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Η . Γεληθέο Αξρέο Γηαθήκηζεο θαη Δπηθνηλωλίαο
Άξζξν 1 - Βαζηθέο Αξρέο
α. Όιεο νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη λφκηκεο, εππξεπείο, έληηκεο θαη λα ιέλε ηελ
αιήζεηα.
β. Όιεο νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη κε πλεχκα θνηλσληθήο επζχλεο
θαη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ηνπ ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ, φπσο είλαη γεληθά
παξαδεθηφο ζηηο ζπλαιιαγέο.
γ. Θακία δηαθήκηζε δελ πξέπεη λα θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηελ
δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία.
Άξζξν 2 – Δππξέπεηα
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ δειψζεηο ή νπηηθέο/αθνπζηηθέο
παξαζηάζεηο πνπ πξνζβάιινπλ ηα ήζε θαη ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο
εππξέπεηαο.
Άξζξν 3 – Σηκηόηεηα
α. Ζ δηαηχπσζε ησλ δηαθεκίζεσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ θάλεη
θαηάρξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηή θαη λα κελ εθκεηαιιεχεηαη ηελ
έιιεηςε πείξαο ή γλψζεσλ ηνπ.
β. Δπί κέξνπο ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε ηνπ
θαηαλαισηή πξέπεη λα επηθνηλσλνχληαη κε ζαθήλεηα, ψζηε λα γίλνληαη αληηιεπηά.
Άξζξν 4 - Θνηλωληθή Δπζύλε
α. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, θαη δελ πξέπεη
λα πεξηέρνπλ ή λα ππαηλίζζνληαη θακηά κνξθή δηάθξηζεο, φπσο κεηαμχ άιισλ ηε
θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θαηαγσγή, ηε ζξεζθεία, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ
αλαπεξία ή ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα.
β. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη ρσξίο λα ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο λα
εθκεηαιιεχνληαη ηνπο θφβνπο, ηε δπζηπρία ή ηνλ πφλν ησλ αλζξψπσλ.
γ. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ή λα ππαηλίζζνληαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε βίαηε, παξάλνκε ή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.
δ. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο πξνιήςεηο θαη ηηο

δεηζηδαηκνλίεο ησλ αλζξψπσλ.
Άξζξν 5 – Αιήζεηα
1. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα ιέλε ηελ αιήζεηα θαη λα κελ είλαη παξαπιαλεηηθέο.
2. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ δειψζεηο ή νπηηθέο παξαζηάζεηο, πνπ
είηε άκεζα είηε έκκεζα, κε ππνλννχκελα, κε παξαιείςεηο, κε δηθνξνχκελα ή κε
ππεξβνιηθνχο ηζρπξηζκνχο, κπνξνχλ λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή,
εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά :
α. ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, φπσο: είδνο, ζχλζεζε, κέζνδνο θαη ρξφλνο
θαηαζθεπήο, θαηαιιειφηεηα γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, πνηθηιία
ρξήζεσλ, πνζφηεηα, εκπνξηθή ή γεσγξαθηθή πξνέιεπζε, επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε
ηνπ ζην πεξηβάιινλ
β. ηελ αμία ηνπ πξντφληνο θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή ηηκή ηνπ
γ. ηνπο φξνπο παξάδνζεο, αληαιιαγήο, επηζηξνθήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
ηνπ πξντφληνο
δ. ηνπο φξνπο εγγχεζεο ηνπ πξντφληνο
ε. ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο, φπσο :
παηέληεο, θαηαηεζεηκέλα εκπνξηθά ζήκαηα, ζρέδηα θαη πξφηππα, εκπνξηθέο
επσλπκίεο
ζη. ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο
δ. ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ή έγθξηζε ηνπ πξντφληνο, φπσο δηαθξίζεηο κε κεηάιιηα,
βξαβεία θαη δηπιψκαηα
ε. ην βαζκφ ζπλεηζθνξάο απφ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο ζε θηιαλζξσπηθνχο
