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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την αίτηση ελέγχου,
αξιολόγησε τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν και εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν της :
α) ότι η λέξη «φέτα» έχει διπλή σημασία – μπορεί να αναφέρεται με την έννοια της μερίδας / του
κομματιού, ή μπορεί να αφορά στο γνωστό ελληνικό τυρί (ΦΕΤΑ), που προσδιορίζεται από
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η ονομασία του προστατεύεται αυστηρά από διατάξεις του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών,
β) ότι το διαφημιζόμενο προϊόν δεν είναι τυρί ΦΕΤΑ, ενώ οπτικά προσομοιάζει σε αυτήν,
γ) ότι η αναφορά στο λεκτικό της επικοινωνίας «τυροκομικό προϊόν» δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλώς
ότι στην αντίληψη του μέσου καταναλωτή διαχωρίζει το διαφημιζόμενο προϊόν από τη ΦΕΤΑ, και
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δ) ότι στη διαφήμιση όλων των συναφών προϊόντων πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην
ακρίβεια των διατυπώσεων ώστε να μην υπάρχει κανένα ενδεχόμενο σύγχυσης άλλου προϊόντος με το
τυρί ΦΕΤΑ,
ομόφωνα έκρινε ότι οι υπό κρίση ισχυρισμοί «….με μια φέτα Benecol Λευκό» και «Μια φέτα αρκεί»
είναι διφορούμενοι και είναι πιθανό να δημιουργήσουν την εσφαλμένη εντύπωση στον καταναλωτή ότι
το διαφημιζόμενο τυροκομικό προϊόν BENECOL ΛΕΥΚΟ μπορεί τελικά να είναι ΦΕΤΑ.
Κατά συνέπεια η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στα παραπάνω σημεία η επικοινωνία
προσκρούει στα άρθρα 3 και 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 2 ημερών
(μέχρι και τη Μ. Πέμπτη 2/5/2013).

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
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Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής,
προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

