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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, έλαβε υπόψη της 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 υπό έλεγχο ισχυρισμό «το μόνο υγρό γλυκαντικό που δεν αλλοιώνει τη γεύση» οι 

εκπρόσωποι της εταιρείας Intermed δήλωσαν ότι αυτός έχει ήδη οριστικά αποσυρθεί και έχει ήδη 

αντικατασταθεί σε όλα τα σημεία προβολής από τον ισχυρισμό «μοναδική σύνθεση – δεν αλλοιώνει τη 

γεύση». 

Κατόπιν αυτής της δήλωσης, την οποία απεδέχθη η εγκαλούσα πλευρά, το θέμα αυτό θεωρήθηκε 

λήξαν. 

 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Σχετικά με το θέμα της μίμησης αναφορικά με τα χρώματα του προϊόντος και τη γραφική παράσταση 

που απεικονίζει τη δοσολογία, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι, επειδή αφ’ ενός το πράσινο χρώμα 

που χρησιμοποιείται αποτελεί το χρωματικό κώδικα της κατηγορίας των προϊόντων με στέβια 

γενικότερα (όπως προέκυψε από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν) και αφ’ ετέρου το εικαστικό που 

χρησιμοποιείται (σταγόνα, κουταλάκι, σύμβολο=) αποτελεί έναν παραστατικό τρόπο απεικόνισης 

δοσολογίας που δεν συνδέεται αποκλειστικά με κανένα συγκεκριμένο προϊόν (ούτε με το «λάιτ drops» 

της ΕΨΑ), δεν προκύπτει κίνδυνος σύγχυσης ή / και παραπλάνησης του καταναλωτή, ιδίως δε όταν τα 

στοιχεία αυτά συνδυάζονται με την αναφορά της επωνυμίας του εκάστοτε προϊόντος. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στο σημείο αυτό δεν εντοπίζεται παράβαση του 

ΕΚΔ-Ε.    

 

 

 

 

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

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

Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί 

στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις. 

 

Υπενθυμίζεται 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.  


