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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 υπό έλεγχο διαφημιστική 

επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και 

επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω 

επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.    

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συνεδρίαση και από τις δύο πλευρές, ξίδι μπορεί να παραχθεί 

από διάφορα προϊόντα, όπως από κρασί, σταφύλι, σταφίδα, μήλο, φράουλα κ.αλ., ενώ η ποιότητα του 

ξιδιού που παράγεται συναρτάται αφ’ ενός με την ποιότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται και 

αφ’ ετέρου με την τήρηση της σωστής διαδικασίας παραγωγής. 

 



`  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

Σχετικά με τα ζητήματα που τίθενται στην αίτηση ελέγχου:  

 

Α. Η Επιτροπή εξετάζοντας την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία στο σύνολό της, σχημάτισε την 

άποψη ότι σε αυτή διατυπώνεται σύγκριση – ιδιαίτερα από τον ισχυρισμό «πολλοί νομίζουν ότι όλα τα 

ξίδια είναι ίδια» – μεταξύ του διαφημιζόμενου προϊόντος και όλων των άλλων ξιδιών, γενικώς και 

ανεξαρτήτως της πρώτης ύλης προέλευσής τους, η οποία καταλήγει στη δημιουργία της εντύπωσης ότι 

το μόνο καλό, δηλαδή ποιοτικό, ξίδι είναι αυτό που προέρχεται από κρασί. Ωστόσο, όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω, ένα καλής ποιότητας ξίδι μπορεί να παραχθεί και από άλλη πρώτη ύλη, πέρα του κρασιού. 

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή στην πλειοψηφία της έκρινε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «Γιατί το καλό 

ξίδι είναι από καλό κρασί», στο βαθμό που τοποθετείται γενικά έναντι ξιδιών κάθε προέλευσης και δεν 

οριοθετείται σε σχέση με το ξίδι από κρασί, είναι απόλυτος, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς και μπορεί να 

οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις. 

 

Β. Επιπλέον, αναφορικά με τη διατύπωση «αν δεν είναι … καλά κρασιά», παρότι είναι σαφής η 

δημιουργική πρόθεση για λογοπαίγνιο, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι πρόκειται για μία φράση με 

αρνητική και υποτιμητική έννοια, που μπορεί να λειτουργήσει απαξιωτικά για τα ανταγωνιστικά 

προϊόντα. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή αποφάσισε (κατά πλειοψηφία στο σημείο Α και ομόφωνα στο 

σημείο Β) ότι η υπό κρίση επικοινωνία, στα σημεία και για τους λόγους που αναφέρονται, προσκρούει 

στα άρθρα 3.1, 5.1, 5.2α, 8 και 11 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως και ότι η προβολή 

της υπό κρίση επικοινωνίας, χωρίς τις απαραίτητες τροποποιήσεις, θα πρέπει να διακοπεί σε τρεις (3) 

ημέρες.  

 

 

 

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.  
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Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που 

αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και 

των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη 

σχετική αίτηση ελέγχου.  

Τονίζεται 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.  


