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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα αίτηση
ελέγχου και την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση εξετάζοντας την υπό έλεγχο επικοινωνία διαπίστωσε από τις
τοποθετήσεις των δύο πλευρών ότι υπάρχει διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία της τρίτης παραγράφου
του υπό στοιχεία «6.α)» εδαφίου της υποπαραγράφου ΣΤ.8 του άρθρου Πρώτου του Ν 4254 / 2014 και
συγκεκριμένα της φράσης “το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24
ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ
παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία
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παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη
«γάλα ημέρας»”.
Η διαφωνία έγκειται στο κατά πόσο για τον υπολογισμό της διάρκειας συντήρησης του γάλακτος
προσμετράται ή όχι και η ημέρα παστερίωσής του, παράμετρος που διαφοροποιεί ουσιωδώς τα
δεδομένα για την αξιολόγηση της υπό έλεγχο επικοινωνίας.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν της αφ’ ενός τη διαφωνία αυτή και αδυνατώντας να προβεί σε
οποιαδήποτε ερμηνεία του νόμου και αφ’ ετέρου το γεγονός ότι το θέμα αφορά σε μία νέα κατηγορία
προϊόντος για την οποία ο καταναλωτής δεν έχει ακόμα καμία γνώση, στο πλαίσιο της υπευθυνότητας
με την οποία αντιμετωπίζει την επικοινωνία, ειδικά των τροφίμων, ομόφωνα αποφάσισε να απευθύνει
διευκρινιστικό ερώτημα στις αρμόδιες κρατικές αρχές.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επί του παρόντος επιφυλάσσεται ως προς την κρίση της στην οποία θα
καταλήξει αφού λάβει τη σχετική απάντηση και ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία
μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τη λήψη της τελικής απόφασής της.

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.

