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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 πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη
όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Καη’ αξράο, ε Δπηηξνπή δέρηεθε θαη θαηέγξαςε ηε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο πεξί άκεζεο
αθαίξεζεο ηεο ιέμεο «μόνο» από ηε θξάζε «ασθενηικά burgers μόνο από ηα Simply Burgers».
Καηά ηα ινηπά, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «από 100% ολόθρεζκο επιλεγμένο μοζταρίζιο
κιμά», αθελόο πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο πνπ ε δηαθεκηδόκελε έρεη επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηεί
γηα ηα πξντόληα ηεο θαη δελ ελέρεη ζύγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκό, αθεηέξνπ ε αιήζεηα ηνπ ηζρπξηζκνύ
απηνύ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο από ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία.
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Δπνκέλσο, ζην ζεκείν απηό δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «για ηοσς λάηρεις ηοσ πραγμαηικού θαγηηού» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη
πξνζδίδεη ζηε δηαθεκηδόκελε εηαηξεία πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δηθαηνινγνύληαη από ηηο
θξάζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζηελ επηθνηλσλία «από 100% ολόθρεζκο, επιλεγμένο μοζταρίζιο κιμά» θαη
«κάθε θορά ποσ παραγγέλνεηε ένα burger ηο μπιθηέκι ζας υήνεηαι ζηη ζτάρα ηη ζηιγμή ποσ ηο ζηηάηε
και ότι πιο πριν» θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Δπηπιένλ, ε θξάζε «ακολοσθεί πραγμαηικό ραδιοθφνικό μήνσμα» είλαη κηα δηαθεκηζηηθή δηαηύπσζε
– ινγνπαίγλην πνπ ζπλδέεηαη κε ηε γεληθόηεξε ηδέα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσλίαο, ρσξίο λα
πξνζθξνύεη ζηνπο θαλόλεο δενληνινγίαο.
Αλαθνξηθά κε ηε δήισζε «ασθενηικά burgers (μόνο) από ηα simply burgers» ε Δπηηξνπή δηακόξθσζε
ηελ άπνςε όηη, εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα, θνηλώο απνδεθηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδνπλ ην
«απζεληηθό» burger, ε ππόζρεζε απζεληηθόηεηαο πνπ απνξξέεη από ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκό είλαη
ππεξβνιηθή.
Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 2 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.

