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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, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου και 

την τροποποιημένη επικοινωνία NOVA 3PLAY και αποφάσισε την δια περιφοράς αξιολόγηση της, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.   

 

Η Επιτροπή εξετάζοντας την υπό κρίση επικοινωνία NOVA 3PLAY με ημερομηνία 1ης εμφάνισης 

19/04/2013, σε σχέση με την Α 4686 Απόφασή της, κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι η εν λόγω 

επικοινωνία δεν έχει τροποποιηθεί ικανοποιητικά, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της αρχικής 

Απόφασης. 

 

Επαναλαμβάνοντας το σκεπτικό της Α 4686 Απόφασης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι καίτοι η άμεση 

διασύνδεση της τιμής με «απεριόριστες επιλογές» έχει ορθώς απαλειφθεί, εντούτοις επειδή 

εξακολουθεί να αναφέρεται η τιμή των 29,90€ με τρόπο απόλυτο και χωρίς παραπομπή στα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του διαφημιζόμενου προϊόντος στο οποίο αντιστοιχεί (και ιδιαίτερα στα 

συνδρομητικά κανάλια που περιλαμβάνει), ο κίνδυνος παραπλάνησης παραμένει καθώς ο 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

καταναλωτής είναι πιθανό να υποθέσει εσφαλμένα ότι σε αυτήν την τιμή μπορεί να απολαύσει το 

σύνολο των συνδρομητικών καναλιών που (ήδη γνωρίζει ότι) είναι διαθέσιμα από τη NOVA.   

 

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στην τροποποιημένη επικοινωνία NOVA 3PLAY  

ο υπό κρίση ισχυρισμός «μόνο με 29,90€» προσκρούει στα άρθρα 3 και 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να 

τροποποιηθεί άμεσα (εντός 1 ημέρας από την κοινοποίηση της παρούσης).  

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της 

παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε 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. 


