
 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4366   

 

ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ATTP, ΔΤΡΖΚΑ 

ΘΔΜΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
“NEOSET”    

 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Α / 4357 / 08.03.2011 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 15.03.2011 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ Α /4366 / 17.03.2011      

 

ΤΝΘΔΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

J. NASS 
Γ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ 
Γ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 
Α. ΠΑΠΑΓΑΚΖ 

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΔΓΔΔ 
ΓΔ 
ΓΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

Π. ΣΕΟΪΣΖ 
Β. ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 
Σ. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 
Π. ΒΟΤΣΑ 
Α. ΓΔΛΑΒΔΚΟΤΡΑ 

ATTP 
ATTP 
ΔΤΡΖΚΑ 
 
CREAM 
CREAM 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

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

αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή εμεηάδνληαο ιεπηνκεξώο ηηο δηαθεκηζηηθέο ηαηλίεο ηεο ΔΤΡΖΚΑ θαη ηεο NEOSET θαη 

παξόηη αλαγλώξηζε ηόζν ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζηελ ηδέα ησλ δύν επηθνηλσληώλ, όζν θαη ηε κε 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξντόλησλ, δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη επεηδή νη δύν ηαηλίεο 

κνηξάδνληαη αξθεηά θνηλά ζηνηρεία, ηα νπνία από πιεπξάο εκθάληζεο θαη αηζζεηηθήο πξνζδίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλν θαη ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ζηηο ηαηλίεο απηέο (όπσο π.ρ. γσλία ιήςεο, ηερληθή stop motion, 

ρξσκαηηθνί θώδηθεο) είλαη πηζαλό - ζαλ απνηέιεζκα θεπγαιέαο θαη αβαζάληζηεο εληύπσζεο - λα 

πξνθιεζεί ζύγρπζε ζηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ. 

 

 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία NEOSET, πνπ ρξνληθά 

αθνινύζεζε απηήλ ηεο ΔΤΡΖΚΑ, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί 

αλαιόγσο εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο.  

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

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. 


