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ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ  ΕΔΕΕ – ΔΕ – ΕΡ 

   
 
Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα 

Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

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

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Η Επηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο 

θαη ησλ Επηηξνπώλ, ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη πγείαο λα 

αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή θαη απζηεξόηεηα, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο 

δενληνινγίαο.  

Η Επηηξνπή εμ’ αξρήο αλαγλώξηζε ην γεγνλόο όηη ην δηαθεκηδόκελν ηπξί FINA είλαη έλα πξντόλ κε 

ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιηπαξά θαη σο ηέηνην απνηειεί κία ηδηαίηεξε δηαηξνθηθή επηινγή. Εθηηκά δε 

όηη ε επηθνηλσλία ηνπ πιενλεθηήκαηνο απηνύ σο πξόηαζε πξνο εθείλνπο πνπ επηζπκνύλ, κπνξνύλ, 

πξνηηκνύλ, επηιέγνπλ λα θαηαλαιώζνπλ έλα θίηξηλν ηπξί κε ρακειά ιηπαξά, είλαη απνιύησο ζεκηηή. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ωζηόζν, ε Επηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη νη ππό έιεγρν θξάζεηο: «κίηρινο ηυρί; αθού ζου είπα, κάνω 

ζα να μην υπάρχει, δεν κάνει να ηρώω», «δηλαδή FINA κάνει;», «κάνει», εηδηθόηεξα δε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο «(δελ) θάλεη», επεηδή – ελ πξνθεηκέλσ – ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο 

επηβνιήο/απαγόξεπζεο, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ζε κέξνο ηνπ θνηλνύ ηελ εζθαικέλε εληύπσζε 

όηη κπνξεί θαλείο λα ηξώεη ηπξί FINA ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηξέπεηαη λα θαηαλαιώλεη θίηξηλν 

ηπξί. 

Γηα ην ιόγν απηό ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην παξαπάλσ ζεκείν ε επηθνηλσλία 

πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 1.2 θαη 3.1 ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ.   

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα 

Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έτει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


