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ΣΔΕ
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ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣ ΑΕΒΕ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ
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Ν. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Κ. ΛΙΜΝΙΔΗΣ
Π. ΜΠΟΛΛΑΣ
Λ. ΣΠΑΝΟΣ
Χ. ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία σε
σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το προϊόν SLIM LINE,
του οποίου η διαφημιστική επικοινωνία τίθεται υπό έλεγχο, είναι ένα επιτραπέζιο γλυκαντικό - μείγμα
που περιέχει γλυκοζίτες στεβιόλης και σουκραλόζη.
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Ο τρόπος που επικοινωνείται η ταυτότητα του προϊόντος επί της συσκευασίας του, και συγκεκριμένα η
με μεγάλα γράμματα αναφορά της λέξης «Stevia», που συνοδεύεται από τη φράση «με γλυκαντικό από
το φυτό» με μικρότερα γράμματα και που συμπληρώνεται με τη φράση «επιτραπέζιο γλυκαντικό με
γλυκοζίτες στεβιόλης και σουκραλόζη» με ακόμη μικρότερα γράμματα, σε συνδυασμό και με τους
καθιερωμένους επικοινωνιακούς κώδικες της σχετικής κατηγορίας προϊόντων (πράσινο χρώμα,
φύλλα), κατά την ομόφωνα κρίση της Επιτροπής παραπέμπει σε ένα γλυκαντικό προϊόν με μοναδικό (ή
βασικό) συστατικό τους γλυκοζίτες στεβιόλης, γεγονός που δεν είναι ακριβές.
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, το προϊόν περιέχει εκτός από γλυκοζίτες στεβιόλης και σουκραλόζη (με
βάση δε τον πίνακα συστατικών του, σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα από τους γλυκοζίτες στεβιόλης), η
Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο συσκευασία μπορεί να οδηγήσει τον καταναλωτή σε
σύγχυση ή / και παραπλάνηση και προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε.
Κατά συνέπεια η εν λόγω διαφημιστική επικοινωνία πρέπει να τροποποιηθεί με τρόπο ώστε να
προβάλλονται με την ίδια επικοινωνιακή βαρύτητα (με ίδιου μεγέθους χαρακτήρες) οι πληροφορίες «με
γλυκαντικό από το φυτό stevia – επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκοζίτες στεβιόλης και σουκραλόζη».
Η προθεσμία για τη σχετική τροποποίηση της συσκευασίας είναι 3 μήνες.
Περαιτέρω, κατά πόσο υφίσταται υποχρέωση ή μη αναφοράς της περιεκτικότητας σε γλυκοζίτες
στεβιόλης και σουκραλόζη, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ και δεν αποτελεί στοιχείο
διαφημιστικής επικοινωνίας, υπό την έννοια του ΕΚΔ-Ε και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν το
αξιολόγησε.
Τέλος, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι επί της εταιρικής ιστοσελίδας – όπως αυτή
τροποποιήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας ΖΩΓΡΑΦΟΣ – δεν εντοπίστηκε παραβίαση των
διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.
Επισημαίνουμε, για ενημέρωσή σας, ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να
εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία,
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί
στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
Υπενθυμίζεται 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.