ζθνπνχο
Άξζξν 6 - Υξήζε Σερληθώλ /Δπηζηεκνληθώλ ηνηρείωλ θαη Οξνινγίαο
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη
α. λα θάλνπλ θαθή ρξήζε ηερληθψλ ζηνηρείσλ, φπσο απνηειέζκαηα εξεπλψλ ή
πεξηθνπέο απφ ηερληθά θαη επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα
β. λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηξφπν ψζηε λα απνδίδνληαη
ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί ζην δηαθεκηδφκελν πξντφλ
γ. λα ρξεζηκνπνηνχλ επηζηεκνληθή νξνινγία θαη επηζηεκνληθνχο ηδησκαηηζκνχο κε
ζθνπφ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο δηαθεκηζηηθνχο ηζρπξηζκνχο, σο βαζηζκέλνπο ζε
επηζηεκνληθά δεδνκέλα, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ
Άξζξν 7 – Υξήζε ηωλ Όξωλ "Γωξεάλ" θαη "Κε Δγγύεζε"
Ο φξνο «δσξεάλ» π.ρ. «δψξν», « δσξεάλ πξνζθνξά» , πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
κφλν

- φηαλ ε πξνζθνξά δελ πξνυπνζέηεη θακία ππνρξέσζε, ή
- φηαλ ε κφλε ππνρξέσζε είλαη ε πιεξσκή γηα ηελ απνζηνιή, ην θφζηνο ηεο
νπνίαο δελ πξέπεη λα είλαη πςειφηεξν απηνχ, πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ αγνξά
ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο , ή
- φηαλ ε πξνζθνξά δίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αγνξά ελφο άιινπ πξντφληνο,
εθφζνλ ε ηηκή απηνχ δελ έρεη απμεζεί πξνθεηκέλνπ γηα θαιχςεη κέξνο ή ην
ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα δειψλνπλ ή λα ππνλννχλ φηη ε «Δγγχεζε», ή
νπνηαδήπνηε άιιε παξαπιήζηα έλλνηα, πξνζθέξεη ζηνλ θαηαλαισηή κεγαιχηεξε
εμαζθάιηζε απφ απηή πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ δελ
ηζρχεη. Οη φξνη ηεο εγγχεζεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εγγπεηή πξέπεη λα είλαη
άκεζα δηαζέζηκα ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηπρφλ πεξηνξηζκνί, εθφζνλ επηηξέπνληαη
απφ ην λφκν, πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλνη κε ζαθήλεηα.
Άξζξν 8 – Σεθκεξίωζε
Πεξηγξαθέο, ηζρπξηζκνί θαη απεηθνλίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηαθεκίζεηο
πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ. Ζ ηεθκεξίσζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε
ρσξίο θαζπζηέξεζε κφιηο δεηεζεί απφ ηα φξγαλα απηνδέζκεπζεο θαη απηνειέγρνπ,
πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Θψδηθα.
Άξζξν 9 – Αλαγλώξηζε Γηαθεκίζεωλ
α. Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη σο δηαθεκίζεηο, νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ
έρνπλ θαη νπνηνδήπνηε κέζν θη αλ ρξεζηκνπνηνχλ. Σε πεξίπησζε πνπ εκθαλίδνληαη
ζε κέζν πνπ πεξηέρεη εηδήζεηο ή άιιε αξζξνγξαθία, πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αλαγλσξίδνληαη εχθνια σο δηαθεκίζεηο θαη ε ηαπηφηεηα ηνπ
δηαθεκηδφκελνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο.
β. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα παξαπιαλνχλ σο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο
ζηφρν. Γελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη π.ρ. ζαλ έξεπλα αγνξάο ή έξεπλα
θαηαλαισηψλ φηαλ ν ζηφρνο ηνπο είλαη εκπνξηθφο, φπσο ε πψιεζε ελφο
πξντφληνο.
Άξζξν 10 – Σαπηόηεηα Γηαθεκηδόκελνπ
Ζ ηαπηφηεηα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξέπεη λα είλαη εκθαλήο. Απηφ δελ ηζρχεη γηα
δηαθεκίζεηο κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε κειινληηθέο
επηθνηλσληαθέο ελέξγεηεο (teaser)
Όπνπ είλαη εθηθηφ, νη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
κε ηελ εηαηξεία, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα έιζεη εχθνια ζε επαθή καδί

ηεο.
