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SPOT THOMPSON
VIVARTIA
VIVARTIA
VIVARTIA
VIVARTIA

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε
ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Ζ Δπηηξνπή θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ζηελ αληίιεςε ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή ν όξνο “chips”,
κεκνλσκέλνο θαη ρσξίο άιιν πξνζδηνξηζκό, όπσο π.ρ. apple chips, bread chips θιπ., ζπλδέεηαη
άκεζα κε ην πξντόλ «παηαηάθηα», δειαδή κε ιεπηνθνκκέλεο θαη ηεγαληζκέλεο θέηεο παηάηαο.
Δπνκέλσο, ν ππό θξίζε ζπγθξηηηθόο ηζρπξηζκόο «αν θέλεις ηηγανιηά chips δεν είναι δύζκολο να βρεις αν όμως θέλεις καλύηερα chips…», πνπ αλαθέξεηαη ζηα BAKE ROLLS, είλαη αλαιεζήο θαη πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 3, 5 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ, δηόηη ηαπηίδεη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ κε ηελ θαηεγνξία

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

«παηαηάθηα» ζηελ νπνία δελ αλήθεη, αθνύ ζύκθσλα κε ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξόθεηηαη γηα
αξηνζθεύαζκα.
Δπηπιένλ, ν ηζρπξηζκόο «καλύηερα», αθόκα θαη αλεμάξηεηα από ηε ρξήζε ηνπ όξνπ “chips” δελ
ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, θαζώο από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ πξνέθπςε μεθάζαξε
ππεξνρή ηνπ πξντόληνο BAKE ROLLS έλαληη ησλ ηεγαληηώλ chips, ζε όιεο ηηο δηαηξνθηθέο
παξακέηξνπο, θαη γηα ην ιόγν απηό πξνθύπηεη παξάβαζε ησλ άξζξσλ 5 & 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία BAKE
ROLLS, ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη από ηνλ Καλνληζκό.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
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.

