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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ Δπηηξνπή θαηαξράο αμηνιφγεζε ηελ έλζηαζε πνπ ππνβιήζεθε απφ ηελ εγθαινχκελε πιεπξά,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ρξήζε ηεο ιέμεο «παξαδνζηαθά» ζε επηθνηλσλία ηεο MISKO ην 2006, έρεη
ήδε θξηζεί κε πξνγελέζηεξε Απφθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο θαη νκφθσλα απνθάζηζε –
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ – λα πξνρσξήζεη ζηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, θαζψο ε παξνχζα αίηεζε
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ειέγρνπ αθνξά ζε λέα, δηαθνξεηηθή επηθνηλσλία, φπνπ ε ρξήζε ηνπ ηεο ιέμεο «παξαδνζηαθά» γίλεηαη
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Ζ Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε φηη ε ζχλδεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκάησλ ή θαη ηχπσλ δπκαξηθψλ
MISKO κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε φπνηνλ ηξφπν εθθξάδεηαη ζηελ ππφ έιεγρν
επηθνηλσλία (ελδεηθηηθά, αιηγθάξηα έκπλεπζε απφ ηελ Πεινπφλλεζν, Κακπαλνχιεο – Θεζζαιία,
ρξήζε ηνπηθήο δηαιέθηνπ θιπ.), απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ηεθκεξηψζεθε επαξθψο θαη
είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζχγρπζε ή/θαη παξαπιάλεζε αλαθνξηθά κε ηελ
πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
Καη’ επέθηαζε, νη αλαθνξέο ζηελ παξάδνζε σο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ – θξηζείζαο σο κε
ζεκηηήο – δηαζχλδεζεο (π.ρ. «…ανηανακλά ηην ελληνική παράδοζη», «…βγαλμένη μέζα από ηην
ηοπική μας παράδοζη», «γνωρίζηε όλα ηα ζτήμαηα ηης ζειράς MISKO Παραδοζιακά εμπνεσζμένα
από ηην ελληνική παράδοζη»), κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζνπλ ιαλζαζκέλεο εληππψζεηο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα φζα ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ έλα δπκαξηθφ λα
ραξαθηεξηζζεί σο «παξαδνζηαθφ» θαη έηζη λα θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αμίεο πνηφηεηαο πνπ ν
φξνο απηφο εκπεξηέρεη, πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ
ηξφπν παξαζθεπήο ηνπ.
Αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα MISKO ησλ νπνίσλ ε επηθνηλσλία ειέγρεηαη, δηαπηζηψζεθε φηη θπξίσο ιφγσ
ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δπκαξηθψλ πνπ παξάγνληαη
παξαδνζηαθά (ζπρλφηεξα απφ κηθξνχο παξαγσγνχο ή νηθηαθά), θαζψο θαη φηη δελ δηαθνξνπνηνχληαη
απφ απηά ηνπ αληαγσληζκνχ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζηελ νκφθσλε άπνςε φηη ε ρξήζε ηεο ιέμεο
«παξαδνζηαθά» αδηθαηνιφγεηα απνδίδεη ζηα πξντφληα απηά ραξαθηεξηζηηθά θαη αμίεο ησλ
παξαδνζηαθά παξαγφκελσλ δπκαξηθψλ. Ζ ιαλζαζκέλε απηή εληχπσζε επηηείλεηαη απφ ηνλ ηξφπν
ρξήζεο ηνπ φξνπ «παξαδνζηαθά», σο ζπλνδεπηηθφ ηνπ νλφκαηνο MISKO, πνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ
κέζνπ θαηαλαισηή ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κίαο δηαθξηηήο θαηεγνξίαο, κε ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο.
Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε – θαηά πιεηνςεθία επί ηνπ πξψηνπ
ζεκείνπ θαη νκφθσλα επί ηνπ δεχηεξνπ – φηη ε ππφ θξίζε επηθνηλσλία είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε
παξαπιάλεζε, πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο
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ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη αλά κέζν απφ ηνλ Καλνληζκφ. Δηδηθά νη ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο
ζπζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ εληφο 3 κελψλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο.

