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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης–Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν αλλά και όσα
προφορικά αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία κρίσης της παραπάνω αιτήσεως ελέγχου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι φράσεις «έβγαλα το ψωμί του τοστ με προζύμι, που ήταν
καινοτομία» και «και αργότερα η επανάσταση, ψωμί του τοστ χωρίς κόρα...Αυτό κι αν ήταν καινοτομία»
αναφέρονται αποκλειστικά στο βιομηχανικό τυποποιημένο ψωμί και αυτό γίνεται κατανοητό από το
μέσο καταναλωτή.
Ως εκ τούτου δεν προσκρούουν στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Σε συνέχεια, ομόφωνα έκρινε ότι η δομή της διατύπωσης του κειμένου σε σχέση με την οπτική πλευρά
του tvc δεν τεκμηριώνει τον ισχυρισμό της εγκαλούσας εταιρίας ότι ο καταναλωτής ενδεχομένως
κατανοεί ότι το προϊόν ψωμί τοστ χωρίς κόρα, εμπεριέχει προζύμι.
Ούτε ότι ο ισχυρισμός «και τα δύο όμως με αγνά και φυσικά υλικά» δημιουργεί στον καταναλωτή την
εντύπωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ διαφέρουν πλεονεκτικά σε σύγκριση με τα
ανταγωνιστικά της κατηγορίας τους.
Αντίθετα, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η φράση «συντηρητικά εδώ δε χωράνε» αποτελεί δήλωση
μοναδικότητας για την έλλειψη συντηρητικών που δεν τεκμηριώνεται. Με τον τρόπο αυτό απαξιώνει και
δυσφημεί ομοειδή ανταγωνιστικά προϊόντα που χρησιμοποιούν συντηρητικά ενώ είναι γεγονός ότι τα
συντηρητικά σε πολλές κατηγορίες τροφίμων είναι απαραίτητα για την καταλληλότητα τους και εφόσον
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων δεν βλάπτουν την υγεία.
Ως εκ τούτου ο παραπάνω ισχυρισμός προσκρούει στο άρθρο 7 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να
τροποποιηθεί ανάλογα εντός 5 ημερών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.β). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 8, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

