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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, αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα
πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε θαη θαηέιεμε ζηα εμήο:
1. Ο ρξεζηκνπνηνύκελνο ηζρπξηζκόο σο slogan «Πολςδημηηπιακά. Το ππωινό ζ’ ένα μπιζκόηο»,
απνηειεί δηαθεκηζηηθή ππεξβνιή πνπ δελ κπνξεί λα παξαζύξεη ζην εζθαικέλν ζπκπέξαζκα όηη έλα
κπηζθόην κπνξεί λα απνηειέζεη πιήξεο θαη ηζνξξνπεκέλν πξσηλό, θαζώο κάιηζηα γίλεηαη αλαθνξά
γηα ζπκπιήξσκα κε γάια, γηανύξηη ή θξνύηα.
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2. Ο ηζρπξηζκόο «έπεςνα έσει δείξει πωρ άηομα πος καηαναλώνοςν ζηο ππωινό ηοςρ γεύμα, μεηαξύ
ηων άλλων και μπιζκόηα, έσοςν σαμηλόηεπο βάπορ από εκείνοςρ πος δεν καηαναλώνοςν ππωινό»
ηεθκεξηώζεθε επαξθώο από ηελ πξνζθνκηζζείζα ζρεηηθή έξεπλα.
3. Ζ αλαθνξά ηεο ιέμεο «ελέξγεηα» ζηηο θξάζεηο «…μεθηλήζηε ηε κέξα ζαο κε ελέξγεηα…», «… καο
δίλεη κε ηνλ πην απνιαπζηηθό ηξόπν ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδόκαζηε…» ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα
ηεο δσληάληαο θαη ηεο επεμίαο θαη δελ εθθξάδεη ηε δηαηξνθηθή ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ πξντόληνο, ώζηε
λα ππόθεηηαη ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Δ.Κ. πεξί ηζρπξηζκώλ επί ζεκάησλ δηαηξνθήο.
4. Ζ Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ άπνςε από όζα ζηνηρεία ηέζεθαλ ππόςε ηεο, όηη νη ζπζθεπαζίεο ησλ
δηαθεκηδόκελσλ πξντόλησλ είλαη ζύλλνκεο. Δπίζεο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ επαλάιεςε ηεο δέζκεπζεο
ηεο εηαηξείαο Δ.Η.ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ έλαληη ηνπ ΔΒΣ πεξί αλαγξαθήο ησλ δηαηξνθηθώλ πιεξνθνξηώλ
(GDAs) ζηα πξντόληα ηεο, ε νπνία πινπνηείηαη ζηαδηαθά.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία δελ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε θαη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