Άξζξν 11 - πγθξίζεηο
Οη δηαθεκίζεηο πνπ πεξηέρνπλ ζπγθξίζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν,
ψζηε ε ζχγθξηζε απηή λα κελ παξαπιαλά θαη λα ππφθεηηαη ζηηο αξρέο ηνπ ζεκηηνχ
αληαγσληζκνχ. Τα ζηνηρεία ζχγθξηζεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα πνπ
κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ θαη δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη θαθφπηζηα θαη
κεξνιεπηηθά.
Άξζξν 12 – Γπζθήκηζε
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα δπζθεκνχλ, λα ππνβαζκίδνπλ ή λα επηδηψθνπλ λα
γεινηνπνηήζνπλ θαλέλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ, άιινπο δηαθεκηδφκελνπο,
εηαηξεία, νξγάλσζε, βηνκεραληθή ή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, επάγγεικα ή πξντφλ.
Άξζξν 13 – Δπώλπκεο Καξηπξίεο (Testimonials)
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ ή λα αλαθέξνληαη ζε ελππφγξαθεο
καξηπξίεο ή επηδνθηκαζηηθέο βεβαηψζεηο, εθηφο αλ απηέο είλαη γλήζηεο θαη
απζεληηθέο θαη βαζίδνληαη ζε πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ κάξηπξα. Καξηπξίεο θαη
βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ μεπεξαζηεί, ή πνπ δελ ηζρχνπλ πηα, δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη.
Άξζξν 14 – Αλαθνξά ζε Πξόζωπα θαη Ηδηωηηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
α. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα εκθαλίδνπλ ή λα αλαθέξνληαη επσλχκσο ζε
πξφζσπα εθηφο εάλ έρεη δνζεί άδεηα απφ ηα πξφζσπα απηά εθ ησλ πξνηέξσλ.
β. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη, ρσξίο ηε ζρεηηθή άδεηα, λα παξνπζηάδνπλ ή λα
αλαθέξνληαη ζε ηδησηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δεκηνπξγψληαο ηελ εληχπσζε
πξνζσπηθήο αλαγλψξηζεο θαη επηδνθηκαζίαο απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ηνπ πξντφληνο ή
ηεο επηρείξεζεο πνπ δηαθεκίδεηαη.
Άξζξν 15 – Δθκεηάιιεπζε Φήκεο
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα θάλνπλ αδηθαηνιφγεηα ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ή ησλ
αξρηθψλ, ινγφηππνπ άιιεο εηαηξείαο, επηρείξεζεο, νίθνπ, ηδξχκαηνο ή
νξγαληζκνχ. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ
θαιή θήκε άιιεο εηαηξείαο, πξντφληνο, αηφκνπ ή νξγαληζκνχ, φπσο απηή
εκπεξηέρεηαη ζην φλνκα, ζηηο κάξθεο, ή άιιε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, θαη δελ πξέπεη
λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο επλντθέο εληππψζεηο πνπ δεκηνχξγεζε άιιε δηαθεκηζηηθή
εθζηξαηεία, δίρσο πξνεγνχκελε έγθξηζε.

Άξζξν 16 – Κίκεζε
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα κηκνχληαη ηε γεληθή εκθάληζε, ην θείκελν, ηα
ζπλζήκαηα, ηηο νπηηθέο παξαζηάζεηο, ηε κνπζηθή, ηνπο ήρνπο θ.ι.π. άιισλ
δηαθεκίζεσλ, κε ηξφπν πνπ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη ή λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε.
Όηαλ έλαο δηαθεκηδφκελνο, κε πνιπεζληθή δξαζηεξηφηεηα, έρεη θαζηεξψζεη έλα
πξντφλ ηνπ κε νξηζκέλε δηαθήκηζε ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, δελ επηηξέπεηαη
γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, άιινη δηαθεκηδφκελνη λα κηκνχληαη αζέκηηα ηηο
δηαθεκίζεηο ηνπ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο, φπνπ ν πξψηνο πηζαλφλ λα
δξαζηεξηνπνηεζεί, εκπνδίδνληαο ηνλ έηζη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηαθήκηζε ηνπ ζηηο
ρψξεο απηέο.
