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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 
   
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 
Διαφήμισης – Επικοινωνίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που 
παρουσιάσθηκαν και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία. 
 
Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο καμπάνια για το προϊόν FANTA στο σύνολό της 
δεν είναι παραπλανητική, αφού ο βασικός ισχυρισμός για την περιεκτικότητα σε χυμό πορτοκαλιού και 
μάλιστα με την αναφορά του ποσοστού, τεκμηριώθηκε. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η δημιουργική έκφραση μέσω των cartoon επιτρέπει τη 
διαφημιστική υπερβολή, η οποία σε κάθε περίπτωση βρίσκεται εντός των ορίων της δεοντολογίας και 
γίνεται αντιληπτή από το μέσο καταναλωτή. 
 
Παρ’ όλα αυτά, σε συγκεκριμένα σημεία της καμπάνιας η Επιτροπή έκρινε ότι: 
Α) ο ισχυρισμός «με τα φυσικά τους αρώματα» αφενός δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση, ότι τα 
φυσικά αρώματα που βρίσκονται στο προϊόν είναι αυτά που προέρχονται από τα ίδια τα πορτοκάλια 
που χρησιμοποιήθηκαν, γεγονός που δεν τεκμηριώθηκε κατά τη διαδικασία και αφετέρου, ότι πρόκειται 
για τα αρώματα πολλών πορτοκαλιών, που στην περίπτωση της συσκευασίας των 300ml (κουτάκι) δεν 
είναι αληθές. (άρθρο 5) 
 
Β)  ο ισχυρισμός «περιέχει 20% φυσικό χυμό...» προσκρούει στο άρθρο 1.1, καθώς από τη διαδικασία 
προέκυψε ότι η διατύπωση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
 
Γ) ο ισχυρισμός «με δροσερό χυμό πορτοκαλιών» υπονοεί ότι το προϊόν περιέχει το χυμό 
περισσότερων του ενός πορτοκαλιών, γεγονός που στην περίπτωση της συσκευασίας των 300ml 
(κουτάκι) δεν είναι αληθές. (άρθρο 5) 
 
Δ) ο ισχυρισμός «χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, μόνο με τη φυσική ζάχαρη του πορτοκαλιού» είναι πιθανό 
να παραπλανήσει, καθώς δημιουργεί την εντύπωση ότι η γλυκιά γεύση του προϊόντος οφείλεται μόνο 
στη φυσική ζάχαρη του φρούτου, ενώ κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε ότι προστίθενται και γλυκαντικές 

ουσίες. (άρθρο 5) 
 
Επίσης, όπως αναφέρθηκε από την πλευρά της COCA COLA, η περιεκτικότητα σε χυμό πορτοκαλιού 
στα προϊόντα FANTA και FANTA ZERO δεν είναι ίδια (20% για τη FANTA – 15% για τη FANTA 
ZERO). Για το λόγο αυτό η Επιτροπή έκρινε ότι στις επικοινωνίες που εμφανίζονται και τα δύο 
προϊόντα με αναφορά μόνο στο ποσοστό που αντιστοιχεί στη FANTA, μπορεί να προκύψει 
παραπλάνηση. (άρθρο 5) 
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Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία στα σημεία 
που αναφέρονται προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί εντός 5 ημερών.  
 
 
 
Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της 
ΠΕΕΕ (άρθρο 9, παρ.ε). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 6, παρ.α), η 
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. 
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