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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππφ 

έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.  

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ «θξεζθνζηπκκέλν», ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή: 

Α. Έιαβε ππφςε ηεο φηη ζηνλ ειιεληθφ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ δελ πξνβιέπεηαη κέρξη ζήκεξα 

ηέηνηα θαηεγνξία ρπκψλ θαη άξα δελ ππάξρνπλ δηαηάμεηο πνπ λα νξίδνπλ ζαθψο ηνπο φξνπο θαη ηηο 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

πξνυπνζέζεηο παξαγσγήο ηνπο ή/θαη ηνπο θαλφλεο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

(ζπζθεπαζία, δηαθήκηζε θιπ.) 

 

Β. Οκφθσλα έθξηλε φηη ε επηθξαηνχζα θαη ηζρπξά εγθαηεζηεκέλε κέρξη ζήκεξα αληίιεςε ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ην ηη ζεσξείηαη «θξεζθνζηπκκέλνο ρπκφο» είλαη ν ρπκφο πνπ ζηχβεηαη θαη 

θαηαλαιψλεηαη ακέζσο, ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία (ειεγρφκελεο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ, εηδηθή 

ζπζθεπαζία θιπ). 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ αιιά θαη φζα δειψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ηειηθφ θξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο 

δηαθήκηζεο σο παξαπιαλεηηθήο είλαη «… ν πηζαλφο θίλδπλνο παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηή έζησ 

θαη σο απνηέιεζκα θεπγαιέαο θαη αβαζάληζηεο εληχπσζεο ηνπ», ε Δπηηξνπή απνθάζηζε νκφθσλα 

φηη ε ειεγρφκελε επηθνηλσλία πξνζθξνχεη ζην άξζξν 5.2.α ηνπ ΔΚΓ-Δ επεηδή πεξηέρεη δειψζεηο θαη 

νπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ είηε άκεζα είηε έκκεζα, κε παξαιείςεηο, κε δηθνξνχκελα ή κε ππεξβνιηθνχο 

ηζρπξηζκνχο κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ αμία ηνπ 

πξντφληνο. 

 

πγθεθξηκέλα, ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαηππψζεσλ «έλαο εηδηθφο γηα λα δηαιέμεη ηα θαιχηεξα πνξηνθάιηα 

θη έλαο ζηίθηεο», «απηά αξθνχλ γηα έλα θξεζθνζηπκκέλν ρπκφ», «έηζη αθξηβψο θηηάρλνπκε ην λέν 

LIFE», «θάζε κέξα ζηχβνπκε ζην Άξγνο ηα θαιχηεξα πνξηνθάιηα θαη θέξλνπκε θνληά ζαο ην ρπκφ 

ηνπο, ρσξίο θακηά επεμεξγαζία» κε ηα νπηηθά ζηνηρεία (πνξηνθάιη πνπ θφβεηαη απφ ην δέληξν, ζηίθηεο, 

ζηχςηκν κε ην ρέξη ζε εμσηεξηθφ ρψξν θιπ) δεκηνπξγνχλ εληππψζεηο θαη ζπλεηξκνχο ηειείσο 

δηαθνξεηηθνχο απφ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ηειηθψο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο ν 

θαηαλαισηήο λα δηακνξθψζεη αληίιεςε γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα. 

 

Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ ειεγρφκελε επηθνηλσλία πξέπεη λα γίλνπλ άκεζα.    

 

 

 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο. 


