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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο  θαη αμηνιόγεζε 

όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε 

θαη κεηά από δηάζθεςε θαηέιεμε ζηα εμήο: 

 

Ο ππό θξίζε ηζρπξηζκόο «Ελληνικό ΑΓΝΟ ΓΑΛΑ ΜΟΥ ηο πρώηο γάλα σψηλής παζηερίωζης ηης 

Μακεδονίας» ελέρεη ανξηζηία πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή είηε ζηελ αληίιεςε ηεο 

ρξνλνινγηθήο πξσηηάο θπθινθνξίαο ζηελ αγνξά, είηε ζηελ απνθιεηζηηθή θαη ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή 

πξνέιεπζε ηνπ γάιαθηνο πνπ πεξηέρεη, είηε ζηελ θάιπςε ηνπ κεγαιύηεξνπ κεξηδίνπ ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο, είηε, ηέινο, θαη ζε ζπλδπαζκό απηώλ.  

Όια ηα παξαπάλσ ελδερόκελα δελ ηεθκεξηώζεθαλ. Γελ πξνζθνκίζζεθαλ ζηνηρεία πνπ λα 

απνδεηθλύνπλ όηη ε εηαηξεία ΑΓΝΟ πξνεγήζεθε ζηελ θπθινθνξία γάιαθηνο πςειήο παζηεξίσζεο θαη 

επίζεο δελ ππήξμαλ ζηνηρεία από επίζεκν ή άιιν θνξέα πνπ λα πηζηνπνηνύλ θαζνξηζκέλε 
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γεσγξαθηθή πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ γάιαθηνο, ελώ αληίζεηα ζηε ζπζθεπαζία 

αλαγξάθεηαη σο πξνέιεπζε ν ραξαθηεξηζκόο ειιεληθό, ρσξίο άιιε δηεπθξίληζε. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα θαηέιεμε ζηελ απόθαζε όηη ν παξαπάλσ ππό θξίζε 

ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ (πεξί αιήζεηαο) θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 

ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Καλνληζκό πξνζεζκηώλ. 

 

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε κε βάζε ην άξζξν 8.δ. ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο 

λα θξίλεη άκεζα θαη δηα πεξηθνξάο εάλ ε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο – πνπ πξέπεη λα ηεο 

ππνβιεζεί πξηλ από νπνηαδήπνηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο – επζπγξακκίδεηαη κε ηελ Απόθαζε.     

 

 

 

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. 


