημερών, με την αναφορά της
προϋπόθεσης διαθεσιμότητας indoor κάλυψης 4G δικτύου WIND με την ίδια επικοινωνιακή βαρύτητα
με τον ισχυρισμό «σε όποιο σπίτι κι αν είσαι».
Επισημαίνουμε, για ενημέρωσή σας, ότι 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.

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.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί
στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
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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.

