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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, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

1.  ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «γίνονται όπως το pop corn» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη παξαπέκπεη 

επζέσο ζηελ παξαζθεπή pop corn ζην ζπίηη, όπνπ αθ’ ελόο ε πξώηε ύιε πνπ απαηηείηαη είλαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν νη θόθθνη θαιακπνθηνύ, αθ’ εηέξνπ ε απαξαίηεηε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη κόλν 

ηε ρξήζε ζεξκόηεηαο κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηεη έλα πξντόλ πνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή 

έρεη ραξαθηεξηζηηθά αγλόηεηαο θαη θπζηθόηεηαο. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ εμεηέζεζαλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντόληνο CRISPY POPS ρξεζηκνπνηνύληαη εθηόο ηεο πξώηεο 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ύιεο (αθπδαησκέλε παηάηα) θαη άιιεο ηερλεηέο ύιεο, ελώ ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ πεξηιακβάλεη 

δηάθνξα ζηάδηα.     

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «γίνονται όπως το pop corn» δελ 

ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππώζεηο ζηνλ θαηαλαισηή σο 

πξνο ηε κέζνδν παξαγσγήο θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ 

θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ. 

 

2.  Ζ Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη ε δήισζε «… με cheddar …» δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή, θαζώο ηεθκεξηώζεθε επαξθώο ε ύπαξμε ηνπ αλαθεξόκελνπ 

ζπζηαηηθνύ ζηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο, ελώ ε νπηηθή απεηθόληζε ηνπ ηζρπξηζκνύ παξόηη ελέρεη ην 

ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο, εληνύηνηο θηλείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο. 

Δπνκέλσο, επί ηνπ ζεκείνπ απηνύ ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη δελ ππάξρεη 

παξαβίαζε ησλ αξρώλ ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

3.  Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «60% λιγότερα λιπαρά» θαη «60% λιγότερα λιπαρά από τα 

σσνηθισμένα τηγανητά σνακ» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε ζύγθξηζε πνπ δηαηππώλεηαη είλαη 

ζεκηηή θαη δελ παξαπιαλά, δεδνκέλνπ όηη ζαθώο νξίδεηαη θαη αλαθέξεηαη ε θαηεγνξία κε ηελ νπνία ην 

δηαθεκηδόκελν πξντόλ αληηπαξαβάιιεηαη θαη όηη ε θαηεγνξία απηή δελ έρεη επηιεγεί κεξνιεπηηθά, αθνύ 

από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο όηη ε θαηεγνξία «ηεγαλεηά ζλαθ» 

απνηειεί κεγάιν κέξνο ηεο γεληθόηεξεο αγνξάο ησλ αικπξώλ ζλαθ (51%) θαη όηη ηα ζπγθεθξηκέλα 

ηεγαλεηά ζλαθ κε ηα νπνία έγηλε ε ζύγθξηζε θαιύπηνπλ ην κέγηζην πνζνζηό ηεο θαηεγνξίαο απηήο, 

νπόηε δηθαηνινγείηαη ν ραξαθηεξηζκόο «σσνηθισμένα». 

Δληνύηνηο, επεηδή θαηά ηε δηαδηθαζία θάλεθε όηη ε δηαθνξά ζην πνζνζηό ησλ ιηπαξώλ ηνπ 

δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο CRISPY POPS κε θάπνηα από ηα πξντόληα ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο 

είλαη ρακειόηεξε ηνπ 60% ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «60% ιηγόηεξα ιηπαξά»  

είλαη απόιπηνο, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο 

εληόο 4 εκεξώλ.       

 

4.  ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «μπορείς να υας όσα θες» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη είλαη κηα 

δηαηύπσζε πνπ εύθνια κπνξεί λα εθιεθζεί από ηνλ θαηαλαισηή σο πξνηξνπή γηα ρσξίο κέηξν 

θαηαλάισζε, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ. Ζ παξάβαζε απηή 
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απνθηά κεγαιύηεξε βαξύηεηα εάλ ιάβεη θαλείο ππ’ όςηλ ηνπ όηη κεγάιν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

πξντόλησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο γίλεηαη από παηδηά. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία ζην ζεκείν απηό 

πξνζθξνύεη ζην πξναλαθεξζέλ άξζξν 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. 


