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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ – Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

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 κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Η αιτούσα τον έλεγχο καταναλώτρια δεν παρέστη στη συνάντηση, όπως είχε ενηµερώσει και το κείµενο
που απέστειλε διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αξιολόγησε την υπό έλεγχο διαφηµιστική επικοινωνία COSMOTE 5G και διαπίστωσε ότι
πρόκειται για µία διαφήµιση µε αντικείµενο την τεχνολογία 5G και τις διάφορες εφαρµογές που αυτή
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µπορεί να έχει µελλοντικά στην καθηµερινή ζωή των ανθρώπων, ενώ το µήνυµα της είναι ότι η νέα
αυτή τεχνολογία θα δώσει λύσεις και δυνατότητες που θα διευκολύνουν τη ζωή.
Η Επιτροπή επίσης διαπίστωσε ότι ο µικρός πρωταγωνιστής εµφανίζεται προβληµατισµένος διότι
παρεξηγεί τη συµπεριφορά των γονιών του, οι οποίοι όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο τέλος, µε
ενδιαφέρον και φροντίδα τον προετοιµάζουν για τη µεγάλη αλλαγή στη ζωή του από τον ερχοµό του
δεύτερου παιδιού. Κατά την άποψη της Επιτροπής στην υπό έλεγχο διαφήµιση δεν εµφανίζεται ένα
παραµεληµένο και αποµονωµένο παιδί, ούτε ένα παιδί που αντλεί ευχαρίστηση παίζοντας µόνο του
στο internet. Αντιθέτως, µέσω της ανατροπής στο σενάριο, ο µικρός τελικά γίνεται ευτυχισµένος
βλέποντας την αγάπη των γονιών του, που του έφτιαξαν ένα ολόκληρο δωµάτιο µε παιχνίδια.
Εποµένως, κατά την οµόφωνη κρίση της Επιτροπής, η υπό έλεγχο διαφηµιστική επικοινωνία δεν
περιέχει στοιχεία, ούτε προβάλλει συµπεριφορές που µπορεί να βλάψουν ψυχολογικά τα παιδιά.
Κατά τη συνεδρίαση η πλευρά COSMOTE / OGILVY εξήγησε ότι αναγνωρίζει και συµµερίζεται τις
ανησυχίες που εγείρονται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας από – όλο και
µικρότερης ηλικίας – παιδιά και επεσήµανε ότι έµπρακτα έχει αποδείξει την ευαισθησία της για το θέµα
αυτό υλοποιώντας προγράµµατα και προϊόντα σχεδιασµένα ειδικά µε γνώµονα και σκοπό την
προστασία των παιδιών από την κακή χρήση των ψηφιακών µέσων.

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν της την κοινά αποδεκτή άποψη ότι είναι αναγκαία η προφύλαξη
των παιδιών και η καθοδήγηση τους για τη σωστή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και επειδή στην
υπό έλεγχο διαφηµιστική επικοινωνία ο κεντρικός ήρωας που εκτίθεται και βιώνει την εµπειρία των
διάφορων εφαρµογών 5G είναι ένα µικρό παιδί, οµόφωνα αποφάσισε – µε βάση το άρθρο 1.2 του
ΕΚ∆-Ε – ότι η επικοινωνία θα έπρεπε να συµπληρωθεί µε τη σύσταση η χρήση των ψηφιακών µέσων
από παιδιά να γίνεται πάντοτε υπό γονεϊκή επίβλεψη.
Η προθεσµία για τη σχετική τροποποίηση ορίσθηκε στις 4 ηµέρες.

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.
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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.
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.

