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ΓΔ  
ΔΓΔΔ 
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Β. ΒΑΟ 
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Π. ΓΔΩΡΓΙΣΗ 
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UPSET 
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BBDO ATHENS 
BBDO ATHENS 
FORTHNET 
FORTHNET 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

 
   

Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη 

όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «… FORTHNET 2PLAY + NOVA SPORTS μόνο με 18,36€ το 

μήνα» δελ ηεθκεξηώζεθε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε αθνύ μεθάζαξα επηθνηλσλεί όηη ε 

ηηκή ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο είλαη κόλν 18,36€, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν θαηαλαισηήο 

πξέπεη λα πιεξώζεη ην παξαπάλσ πνζό επηπιένλ ηεο ζπλδξνκήο ηνπ, πνπ ήδε πιεξώλεη γηα ην 

FORTHNET 2PLAY. 
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πλεπώο, ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο θαη άκεζα αληηιεπηό όηη ην πνζό ησλ 18,36€ ην κήλα απνηειεί κηα 

επηπιένλ ζπλδξνκή. 

 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο 

πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 εκεξώλ.   

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή ππελζπκίδεη ηελ Οδεγία ηνπ ΔΔ ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαη ηελ 

ηαρύηεηα ξνήο ησλ θπιηόκελσλ ηίηισλ θαη επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπο ζην ππό θξίζε 

ηειενπηηθό. 

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 

 

 