Άξζξν 17 – Αζθάιεηα θαη Τγεία
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη εθπαηδεπηηθήο ή θνηλσληθήο
σθέιεηαο, λα πεξηέρνπλ νπηηθέο παξαζηάζεηο ή πεξηγξαθέο επηθίλδπλσλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή θαηαζηάζεσλ πνπ δείρλνπλ αδηαθνξία γηα ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ. Οη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
πξνεηδνπνηήζεηο αζθαινχο ρξήζεο απηνχ θαη, φπνπ απαηηείηαη, δηεπθξηλίζεηο. Όηαλ
ζηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ππάξρνπλ θίλδπλνη, ηα παηδηά πξέπεη παξνπζηάδνληαη ππφ
ηελ επηηήξεζε ελειίθσλ.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζσζηέο
νδεγίεο ρξήζεο, νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ φια ηα ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο. Ζ
ελεκέξσζε γηα ηα ζέκαηα απηά πξέπεη λα είλαη ζαθήο κε ηελ ρξήζε εηθφλσλ,
θεηκέλσλ ε ζπλδπαζκνχ απηψλ.
Άξζξν 18 – Παηδηά θαη λένη
Οη παξαθάησ δηαηάμεηο αθνξνχλ ζε δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά θαη
λένπο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία.
Ηδηαίηεξε κέξηκλα απαηηείηαη ζε δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ
παηδηά ε λένπο. Απηέο νη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδνπλ ηελ θνηλσληθά
απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο θαζηεξσκέλεο ζπλήζεηεο θαη ηξφπν δσήο.
Πξντφληα αθαηάιιεια γηα παηδηά ή λένπο δελ πξέπεη λα δηαθεκίδνληαη ζε κέζα ηα
νπνία απεπζχλνληαη ζε απηά, θαη δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά ή λένπο
δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε κέζα ησλ νπνίσλ ε γεληθφηεξε ζεκαηνινγία είλαη
αθαηάιιειε γηα απηά.
Υιηθφ αθαηάιιειν γηα παηδηά πξέπεη λα νξίδεηαη ζαθψο σο ηέηνην.
Σπγθεθξηκέλνη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
αλειίθσλ θαη παηδηψλ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 19.

1. Απεηξία θαη εππηζηία
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ έιιεηςε πείξαο ή ηε θπζηθή
εππηζηία ησλ παηδηψλ θπξίσο φζνλ αθνξά ηα παξαθάησ :
α. Όηαλ ζηηο δηαθεκίζεηο επηδεηθλχεηαη ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο δελ πξέπεη :
- Λα ππνβαζκίδεηαη ε ειηθία ή ε ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ ην ρξήζηε
πξνθεηκέλνπ λα ζπλαξκνινγήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ
- Λα δεκηνπξγνχληαη ππεξβνιηθέο εληππψζεηο σο πξνο ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο, ηελ
αμία, ηε θχζε, ηε δηάξθεηα δσήο, ηε ρξήζε, θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο
- Λα απνθξχπηεηαη ε αλάγθε γηα ηπρφλ πξφζζεηεο αγνξέο, φπσο εμαξηεκάησλ, θαη
άιισλ πιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη ψζηε ην πξντφλ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φπσο
παξνπζηάδεηαη ζηε δηαθήκηζε.
β. Παξφηη ε ρξήζε ζηνηρείσλ θαληαζίαο αξκφδεη ζηηο δηαθεκίζεηο πνπ
απεπζχλνληαη ζε παηδηά, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ηνπο
πξνθαιεί ζχγρπζε σο πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
γ. Γηαθεκίζεηο νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε παηδηά πξέπεη λα είλαη αληηιεπηέο απφ
απηά σο δηαθεκίζεηο.
2. Απνθπγή Βιάβεο
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ εθθξάζεηο, ζηνηρεία ή νπηηθέο
παξαζηάζεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο
πλεπκαηηθά, εζηθά ή ζσκαηηθά.
