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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 ηελ αίηεζε ειέγρνπ 

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

ηε ζπδήηεζε. 

 

ρεηηθά κε ηε δήισζε «… και τωρίς σσντηρητικά», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη πηζαλό λα 

δεκηνπξγήζεη ζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ππάξρνπλ άιια νκνεηδή 

πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθά, γεγνλόο πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε. Καηά ζπλέπεηα ε παξαπάλσ 

δήισζε πξνζδίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθό δηαθνξνπνίεζεο – αλσηεξόηεηαο ζην δηαθεκηδόκελν πξντόλ, ε  
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νπνία δελ αληηζηνηρεί ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Δπηπιένλ από ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ – Πνηώλ δελ 

επηηξέπεηαη λα παξνπζηάδνληαη γηα έλα ηξόθηκν ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά όηαλ απηά ηα ίδηα ηζρύνπλ 

γηα όια ηα παξόκνηα ηξόθηκα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό θξίζε ηζρπξηζκόο «ρσξίο 

ζπληεξεηηθά» πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 1, 5 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «η αγαπημένη ελληνική σσνήθεια καλύτερη από ποτέ» - πνπ απνηειεί ηελ 

απνθώλεζε ηνπ ξαδηνθσληθνύ - ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη, όπσο εληάζζεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ιεθηηθό, 

παξαπέκπεη ζηα πξντνληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο STARBUCKS FRAPPE 

θαη όρη ζηε ζπλήζεηα ησλ θαηαλαισηώλ λα πίλνπλ θξαπέ θαη ζηα όπνηα «πνηνηηθά» ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζπλήζεηαο απηήο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ε παξαπάλσ δήισζε παξαζύξεη ζε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε 

θαη εηθόλα ππεξνρήο ηνπ πξντόληνο ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθά πξντόληα θξαπέ, ε νπνία δελ 

ηεθκεξηώζεθε. 

Καηά ζπλέπεηα ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία  

πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

 

Σπρόλ ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ εληόο ησλ αλά κέζν πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο.     

 

 

 

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. 


