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ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ 
ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ 

SPOT THOMPSON, VIVARTIA 

ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ Α / 3994 από 19.06.2009 κε ζέκα ηε 
δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία “LIFE ”  

 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ Β / 693 / 25.06.2009 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 15.07.2009 

ΖΜ/ΝΗΑ  & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ Β / 694 / 17.07.2009            

 

ΤΝΘΔΖ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Ν. ΜΠΗΛΗΡΖ 
. ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ 
Β. ΕΔΡΒΑ 
Γ. ΕΖΓΗΑΝΑΚΖ 
Ζ. ΚΟΚΟΤΓΗΑΝΝΖ 
. ΚΟΡΗΕΖ 
Γ. ΛΧΛΖ 
Μ. ΜΟΓΗΑΝΟ 
Θ. ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ 
Υ. ΥΟΥΛΑΚΗΓΟΤ 

ΔIHEA 
ΔΗΣΖΔΔ 
ΔΗΗΡΑ 
ΓΔ 
ΔΚΠΟΗΕΧ 
ΔΓΔΔ 
ΓΔ 
ΠΑΚΣ 
ΔΠΣ   
ΔΓΔΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
 

Γ. ΜΑΤΡΟ 
Ρ. ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ 
Α. ΚΤΓΧΝΑΚΖ 
Κ. ΜΟΤΕΑΚΖ 
Α. ΚΔΣΔΝΣΕΟΓΛΟΤ 
Α. ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ 
 
Υ. ΠΑΡΗΑΝΟ 
Γ. ΠΑΡΟΤΖ 
Γ. ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ 
Δ. ΜΟΥΟ 
Α. ΚΛΑΦΖ 
 
Α. ΓΑΜΑΚΖΝΟ 

SPOT THOMPSON 
SPOT THOMSPON 
VIVARTIA 
VIVARTIA 
VIVARTIA 
VIVARTIA 
 
McCANN ERICKSON 
COCA COLA / 3E 
COCA COLA / 3E 
COCA COLA / 3E 
COCA COLA / 3E 
 
ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΔ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

Ο θ. Γεσξγόπνπινο δελ παξέζηε ζηε δηάζθεςε ηεο Δπηηξνπήο.  
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Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππ’ όςε ηεο θαη 

όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ σο επηρεηξεκαηνινγία θαη από ηηο δύν πιεπξέο. 

Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ην πξντόλ «LIFE» θξεζθνζηπκκέλν είλαη έλα θαηλνηόκν πξντόλ κε 

ζηνηρεία πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ηνπ θξεζθνζηπκκέλνπ ρπκνύ πνξηνθαιηνύ θαη όηη ε 

παξέκβαζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ήπηαο κνξθήο. 

Γηαπίζησζε επίζεο όηη ην θύξην ζεκείν θξίζεο θαζώο θαη νη αηηηάζεηο ηεο πξνζθεύγνπζαο 

εηαηξίαο, θηλνύληαη γύξσ από ηνλ άμνλα ηνπ ηζρπξηζκνύ «θξεζθνζηπκκέλν». 

 

Γελ κπόξεζε όκσο ελ ηέιεη ε Δπηηξνπή λα δηακνξθώζεη αζθαιή άπνςε γηα ηελ ηαύηηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξντόληνο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πνξηνθαιηνύ πνπ 

ζηύβεηαη θαη θαηαλαιώλεηαη άκεζα. Γηα ην ιόγν απηό απνθάζηζε λα πξνζθύγεη ζε 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε από ηξίην αλεμάξηεην θαη αλαγλσξηζκέλν θνξέα. 

πζηήλεη θαη ζηηο δύν ελδηαθεξόκελεο πιεπξέο λα απνθαζίζνπλ από θνηλνύ, επηβαξπλόκελεο 

εμ εκηζείαο κε ην θόζηνο, λα δεηήζνπλ επίζεκε ζέζε από θνηλά απνδεθηό, ηξίην, αλεμάξηεην 

θαη αλαγλσξηζκέλν επηζηεκνληθό εξγαζηήξην, εληόο ηξηώλ εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηεο απόθαζεο (κέρξη θαη ηελ Σξίηε 21.07.2009). 

ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άθαξπε ε πξνζεζκία, ε Δπηηξνπή ζα πξνζθύγεη ζην Πξνεδξείν 

ηνπ ΔΦΔΣ, δεηώληαο ηε ζπλδξνκή ηνπ. 

Ζ Δπηηξνπή πηζηεύεη όηη κε ην πόξηζκα απηό ηεο επηζηήκεο ζα κπνξέζεη λα θαηαιήμεη ζε 

αζθαιή αμηνιόγεζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

Ζ Δπηηξνπή κε βάζε ηα παξαπάλσ απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηα εμήο: 

Α. Αλαζηέιιεηαη ε ιήςε απόθαζεο κέρξη λα ζπλεδξηάζεη εθ λένπ έρνληαο ην δεηνύκελν 

επηζηεκνληθό πόξηζκα θαη ην αξγόηεξν κέρξη 15 επηεκβξίνπ. 

Β.  Ζ ππό έιεγρν επηθνηλσλία δελ κπνξεί λα πξνβάιιεηαη ζηα ΜΜΔ θαη ελδερόκελε λέα 

επηθνηλσλία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνπο ίδηνπο ηζρπξηζκνύο ζα πξέπεη λα ηεζεί ππ’ όςε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο πξηλ ηε κεηάδνζε ηεο. 
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Γ. Γηαηππώλεηαη ην παξαθάησ εξώηεκα πξνο ηνλ επηζηεκνληθό θνξέα ή ηνλ ΔΦΔΣ: «Δξσηάηαη 

εάλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο «LIFE» θξεζθνζηπκκέλν είλαη αθξηβώο 

ηα ίδηα ή πνηεο πνζνζηηαία είλαη νη δηαθνξέο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ρπκνύ 

θξεζθνζηπκκέλνπ πνξηνθαιηνύ, α. θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, β. θαηά ηελ 3ε εκέξα 

από ηελ εκέξα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη γ. θαηά ηελ 5ε εκέξα από ηελ εκέξα ηεο ζπζθεπαζίαο». 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


