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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο «με νέο, έξυπνο κλείζιμο που αλλάζει ό,ηι 

ξέπαηε για ηο ψωμί ηου ηοζη και ηη θπεζκάδα ηου» πεξηέρεη γελίθεπζε πνπ ζηεξείηαη ηεο απαηηνύκελεο 

ζαθήλεηαο θαη θξίλεηαη απόιπηε θαη ππεξβνιηθή αθνύ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εζθαικέλε 

εληύπσζε όηη ε αιιαγή πνπ έρεη γίλεη ζηε ζπζθεπαζία επηθέξεη ζεηηθό απνηέιεζκα θαη ζην πξντόλ 

ζπλνιηθά, αιιάδνληαο γεληθά θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςσκηνύ ηνπ ηνζη.  



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία θαη ζύκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ, ε Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ 

άπνςε όηη ην λέν θαη πξσηνπνξηαθό απηό ζηνηρείν ηεο ζπζθεπαζία ηνπ ςσκηνύ ηνζη 

ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ζπλδέεηαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε ηελ επθνιία ρξήζεο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη κε 

ηελ πξαθηηθόηεηα ηεο, σο πξνο ηελ απνζήθεπζε ηνπ πξντόληνο.  

 

Δπηπιένλ δελ ηεθκεξηώζεθε όηη ν λένο ηξόπνο θιεηζίκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο αιιάδεη θάηη ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πξντόληνο ζε επίπεδν θξεζθάδαο, ζε ζρέζε κε άιιεο ζπζθεπαζίεο, νύηε όηη ζπκβάιιεη 

κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν ζηε βειηίσζε ηνπ πξντόληνο γεληθά. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ππό θξίζε ηζρπξηζκόο είλαη πηζαλό 

λα παξαπιαλήζεη κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5, 8 θαη 3.β, ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη 

λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ.  

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

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. 


