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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου 

και την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Σχετικά με τον ισχυρισμό «για μένα άλλη αξία έχει το φρέσκο», η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι 

χρησιμοποιούμενος στη διαφημιστική επικοινωνία ενός συσκευασμένου ψωμιού για τοστ, προσδίδει 

εμμέσως στο προϊόν αυτό ιδιότητες και αξίες – αυτές του φρέσκου ψωμιού – που δεν έχει και τις οποίες 

δεν είναι θεμιτό να επικαλείται. 

Ομοίως, ο ισχυρισμός «(γι’ αυτό ανακάλυψα την πιο) φρέσκια πρόταση στο ψωμί για τοστ (από τον 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟ)» κατά την ομόφωνη άποψη της Επιτροπής, στο περιβάλλον της συγκεκριμένης 
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διαφημιστικής ιδέας και εκτέλεσης (σε συνδυασμό δηλαδή με στοιχεία του οπτικού που παραπέμπουν 

σε φρεσκάδα, όπως είναι η φρέσκια ντομάτα, ηλιόλουστο σκηνικό εξοχής κλπ.) επίσης αποδίδει στο 

διαφημιζόμενο προϊόν αξίες «φρέσκου» που δε συνάδουν με την κατηγορία αυτού. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι υπό έλεγχο ισχυρισμοί προσκρούουν 

στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως μέχρι και την Παρασκευή 

14/03/2014.      

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της 

παρούσας. 

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν 

αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής, 

προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.  


