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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν 

επηθνηλσλία, θαζώο θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο θαη από ηηο δύν πιεπξέο. 

 

Ζ Δπηηξνπή, από όζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία, δηαπίζησζε όηη ην «θξνπαζάλ Champion» 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αηνκηθώλ θξνπαζάλ (1 ηεκάρην/ζπζθεπαζία) θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

παξνπζηάδεηαη ζην ππό έιεγρν δηαθεκηζηηθό ζπνη. 

Δπίζεο, κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δηαπίζησζε όηη ζηελ παξαπάλσ 

θαηεγνξία θαη ζε επίπεδν πσιήζεσλ ζε ηεκάρηα δελ ππάξρεη ππεξνρή άιινπ πξντόληνο. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έιαβε ππόςε ηεο όηη ε ιέμε CHAMPION απνηειεί ην όλνκα ηνπ πξντόληνο, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ήδε από δεθαεηίαο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ην ππό θξίζε tvc δηάξθεηαο 9΄΄, πνπ 

επηθνηλσλεί ην πξντόλ CHAMPION ηνπνζεηώληαο ην ζε γλσζηό αζιεηηθό ρώξν θαη ζε γεληθόηεξε 

αζιεηηθή αηκόζθαηξα, δελ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη θαη λα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα 

σο πξνο ηελ ππεξνρή ηνπ πξντόληνο έλαληη ησλ αληαγσληζηηθώλ ηνπ, αθνύ ν θαηαλαισηήο εύινγα 

αληηιακβάλεηαη όηη πξόθεηηαη πεξί δηαθεκηζηηθήο απόδνζεο ηεο νλνκαζίαο ηνπ πξντόληνο. 

 

πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ην ππό θξίζε tvc δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΚΓ-Δ. 

   

 

 

 

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. 

 

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. 


