ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Α 5003
ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΘΕΜΑ

THE NEWTONS LABORATORY, WIND
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“NOVA Τηλεοπτικό μενού (NOVA 3PLAY – XMAS OFFER)”

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Α / 5001 / 03.12.2014
09.12.2014
Α / 5003 / 11.12.2014

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ν. ΜΑΝΩΛΑ
Θ. ΣΚΛΙΒΑΝΑΚΗ
Ε. ΒΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ν. ΜΙΚΑΪΤΣ
Σ. ΖΩΝΤΟΣ
Μ. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
Δ. ΜΠΟΥΡΛΙΑΣΚΟΣ
Χ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΔΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΔΕ
ΕΔΕΕ
ΕΔΕΕ
THE NEWTONS LABORATORY
THE NEWTONS LABORATORY
WIND
WIND

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
Π. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Ν. ΑΣΠΙΩΤΗΣ
Ο. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

LOWE
FORTHNET
FORTHNET
FORTHNET

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

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.
Σύμφωνα με όσα αναλυτικά συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση, η αναφερόμενη στην υπό κρίση
διαφημιστική επικοινωνία τιμή των 25 ευρώ για την απόκτηση των καναλιών NOVASPORTS και
NOVACINEMA ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους καταναλωτές που είναι ήδη συνδρομητές του
προϊόντος NOVA 3PLAY.
Κατά την ομόφωνη άποψη της Επιτροπής, η πληροφορία αυτή είναι ουσιώδης και μπορεί να
επηρεάσει τόσο την εντύπωση που αποκομίζει ο καταναλωτής, όσο και την τελική αγοραστική του
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απόφαση. Ο τρόπος όμως με τον οποίο επικοινωνείται στην υπό έλεγχο επικοινωνία δεν είναι
επαρκώς σαφής και δεν διασφαλίζει την ορθή και πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η απαραίτητη διευκρίνιση πως η διαφημιζόμενη τιμή
αφορά μόνο τους συνδρομητές NOVA 3PLAY θα πρέπει να επικοινωνείται με απόλυτη σαφήνεια και
σε άμεση σύνδεση με την τιμή του διαφημιζόμενου προϊόντος, κάθε φορά που αυτή εμφανίζεται /
αναφέρεται.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό προκύπτει παράβαση
των άρθρων 3 & 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση εντός 3 ημερών.
Τέλος η Επιτροπή επισημαίνει ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που εμφανίζονται με τη μορφή super
δεν είναι σύμφωνες με την Οδηγία του ΣΕΕ, αναφορικά με το χρόνο και το μέγεθος των γραμμάτων και
θα πρέπει να γίνει ανάλογη τροποποίηση.

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.

