
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 5026                                                                 

 

ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ BOLD OGILVY, ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
“PUBLIC – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” 

 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Α / 5020 / 10.02.2015 

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13.02.2015 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α / 5026 / 16.02.2015  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ 
Ο. ΔΡΑΚΑΚΗΣ 
Γ. ΜΑΘΙΟΣ 
Θ. ΣΚΛΙΒΑΝΑΚΗ 

ΕΔΕΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΔΕΕ 
ΣΔΕ 
ΣΔΕ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

Α. ΜΠΑΡΔΙΣΜΠΑΝΙΑΝ 
Α. ΝΤΑΒΟΣ 
Χ. ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ 
 
Σ. ΖΩΝΤΟΣ 
Φ. ΚΛΕΙΔΑΣ 

BOLD OGILVY 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
 
THE NEWTONS LABORATORY 
PUBLIC 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  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 κατά τη συνεδρίαση. 

 

Σχετικά με τους ισχυρισμούς «Public ο απόλυτος προορισμός για ψηφιακή αλληλεγγύη», «οι καλύτερες 

προσφορές σε επώνυμα laptop και tablet», «με το οικονομικότερο internet» και «για ψηφιακή 

αλληλεγγύη μόνο στα Public», η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι μπορεί να δημιουργήσουν την 

εσφαλμένη εντύπωση πως τα καταστήματα Public υπερτερούν ουσιωδώς έναντι των ανταγωνιστικών 

τους σε ότι αφορά το πρόγραμμα της ψηφιακής αλληλεγγύης, παρέχοντας καλύτερες (περισσότερο 

συμφέρουσες) προσφορές. 

Επειδή από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν προέκυψε επαρκής τεκμηρίωση περί συνολικής 

υπεροχής των καταστημάτων Public, ούτε της υπόσχεσης για τις καλύτερες προσφορές και για το 
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οικονομικότερο internet, η  Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι παραπάνω αναφερόμενοι ισχυρισμοί 

είναι απόλυτοι, υπερβολικοί, συγκριτικοί και δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς, μπορεί να οδηγήσουν σε 

παραπλάνηση, προσκρούουν στα άρθρα 5, 8 και 11 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθούν 

αναλόγως εντός 2 ημερών. Η προθεσμία για την τροποποίηση στις βιτρίνες των καταστημάτων 

ορίσθηκε στις 5 ημέρες.  

 

 

 

 

 

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. 

 

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.  


