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Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία σε σχέση µε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειµένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
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Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Η Επιτροπή, µε βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και από τις δύο πλευρές, καθώς και όσο
αναλυτικά συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση, κατέληξε στα εξής.
1. Αναφορικά µε τη δήλωση «… όπου βλέπετε αυτό το σήµα, είναι η προσωπική µου εγγύηση ότι το
ψωµί µας φτιάχνεται χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά, από 100% φυσικές πρώτες ύλες και τίποτα
άλλο, όπως το έφτιαχνε ο πατέρας µου στη Σαντορίνη…», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι µε ξεκάθαρο
τρόπο επικοινωνεί το µήνυµα πως τα προϊόντα που φέρουν τη συγκεκριµένη απεικόνιση έχουν τα
αναφερόµενα προϊοντικά χαρακτηριστικά. Η δήλωση αυτή, όπως και η σχετική απεικόνιση, κατά την
οµόφωνη κρίση της Επιτροπής, δεν µπορεί να εκληφθούν ως επίσηµη πιστοποίηση προερχόµενη από
ανεξάρτητο φορέα και δεν µπορεί να οδηγήσουν σε παραπλάνηση.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι στο σηµείο αυτό δεν εντοπίζεται παράβαση των
διατάξεων του ΕΚ∆-Ε.
2. Αναφορικά µε την ένδειξη «clean label», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι πρόκειται για έναν ασαφή,
µη οριοθετηµένο ισχυρισµό που δεν υπόσχεται ή υπαινίσσεται συγκεκριµένες ιδιότητες / οφέλη του
προϊόντος, ώστε να προκαλεί αντίστοιχες προσδοκίες που τελικά µπορεί να µην επιβεβαιωθούν.
Υπό αυτήν την έννοια η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η ένδειξη «clean label» δεν µπορεί να
οδηγήσει σε παραπλάνηση και δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
3. Σχετικά µε τον ισχυρισµό «χωρίς συντηρητικά», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι τεκµηριώθηκε
επαρκώς µε βάση τις προσκοµισθείσες σχετικές βεβαιώσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών
Επιστηµών «∆ηµόκριτος», σύµφωνα µε τις οποίες το ξύδι που χρησιµοποιείται προέρχεται εξ’
ολοκλήρου από κρασί, δεν επηρεάζει ούτε κατ’ ελάχιστον το τελικό προϊόν και ως εκ τούτου δεν
αποτελεί «συντηρητικό», όπως εξηγήθηκε και από τη, συµµετέχουσα στη συνεδρίαση, ∆ιευθύντρια
Ερευνών του Εθνικού Κέντρου «∆ηµόκριτος», ∆ρ. Ε. Ντότσικα.
Εποµένως η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι στο σηµείο αυτό δεν εντοπίζεται παράβαση των
διατάξεων του ΕΚ∆-Ε.
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4. Ως προς τον ισχυρισµό «100% φυσικές πρώτες ύλες», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι
τεκµηριώθηκε επαρκώς µε βάση την προσκοµισθείσα σχετική βεβαίωση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος», σύµφωνα µε την οποία τα διαφηµιζόµενα προϊόντα
παρασκευάζονται από 100% φυσικές πρώτες ύλες.
Εποµένως η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι στο σηµείο αυτό δεν εντοπίζεται παράβαση των
διατάξεων του ΕΚ∆-Ε.
5. Σχετικά µε τον ισχυρισµό «…το ψωµί µας φτιάχνεται χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά, από
100% φυσικές πρώτες ύλες και τίποτα άλλο,…», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι αναφέρεται στα
συστατικά µε τα οποία φτιάχνονται τα διαφηµιζόµενα προϊόντα και όχι στον τρόπο παρασκευής τους,
όπως τίθεται στην υποβληθείσα αίτηση ελέγχου.
Η Επιτροπή έκρινε ότι ο ισχυρισµός αυτός αφ’ ενός τεκµηριώθηκε επαρκώς ως αληθής και αφ’ ετέρου
ότι ο τρόπος µε τον οποίο εκφέρεται, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης πρότασης, δεν είναι αρνητικός /
απαξιωτικός και δεν µπορεί να προκαλέσει υπόνοιες και ανησυχίες για το περιεχόµενο και την
ασφάλεια ανταγωνιστικών προϊόντων.
Κατά συνέπεια η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό κρίση ισχυρισµός «και τίποτα άλλο» δεν
προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.

6. Αναφορικά µε τον ισχυρισµό «… το ψωµί µας φτιάχνεται χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά, από
100% φυσικές πρώτες ύλες και τίποτα άλλο, όπως το έφτιαχνε ο πατέρας µου στη Σαντορίνη…», η
Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι αναφέρεται στα συστατικά µε τα οποία γινόταν το ψωµί και όχι στη
διαδικασία παρασκευής του.
Με βάση όσα αναφέρθηκαν κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο εν λόγω
ισχυρισµός τεκµηριώθηκε επαρκώς και δεν εντοπίζεται παράβαση των διατάξεων του ΕΚ∆-Ε.
7. Ως προς τον ισχυρισµό «… κάποια µέρα όλα τα ψωµιά θα φτιάχνονται όπως το δικό µας», η
Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι υποδηλώνει απόλυτη ποιοτική υπεροχή των διαφηµιζόµενων προϊόντων
έναντι του ανταγωνισµού, δηµιουργώντας την εσφαλµένη εντύπωση στον καταναλωτή ότι,
συγκρινόµενα µε τα διαφηµιζόµενα, όλα τα υπόλοιπα προϊόντα της κατηγορίας είναι υποδεέστερα,
γεγονός που δεν τεκµηριώθηκε.
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Για το λόγο αυτό η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό κρίση ισχυρισµός «… κάποια µέρα όλα
τα ψωµιά θα φτιάχνονται όπως το δικό µας» µπορεί να λειτουργήσει απαξιωτικά για τον ανταγωνισµό,
να οδηγήσει σε παραπλάνηση τον καταναλωτή, δεν τεκµηριώθηκε επαρκώς και εποµένως προσκρούει
στα άρθρα 5, 8 και 11 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ηµερών.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στην εφαρµογή της παρούσας.

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.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση µη πλήρους εφαρµογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις.

Υπενθυµίζεται σύσταση του ∆.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.

