
 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 3879  

 

ΑΙΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ LOWE, ΔΛΑΪ-UNILEVER 

ΘΔΜΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
“LURPAK”   
  

 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Α / 3865 / 15.01.2009 

ΗΜ/ΝΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 22.01.2009 

ΗΜ/ΝΙΑ  & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ Α / 3879 / 23.01.2009  

 

ΤΝΘΔΗ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Γ. ΒΑΚΟΝΓΙΟ 
Β. ΒΑΟ 
Δ. ΙΑΜΗ 
Α. ΚΑΡΑΓΗ 
Γ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΔΓΔΔ 
ΔΓΔΔ 
ΓΔ 
ΓΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΗ 
ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

J. NASS 
Σ. ΚΑΛΓΙΡΗ 
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ 
Γ. ΜΠΑΣΑ 
Κ. ΣΡΙΜΠΟΤ 
 
Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 
Θ. ΚΟΛΙΣΗ 
Α. ΚΟΣΡΟΣΟΤ 

LOWE 
LOWE 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
 
OLYMPIC DDB 
OLYMPIC DDB 
ARLA FOODS HELLAS 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 

Η Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο 

θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο λα αληηκεησπίδεηαη 

κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ιόγσ 

έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια 

λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά 
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θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο 

γλώκεο. 

 

Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε δήισζε «γιατί LURPAK σημαίνει γάλα» – θαη ηδηαίηεξα ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο 

σημαίνει – πηζαλόλ νδεγεί κεξίδα ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ε 

δηαηξνθηθή αμία ησλ δύν πξντόλησλ εμηζώλεηαη. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή κε απηνεμαίξεζε ηνπ Μέινπο ηεο θ. Γηάλλε Ξεξνγηαλλόπνπινπ θαη 

θαηά πιεηνςεθία, απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηεο κνξθέο πξνζθξνύεη 

ζην άξζξν 5.2.α ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ 

Καλνληζκό πξνζεζκηώλ.  

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 


