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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό 

έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.  

 

1) ρεηηθά κε ην ηειενπηηθό δηάξθεηαο 36’’ (εκ. 1εο εκθάληζεο 14/09/2009) θαη εηδηθόηεξα αλαθνξηθά κε 

ην ιεθηηθό:  

« - … είναι ολικής άλεσης λέει. Πιο σγιεινό και τέτοια. Όλο τέτοια υάτνει και στο τέλος τα τρώει 

μόνη της. 

- Για υάε αστό. 

- Μμμ, άλλο αστό.» 
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ε Δπηηξνπή (ζηα πιαίζηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 8.ζη ηνπ Καλνληζκνύ) έθξηλε όηη 

ν ζπλδπαζκόο ησλ παξαπάλσ θξάζεσλ ιεηηνπξγεί απαμησηηθά γηα όια ηα ππόινηπα πξντόληα νιηθήο 

άιεζεο πνπ θπθινθνξνύλ θαη ππνλνεί ζπλνιηθή ππεξνρή ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο, ε νπνία δελ 

ηεθκεξηώζεθε από ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

πλεπώο, γηα ην ζεκείν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 11, 5 & 8 

ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο.  

 

2) ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «τώρα η ολική άλεση έτει όνομα» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη δελ ηεθκεξηώζεθε 

θαη είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε, θαζώο θαηά ηε δηαδηθαζία δηαπηζηώζεθε όηη ςσκί 

νιηθήο άιεζεο, εηδηθόηεξα δε ζπζθεπαζκέλν θαη επώλπκν, θπθινθνξνύζε ζηελ αγνξά θαη πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ πξντόληνο ΝΔΟ ΓΔΝΝΖΜΑ ΘΡΔΜΑ. 

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 

θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

 

3) ρεηηθά κε ηε θξάζε «άλλο αστό» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο slogan ηεο επηθνηλσλίαο ζπλνιηθά, ε 

Δπηηξνπή έθξηλε όηη επεηδή πξόθεηηαη γηα κία θξάζε αόξηζηε θαη αζαθή, δελ επηηπγράλεη λα απνδώζεη 

μεθάζαξα ηε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο έλαληη ησλ αληαγσληζηηθώλ ηνπ, ε νπνία 

θαη ηεθκεξηώζεθε επαξθώο θπξίσο κε βάζε ηα λέα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρεη, αιιά είλαη πηζαλό λα 

εθιεθζεί εζθαικέλα σο δήισζε ππεξνρήο θαη αλσηεξόηεηαο, πνπ δελ ηεθκεξηώζεθαλ.   

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

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

 

Ζ πξνζεζκία γηα ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο είλαη 2 εκέξεο. 

 

4)  ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «άλλο να τρφς υφμί και άλλο να απολαμβάνεις ΓΕΝΝΗΜΑ ΘΡΕΜΑ. 

Το υφμί της ολικής άλεσης», «άλλο να τρφς σάντοσιτς και άλλο να απολαμβάνεις ΓΕΝΝΗΜΑ 

ΘΡΕΜΜΑ, Το υφμί της ολικής άλεσης» θαη «άλλο να τρφς πρφινό και άλλο να απολαμβάνεις 

ΓΕΝΝΗΜΑ ΘΡΕΜΜΑ. Το υφμί της ολικής άλεσης» ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη δελ 

πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, θαζώο ζεώξεζε όηη ε ζύγθξηζε ηεο απόιαπζεο πνπ 

ππόζρεηαη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ ςσκηνύ / ηνπ ζάληνπτηο / ηνπ πξσηλνύ ζηε 
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γεληθόηεηά ηεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθεκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ζεκηηή θαη δελ κπνξεί κε θάπνην 

ηξόπν λα παξαπιαλήζεη ηνλ θαηαλαισηή.  

    

  

 

 

 

 

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. 

 

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. 


