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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 03.09.2009 

ΖΜ/ΝΗΑ  & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ Β / 694 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ / 07.09.2009             

 

ΤΝΘΔΖ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Ν. ΜΠΗΛΗΡΖ 
Γ. ΕΖΓΗΑΝΑΚΖ 
. ΚΟΡΗΕΖ 
Α. ΠΑΠΑΓΑΚΖ 
Μ. ΜΤΡΗΛΗΟΤ 
Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΖ  
Θ. ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ 
Υ. ΥΟΥΛΑΚΗΓΟΤ 

ΔIHEA 
ΓΔ 
ΔΓΔΔ 
ΓΔ 
ΔΚΠΟΗΕΧ 
Γ.Γ.ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 
ΔΠΣ 
ΔΓΔΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
 

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

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

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε Β 694 / 

17.07.2009 θαη νη ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώζεθαλ από ηνλ Πξόεδξν γηα ηε ζρεηηθή 

αιιεινγξαθία, ηηο ελέξγεηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε. 
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Ζ Δπηηξνπή έιαβε ππόςε όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ, θαζώο θαη όζα επηρεηξήκαηα 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάζθεςεο, επαλεμέηαζε θαη 

αμηνιόγεζε ζηνηρεία πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

15ε Ηνπιίνπ 2009. 

 

Ζ Δπηηξνπή, κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ παξαπάλσ θαηέιεμε ζηα εμήο: 

 

Α) Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό «υρεσκοστσμμένο» θαη κεηά ηα όζα αλαθέξνληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 113 Α 31/07/3009 επηζηνιή ηνπ ΔΦΔΣ γηα ηελ 

«επηζήκαλζε θαη δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο ρπκόο πνξηνθάιη LIFE 

θξεζθνζηπκκέλν», πνπ θνηλνπνηήζεθε ζην ΔΔ κε ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. 346/Π/ηαπ 

31/07/2009 επηζηνιή ηνπ ΔΦΔΣ, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ όξνπ δελ ζπληζηά παξάβαζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνζθπγή 

άξζξσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

Β) Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα επηθπξώλεη ηελ απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηζρπξηζκό «κάθε μέρα στύβοσμε στο Άργος τα καλύτερα πορτοκάλια και υέρνοσμε κοντά 

σας το τσμό τοσς…», ν νπνίνο ελδερνκέλσο νδεγεί ηνλ θαηαλαισηή ζε εζθαικέλα 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε όισλ ηνλ πνξηνθαιηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ρπκνύ θαη ιαλζαζκέλε αληίιεςε γηα ηελ αμία ηνπο. 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζην 

άξζξν 5 παξ.α θαη παξ. β θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

πξνζεζκηώλ. 

 

Γ) Ζ ρξεζηκνπνηνύκελε ζηελ ππό θξίζε επηθνηλσλία δήισζε «κάθε μέρα στύβοσμε, κάθε 

μέρα απολαμβάνετε» κε ηελ επαλάιεςε (2 θνξέο) ηνπ ρξνληθνύ πξνζδηνξηζκνύ «κάθε μέρα», 

ελδερνκέλσο νδεγεί ηνλ θαηαλαισηή ζην εζθαικέλν απηνλόεην ζπκπέξαζκα όηη πάληα ην 

πξντόλ θαηαλαιώλεηαη ζε δηάζηεκα 24 σξώλ από ηε ρπκνπνίεζή (Άξζξν 5 παξ. α). Γηα ην  
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ιόγν απηό ε Δπηηξνπή απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε εληόο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηώλ. 

 

 

Γ) Σέινο, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε αλαθνξά ηεο πξνζεζκίαο ησλ 5 

εκεξώλ αλάισζεο ηνπ πξντόληνο απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν πιεξνθόξεζεο γηα ηνλ 

θαηαλαισηή θαη πξέπεη λα είλαη εύθνια δηαθξηηό ζην ππό θξίζε ηειενπηηθό. Γηα ην ιόγν απηό 

πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηώλ.        

 

 

 

 

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. 

 

 

 


