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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 πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε 

ζπδήηεζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε κε πξνζνρή ηόζν ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία ηεο εηαηξείαο CYTA, όζν θαη απηήλ 

ησλ θαηαζηεκάησλ MULTIRAMA θαη νκόθσλα έθξηλε όηη ηα δύν ηειενπηηθά πξνζνκνηάδνπλ ζεκαληηθά 

θαζώο κνηξάδνληαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία. 

Δηδηθόηεξα, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ην δηαθεκηζηηθό εύξεκα ηεο επηθνηλσλίαο MULTIRAMA, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ην ζπλδπαζκό ηεο απζόξκεηεο έθθξαζεο ζρνιίσλ, ζ’ έλα γεληθόηεξα λεαληθό θαη 

εύζπκν θιίκα, από άηνκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ελόο «ζαιάκνπ», ρξεζηκνπνηείηαη κε 

παλνκνηόηππν ηξόπν θαη ζηελ επηθνηλσλία CYTA. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Δπηπξνζζέησο, ην γεγνλόο όηη ηα δύν απηά ηειενπηηθά πξνβάιινληαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 

θαη (δεπηεξεπόλησο) όηη αθνξνύλ θαη ηα δύν ζηελ επξεία αγνξά ηεο ηερλνινγίαο, ζπκβάιιεη ζηνλ 

πηζαλό θίλδπλν ζύγρπζεο ή/θαη παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία CYTA, πνπ ρξνληθά έπεηαη 

απηή ηεο MULTIRAMA, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί 

αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ.   

 

 

 

 

 

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. 


