
 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 3906   

 

ΑΙΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ McCANN ERICKSON, ΔΛΑΪ-UNILEVER 

ΘΔΜΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
“ΔΛΑΙΟΛΑΓΟ  ΥΩΡΙΟ”   
  

 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Α / 3898 / 04.02.2009 

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 12.02.2009 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ Α / 3906 / 13.02.2009    

 

ΤΝΘΔΗ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Φ. ΑΠΟΣΟΛΙΓΟΤ 
Μ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΓΟΝΣΙΚΑ 
Γ. ΦΑΛΚΟΝΑΚΗ 
Μ. ΑΓΑΘΑΚΗ 
Γ. ΣΡΑΣΟ 

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΔΓΔΔ 
ΔΓΔΔ 
ΓΔ 
ΓΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΗ 
ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

Υ. ΠΑΡΙΑΝΟ 
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ 
Ν. ΜΑΣΙΣΔΛΛΗ 
Γ. ΓΑΛΑΝΗ 
 
Π. ΓΑΡΗ 
Γ. ΜΠΟΤΡΑ 

McCANN ERICKSON 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNLIEVER 
 
TBWA 
ΜΙΝΔΡΒΑ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 

Η Δπηηξνπή κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ζηε ρξνληθή πεξίνδν 

Ννέκβξηνο 2007-Ννέκβξηνο 2008, ε νπνία απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζην ηειενπηηθό, ζηελ θαηεγνξία 

«εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν», ε κάξθα ΥΩΡΙΟ – πνπ ηόηε πεξηιάκβαλε κόλν ην πξντόλ ΥΩΡΙΟ 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΟΡΩΝΔΪΚΗ - δελ θαηείρε ηελ 1ε ζέζε ζε πσιήζεηο, αθνύ ην πνζνζηό ηεο ήηαλ 11,6% 

έλαληη 17,8% πνπ ήηαλ ην πνζνζηό ηεο κάξθαο ΑΛΣΙ ζηελ ίδηα θαηεγνξία. 

Αληίζεηα, δηαπίζησζε όηη ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ην ΜΙΝΔΡΒΑ θαηείρε 

πξάγκαηη ηελ 1ε ζέζε ζηελ αγνξά.  



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

 

πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «Νν 1 ζε πσιήζεηο ζηελ Διιάδα» γηα ηε 

κάξθα ΥΩΡΙΟ θαη γηα ην παξαπάλσ αλαθεξόκελν ρξνληθό δηάζηεκα δελ ηεθκεξηώζεθε, είλαη πηζαλό 

λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηε ζέζε ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά θαη 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο (άξζξα 5,8 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ). 

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε εκθάληζε θαη ησλ 3 πξντόλησλ καδί - ΥΩΡΙΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΚΟΡΩΝΔΪΚΗ, ΥΩΡΙΟ ΟΡΔΙΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ θαη ΥΩΡΙΟ ΠΔΓΙΝΟΙ ΔΛΑΙΩΝΔ – όηαλ ζπλδέεηαη κε ην 

ρξνληθό δηάζηεκα 11.2007-11.2008 είλαη πηζαλό λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο, αθνύ εθείλε ηελ 

πεξίνδν ηα πξντόληα ΟΡΔΙΝΔ ΠΔΡΙΟΥΔ θαη ΠΔΓΙΝΟΙ ΔΛΑΙΩΝΔ δελ θπθινθνξνύζαλ ππό ηε 

κάξθα ΥΩΡΙΟ θαη γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί (άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ). 

 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Καλνληζκό πξνζεζκηώλ. 

 

 

 

 

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. 


