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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα αίτηση 

ελέγχου και την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Η Επιτροπή καταρχάς ενημερώθηκε για την πρόθεση της εγκαλούμενης πλευράς THE NEWTONS 

LABORATORY / WIND να προβεί σε άμεση τροποποίηση της υπό κρίση επικοινωνίας WIND DOUBLE 

PLAY με την προσθήκη του τέλους ενεργοποίησης της υπηρεσίας που ανέρχεται στα 35€ και, 

δεδομένου ότι η δήλωση έγινε δεκτή από την εγκαλούσα πλευρά BOLD OGILVY / OTE, η Επιτροπή 

δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με την αξιολόγηση του θέματος αυτού. 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Σχετικά με τη διευκρίνιση που αφορά στην 24μηνη δέσμευση και την τιμή της υπηρεσίας μετά τους 12 

μήνες, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι επικοινωνείται με επαρκή σαφήνεια, αφού στο υπάρχον super 

περιλαμβάνεται η σχετική πληροφορία και η εμφάνιση του συνδέεται χρονικά με την παρουσίαση της 

αρχικής τιμής. Συμπληρωματικά σημειώνεται ότι το μέγεθος και η ταχύτητα ροής του υπερβαίνουν 

(ελαφρώς) τις απαιτούμενες προδιαγραφές του ΣΕΕ. 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η πληροφορία αυτή μπορεί να γίνει με 

ευχέρεια κατανοητή από τον καταναλωτή και ως εκ τούτου στο σημείο αυτό δεν εντοπίζεται παραβίαση 

των αρχών του ΕΚΔ-Ε. 

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή σχημάτισε την άποψη ότι 

για τη χρήση της διαφημιζόμενης υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητα αναγκαία προϋπόθεση η αγορά 

εξοπλισμού και ως εκ τούτου κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μη αναφορά στο κόστος του είναι 

θεμιτή και δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε. 

 

  

 

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.  


