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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 στη συνεδρίαση.   

 

Αναφορικά με την υπό έλεγχο επικοινωνία VODAFONE CU με κύριο μήνυμα τη δωρεάν προσφορά 

ακόμα ενός ροφήματος με την αγορά ενός ροφήματος STARBUCKS για τους χρήστες της υπηρεσίας 

VODAFONE CU AROUND, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι είναι επαρκώς σαφής και τεκμηριωμένη 

και δεν μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή / και παραπλάνηση τους καταναλωτές. 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Συγκεκριμένα, κατά την άποψη της Επιτροπής, αφ’ ενός επειδή η λέξη «ρόφημα» – ειδικότερα στο 

«περιβάλλον» των καταστημάτων STARBUCKS που είναι γνωστά κατά κύριο λόγο για τα ροφήματα 

καφέ – δεν είναι εύλογο και αναμενόμενο να συνδέεται με τους φυσικούς χυμούς ή / και τα 

εμφιαλωμένα ποτά και αφ’ ετέρου επειδή στην πράξη η διαφημιζόμενη προσφορά καλύπτει ένα πολύ 

μεγάλο ποσοστό της κίνησης που καταγράφεται στα STARBUCKS, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η 

πληροφορία για την εξαίρεση από την προσφορά των φυσικών χυμών και των εμφιαλωμένων ποτών 

δεν είναι ουσιώδης και καλύπτεται από την απαραίτητη αναφορά στην ύπαρξη όρων και 

προϋποθέσεων. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία VODAFONE 

CU (STARBUCKS) 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.  

 

 