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ή λα ελζαξξχλνπλ παηδηά θαη λένπο ζε
επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαζψο θαη ζε πξάμεηο πνπ κπνξεί λα
βιάςνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ή άιινπο.
3. Θνηλσληθέο Αμίεο
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα θάλνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο λα πηζηεχνπλ φηη ε
απφθηεζε ή ρξήζε ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο ζα ηα θάλεη λα ππεξηεξνχλ
θνηλσληθά, ςπρνινγηθά ή ζσκαηηθά έλαληη ησλ άιισλ, ή θαη ην αληίζεην.
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα ππνζθάπηνπλ ην θχξνο θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ
γνλέσλ, νχηε λα ακθηζβεηνχλ ηελ θξίζε ή ηηο επηινγέο ηνπο.
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ πξνηξνπή ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο λα
πηέζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο ή άιινπο ελήιηθεο λα ηνπο αγνξάζνπλ ην δηαθεκηδφκελν
πξντφλ.
Οη ηηκέο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζηα παηδηά
θαη ηνπο λένπο ιαλζαζκέλε εληχπσζε γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ηελ αμία ηνπ
πξντφληνο.
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα αθήλνπλ λα ελλνεζεί φηη ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ
κπνξεί λα απνθηεζεί απφ θάζε νηθνγέλεηα, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο.
Οη δηαθεκίζεηο πνπ θαινχλ παηδηά θαη λένπο λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ εηαηξεία,

πξέπεη λα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα δεηνχλ ηελ άδεηα ελήιηθα, φηαλ απηή ηνπο ε
ελέξγεηα ζπλεπάγεηαη θφζηνο, αθφκα θαη κφλν απηφ ηεο επηθνηλσλίαο.
Πεξηζζφηεξνη θαλφλεο γηα δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά, κέζσ
ειεθηξνληθψλ κέζσλ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Γ, άξζξν Γ7.
Άξζξν 19 – Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ θαη Ηδηωηηθήο δωήο
Ζ ζπιινγή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ελφο αηφκνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζεβαζκφ ζηελ
πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη αθνινπζψληαο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
1. Σπιινγή ζηνηρείσλ
Όηαλ ζπιιέγνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απφ θαηαλαισηέο, απηνί ζα πξέπεη λα
είλαη ελήκεξνη γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη γηα ην ελδερφκελν γλσζηνπνίεζεο
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε ηξίηνπο, νη νπνίνη πηζαλφλ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Ζ ελεκέξσζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ, αλ δελ είλαη εθηθηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο.
2. Φξήζε ζηνηρείσλ
Σχκθσλα κε απηφλ ηνλ Θψδηθα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη πξέπεη :
-Λα ζπιιέγνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν θαη λφκηκν ζθνπφ θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα άιιν ιφγν.
-Λα είλαη επαξθή, φρη πεξηζζφηεξα απφ φζα είλαη απαξαίηεηα, θαη ζπλαθή κε ηνλ
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη
-Λα είλαη αθξηβή θαη πξφζθαηα
-Λα κελ ηεξνχληαη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν απ’ φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ ζθνπφ
πνπ ζπιιέγνληαη.
3. Αζθαιήο επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
Ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε
κέηξα αζθαιείαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή κφλν ε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε θαη
απνθάιπςε ηνπο.
Δάλ ηα δεδνκέλα πξφθεηηαη λα κεηαβηβαζηνχλ ζε ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα έρνπλ
εμαζθαιηζζεί ηα ίδηα ηνπιάρηζηνλ κέηξα αζθαιείαο.
4. Πξνζσπηθά δεδνκέλα παηδηψλ
Όηαλ ζπιιέγνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα παηδηψλ νη γνλείο πξέπεη λα
ελεκεξψλνληαη, ψζηε λα θξνληίδνπλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ
παηδηψλ.
Τα παηδηά πξέπεη λα πξνηξέπνληαη λα παίξλνπλ ηελ άδεηα ησλ γνλέσλ ή άιισλ
ελειίθσλ, πξηλ δψζνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, θαη απηφ πξέπεη
θαηά ην δπλαηφλ λα ειέγρεηαη.
