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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 Επιτροπή αξιολόγησε τα στοιχεία και τα επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν και από τις δύο πλευρές
κατά τη συνεδρίαση και κατέληξε στα ακόλουθα.
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Αναφορικά µε την υπό έλεγχο διαφηµιστική επικοινωνία του προϊόντος POWER HOME NIGHT, όπως
προβάλλεται στην εταιρική ιστοσελίδα www.zenith.gr και ειδικότερα σχετικά µε τον υπό κρίση
ισχυρισµό «∆ωρεάν ρεύµα για 1 µήνα», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι οι όροι της προσφοράς,
δηλαδή η ύπαρξη ανώτατου µηνιαίου ορίου κατανάλωσης (στις 250 KWh), όπως και η πληροφορία ότι
ο µήνας που παρέχεται η δωρεάν προσφορά είναι ο 12ος προβάλλονται ξεκάθαρα - δηλαδή
αναφέρονται εµφανώς, ευθέως, σε κοντινή απόσταση από τον υπό κρίση ισχυρισµό και χωρίς να
χρειάζεται µετάβαση σε άλλη σελίδα/ενότητα.
Η προσθήκη δε των πληροφοριών αυτών σε κάθε βήµα της διαδικασίας, που έγινε όπως δηλώθηκε
από την εγκαλούµενη πλευρά µετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου, καθιστά την επικοινωνία ακόµα
πιο πλήρη και σαφή.
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι στην υπό κρίση επικοινωνία δεν
εντοπίζεται κίνδυνος παραπλάνησης των καταναλωτών και δεν προκύπτει παράβαση των διατάξεων
του ΕΚ∆-Ε.

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.
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.

