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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 
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. 

 

Α. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη κε ηε θξάζε «έπεςνα SYNOVATE άνοιξη 2011 ζε καηαναλωηέρ 

ποπηοκαλάδαρ» - πνπ ζπλνδεύεη ηνλ ηζρπξηζκό «όηαλ έρεηο ηε Νν1 γεύζε πνξηνθαιάδαο» - γίλεηαη κε 

γεληθόηεηα αλαθνξά ζε ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε δηαθεκηδόκελε εηαηξεία, από ηα 

νπνία κε θαλέλα ηξόπν δελ κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα νδεγεζεί ζηε ιαλζαζκέλε εληύπσζε όηη 

πξόθεηηαη γηα κία έξεπλα κε παλειιαδηθό δείγκα θαη έηζη λα παξαπιαλεζεί. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Β. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «με σςμό από ελληνικά ποπηοκάλια», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη δελ είλαη 

απόιπηνο, όηη επηθνηλσλεί ηελ ύπαξμε ρπκνύ από ειιεληθά πνξηνθάιηα ζην πξντόλ FANTA θαη όηη, κε 

βάζε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία, είλαη αθξηβήο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο λα πξνθαιεί 

ζύγρπζε ή παξαπιάλεζε. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε εγθαινύκελε επηθνηλσλία δελ πξνζθξνύεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, ζε θαλέλα από ηα δύν ππό θξίζε ζεκεία.  

 

 

 

 

 

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. 


