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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – 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 αξιολογήσει εάν η εν λόγω
επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της υπό έλεγχο διαφημιστικής επικοινωνίας της «νέας σειράς
αλλαντικών ΝΙΚΑΣ από φρέσκο κοτόπουλο» η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα εξής:
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1. Από τον Κανονισμό ΕΚ 853/2004 – τον οποίο επικαλέσθηκαν και οι δύο πλευρές – ορίζεται ως νωπό
το κρέας που δεν έχει υποστεί καμία άλλη επεξεργασία συντήρησης εκτός από την ψύξη, την κατάψυξη
ή την ταχεία κατάψυξη.
2. Το κρέας κοτόπουλου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των διαφημιζόμενων προϊόντων
χρησιμοποιείται εντός 4-5 ημερών από την ημέρα τεμαχισμού και στο διάστημα αυτό συντηρείται σε
συνθήκες απλής ψύξης και όχι κατάψυξης.
3. Ο χαρακτηρισμός «φρέσκο» για το κρέας (και όχι για το τελικό προϊόν, αλλαντικό) δεν περιγράφεται
στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δεν απαγορεύεται, είναι δε κατανοητός από το ευρύ καταναλωτικό
κοινό σε αντιδιαστολή με προϊόντα που έχουν υποστεί κατάψυξη.
Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο χαρακτηρισμός «φρέσκο κοτόπουλο / φρέσκο
κρέας κοτόπουλου» υποδηλώνει το ακριβές γεγονός ότι πρόκειται για κρέας κοτόπουλου που δεν έχει
καταψυχθεί, είναι θεμιτός για την περιγραφή του κρέατος που χρησιμοποιείται με την παραπάνω
αναφερόμενη διαδικασία και δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Περαιτέρω η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της ότι:
4. Στην αγορά των αλλαντικών κυκλοφορούν προϊόντα από νωπό κρέας, που στη σύνθεσή τους
περιέχουν κατεψυγμένο και φρέσκο κρέας.
5. Η εταιρεία ΝΙΚΑΣ έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ για την προμήθεια κρέατος
κοτόπουλου που διατηρείται σε συνθήκες απλής ψύξης και δεν καταψύχεται και σύμφωνα με τα
προσκομισθέντα στη συνεδρίαση είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται τέτοιου είδους δομημένη
συνεργασία και εξασφαλίζεται για πρώτη φορά στην αγορά αλλαντικών η δυνατότητα για τη
συστηματική και σταθερή ποιοτικά παραγωγή αλλαντικών από φρέσκο κοτόπουλο.
6. Το κρέας κοτόπουλου που χρησιμοποιείται στη νέα σειρά αλλαντικών στο σύνολό του είναι φρέσκο,
(δηλαδή νωπό που διατηρείται σε απλή ψύξη για 4-5 ημέρες), κατά δήλωση της πλευράς BLACK
CHERRY / ΝΙΚΑΣ που δεν αμφισβητήθηκε από τους αιτούντες τον έλεγχο.
Με βάση όλα τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ότι:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

– ο ισχυρισμός «τώρα για πρώτη φορά αλλαντικά από φρέσκο κρέας κοτόπουλου» επικοινωνεί μια
πρωτιά που δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς καθώς όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν στην αγορά
αλλαντικά που περιλαμβάνουν στη σύνθεσή τους (και) φρέσκο κρέας.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι ο εν λόγω ισχυρισμός προσκρούει στα
άρθρα 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.
– οι ισχυρισμοί «αποκλείεται να είναι φρέσκο», «δεν υπάρχουν αλλαντικά από φρέσκα κρέατα» και
«τώρα όμως υπάρχουν» επικοινωνούν με τρόπο απόλυτο ότι δεν υπάρχουν στην αγορά άλλα
αλλαντικά που περιέχουν φρέσκο κρέας, γεγονός που δεν είναι ακριβές, όπως προαναφέρθηκε. Το
μήνυμα αυτό εντείνεται με την αρνητική έκφραση της μητέρας.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί και το σχετικό σημείο του
οπτικού, μπορεί να δημιουργήσουν απαξιωτικές εντυπώσεις για τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου και
να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε εσφαλμένα συμπεράσματα, προσκρούουν στα άρθρα 3, 5 και 12
του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως εντός 3 ημερών.
– ο ισχυρισμός «δεν είναι όπως τα άλλα» τεκμηριώνεται επαρκώς από την αμέσως επόμενη φράση του
κειμένου «είναι από φρέσκο κοτόπουλο από τα Γιάννενα» που εξηγεί και δικαιολογεί σε τι έγκειται η
διαφορετικότητα των διαφημιζόμενων προϊόντων.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι ο εν λόγω υπό έλεγχο ισχυρισμός δεν
μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση ή / και σε δυσφήμηση του ανταγωνισμού και δεν προσκρούει
στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Αναφορικά με τη φράση «υγιεινά κοτόπουλα Ιωαννίνων» που αναγράφεται στο σήμα της εταιρείας
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι είναι μια περιγραφή που αφορά στα προϊόντα της
εταιρείας ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ και με τον τρόπο που εμφανίζεται δεν επηρεάζει την εντύπωση που συνολικά
προκαλεί η υπό έλεγχο επικοινωνία ΝΙΚΑΣ και δεν οδηγεί σε παραβίαση των διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.
Επισημαίνουμε 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.
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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.
Τονίζεται 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.

