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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε 

ειέγρνπ θαη ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία απνθάζηζε ηελ εμέηαζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο δηα 

πεξηθνξάο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10.Η. ηνπ Καλνληζκνύ. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «η απίθανη γεύζη ηηρ FANTA αναδείσθηκε Νο1 * Σύμθωνα με έπεςνα ηηρ 

Sunovate ηην άνοιξη ηος 2011 ζε έλληνερ καηαναλωηέρ» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε αόξηζηε 

αλαθνξά «ζε έλληνερ καηαναλωηέρ» εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε όηη ηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ από κία παλειιαδηθή έξεπλα, γεγνλόο πνπ θαηά ηε δηαδηθαζία δελ ηεθκεξηώζεθε. 

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζην 

άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη άκεζα λα ηξνπνπνηεζεί.  

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «με 20% λασηαπιζηό σςμό ποπηοκαλιού» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε 

πξαγκαηνπνηεζείζα ηξνπνπνίεζε δελ είλαη ζύκθσλε κε ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηεο Α 4467 

Απόθαζεο, αθνύ κε κόλε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αξηζκνύ πνξηνθαιηώλ κε ηελ πνζνζηηαία 

πεξηεθηηθόηεηα ε εληύπσζε πνπ πξνθαιείηαη παξακέλεη ίδηα θαη επνκέλσο ηζρύεη ην ζθεπηηθό όπσο 

έρεη δηαηππσζεί ζηελ πξναλαθεξζείζα Απόθαζε . 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

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

πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη άκεζα λα ηξνπνπνηεζεί. 

 

πλεπεία ησλ αλσηέξσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε δηαηύπσζε «πεπιζζόηεπη FANTA 

θςζικά» πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη άκεζα λα ηξνπνπνηεζεί, κε ην ίδην ζθεπηηθό 

ηεο Α 4467 Απόθαζεο.  

  

 

 

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. 