Πξέπεη λα δεηνχληαη κφλν ηα απαξαίηεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ηελ ζπκκεηνρή

ηνπ αλήιηθνπ ζηελ πξνβαιιφκελε δξαζηεξηφηεηα.
Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δνζεί απφ παηδηά
γηα ην ζρεδηαζκφ δηαθεκηζηηθήο επηθνηλσλίαο, πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο γνλείο ή
άιινπο ζπγγελείο, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ησλ γνλέσλ.
Πεξηζζφηεξνη θαλφλεο γηα δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά, κέζσ
ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηνπ ηειεθψλνπ, ππάξρνπλ ζην θεθάιαην Γ, άξζξν Γ7.
5. Πεξαηηέξσ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
Όηαλ γίλεηαη ζπιινγή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην ζρεδηαζκφ δηαθεκηζηηθήο
επηθνηλσλίαο, απηφ πξέπεη ζαθψο λα δειψλεηαη, αθφκα θαη αλ είλαη απηνλφεην, θαη
πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχληαη θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ
θαηαλαισηψλ νη θαλφλεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Σε πεξηνρέο φπνπ δελ πθίζηαηαη λνκνινγία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, κπνξεί λα πηνζεηεζεί ην ICC Privacy Toolkit.
6. Γηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή
Πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε νη θαηαλαισηέο λα
θαηαλννχλ θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο.
- λα δηαγξαθνχλ απφ εκπνξηθέο ιίζηεο ( δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζε
ιίζηεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο )
- λα απαηηνχλ λα κελ δίλνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα ζε ηξίηνπο γηα
εκπνξηθνχο ζθνπνχο
- λα δηνξζψλνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ιαλζαζκέλα
Όηαλ έλαο θαηαλαισηήο αξλείηαη λα ιακβάλεη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα απφ
ζπγθεθξηκέλν κέζν, ε επηζπκία απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή.
Δπηπιένλ θαλφλεο γηα ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ
θαηαλαισηή ππάξρνπλ ζην θεθάιαην Γ.
7. Γηεζλείο ζπλαιιαγέο
Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ
θαηαλαισηή, φηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηέιινληαη απφ ηελ ρψξα πνπ έγηλε ε
ζπιινγή ζε άιιε ρψξα.
Όηαλ ε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζε άιιε ρψξα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη
φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο, ψζηε λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο δηαζθάιηζεο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφλ ηνλ θψδηθα. Πξνηείλεηαη ε
ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηνπ ICC ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο
δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιε ρψξα.
Άξζξν 20 –Γηαθάλεηα ζηελ θνζηνιόγεζε ηεο επηθνηλωλίαο
Όηαλ ην θφζηνο επηθνηλσλίαο ηνπ θαηαλαισηή κε ηνλ δηαθεκηδφκελν είλαη
πςειφηεξν ηνπ θφζηνπο ηνπ θνηλνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηεο αζηηθήο ηειεθσληθήο

ρξέσζεο, π.ρ. εηδηθή ρξέσζε, απηφ πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, είηε
ζαλ ρξέσζε αλά ιεπηφ είηε ζαλ ρξέσζε αλά κήλπκα. Ζ πιεξνθνξία απηή πξέπεη
λα δίλεηαη ζηελ αξρή ηεο επηθνηλσλίαο θαη πξέπεη λα παξέρεηαη επαξθήο ρξφλνο
ζηνλ θαηαλαισηή λα δηαθφςεη ηελ ζπλδηάιεμε εθφζνλ ην επηζπκεί, ρσξίο λα
ρξεψλεηαη.
Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε ν θαηαλαισηήο λα κελ ππνρξενχηαη ζε καθξά
αλακνλή θαζψο θαη λα κελ ππάξρεη ρξέσζε γηα ηελ αλακνλή απηή.
