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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

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.
Με βάση όσα κατά τη διαδικασία αναπτύχθηκαν και από τις δύο πλευρές η Επιτροπή σχημάτισε την
άποψη ότι το i LoveTV είναι μία συνδρομητική υπηρεσία που κατά παραγγελία προσφέρει
οπτικοακουστικό περιεχόμενο ψυχαγωγικού χαρακτήρα (σειρές), περιεχόμενο το οποίο εναλλακτικά
προβάλλεται (ή μπορεί να προβληθεί) στο πλαίσιο τηλεοπτικού προγράμματος από την τηλεόραση.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν πλέον καταστήσει δυνατή την
παρακολούθηση τηλεοπτικού περιεχομένου και από άλλες συσκευές (πέραν της τηλεόρασης), με
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αποτέλεσμα ο καταναλωτής να έχει διαμορφώσει μία ευρύτερη αντίληψη για την έννοια «τηλεόραση»,
η Επιτροπή αξιολογώντας την στην εν λόγω διαφημιστική επικοινωνία – και ελλείψει επίσημου
ορισμού – ομόφωνα έκρινε ότι η χρήση της λέξης «τηλεόραση» είναι μεν θεμιτή, ωστόσο θα πρέπει να
συνοδεύεται τόσο από το «συνδρομητική», αφού υπάρχει συνδρομή, όσο και από τον προσδιορισμό
«κατά παραγγελία / on demand». Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται με σαφήνεια το είδος του νέου
αυτού προϊόντος και αποφεύγεται οποιαδήποτε σχετική παραπλάνηση του καταναλωτή.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχος ισχυρισμός
«συνδρομητική tv» ως έχει είναι ελλιπής, μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, προσκρούει στο άρθρο 5
του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.

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.