Άξζξν 21 – Πξνϊόληα πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί θαη θξπθά θόζηε
Πξέπεη λα απνθεχγεηαη θάζε δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ
απνζηνιή ζηνπο θαηαλαισηέο πξντφλησλ πνπ δελ έρνπλ παξαγγείιεη θαη ηα νπνία
ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα πιεξψζνπλ.
Γηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία ε νπνία απνζθνπεί ζε απάληεζε ηνπ θαηαλαισηή
ζπλεπαγφκελε παξαγγειία γηα ηελ νπνία ζα απαηηεζεί πιεξσκή, πξέπεη λα είλαη
απνιχησο ζαθήο σο πξνο ηελ απαίηεζε πιεξσκήο (π.ρ. θαηαρψξηζε ζε έληππν).
Φφξκα ή δειηίν παξαγγειίαο πνπ απνζηέιιεηαη ζηα πιαίζηα δηαθεκηζηηθήο
επηθνηλσλίαο δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή ε νπνία κπνξεί λα εθιεθζεί
σο ηηκνιφγην, θαη λα δνζεί ε ιαλζαζκέλε εληχπσζε φηη πιεξσκή είλαη αλαγθαία.
Οη εηδηθνί φξνη πεξί αλεπηζχκεησλ ειεθηξνληθψλ επηζηνιψλ είλαη ζην θεθάιαην Γ,
άξζξν Γ5.
Άξζξν 22 – Πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη παξαβιέπνπλ ή
ελζαξξχλνπλ πξάμεηο νη νπνίεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε λφκνπο, ξπζκηζηηθέο
δηαηάμεηο, ή ηε γεληθά λννχκελε ζσζηή πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά.
Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Δ, πεξί
πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ ζηε δηαθήκηζε.
Άξζξν 23 – Δπζύλε
Απηνί νη γεληθνί θαλφλεο ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο κνξθέο δηαθεκηζηηθήο επηθνηλσλίαο.
Θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο ή κέζα ππάξρνπλ
ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα.
Ζ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηνχ ηνπ θψδηθα αλήθεη ζηνπο
δηαθεκηδφκελνπο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα δηαθεκίδνληαη, ζηηο δηαθεκηζηηθέο
εηαηξίεο, ζηνπο εθδφηεο, ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ ή εληνινδφρνπο ηνπο.
Οη δηαθεκηδφκελνη ππέρνπλ ηε γεληθή επζχλε γηα ηηο δηαθεκίζεηο ησλ πξντφλησλ
ηνπο.
Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα κελ αληίθεηληαη ζηνλ θψδηθα

νη δηαθεκίζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ, επηκεινχληαη ή πξνσζνχλ ζηα κέζα.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ ζηνλ δηαθεκηδφκελν ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ην
γξάκκα / πλεχκα ηνπ θψδηθα θαη λα ηνλ βνεζνχλ ζηελ ηήξεζε ηνπ.
Δθδφηεο, ηδηνθηήηεο κέζσλ ή εληνινδφρνη απηψλ νη νπνίνη δεκνζηεχνπλ,
κεηαδίδνπλ θαη δηαλέκνπλ δηαθεκίζεηο ζα πξέπεη λα αζθνχλ ηνλ πξέπνληα έιεγρν
πξνηνχ ηηο απνδέρνληαη θαη ηηο παξνπζηάζνπλ ζην θνηλφ.
Άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη ζε εηαηξίεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θαη πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, δεκηνπξγία, δεκνζίεπζε ή κεηάδνζε ηεο
δηαθήκηζεο είλαη ππεχζπλνη, ζην βαζκφ πνπ ηνπο επηηξέπεη ε αξκνδηφηεηα ηνπο,
γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θψδηθα.
Ο θψδηθαο αθνξά ζηε ζπλνιηθή κνξθή ησλ δηαθεκίζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ επψλπκσλ καξηπξηψλ, ησλ δειψζεσλ θαη ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ
πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεγέο. Τν γεγνλφο φηη ην πεξηερφκελν ή ε κνξθή ηεο
δηαθήκηζεο πξνέξρεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή κεξηθψο απφ άιιεο πεγέο δελ δηθαηνινγεί
ηελ κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ θψδηθα.
Άξζξν 24 – Αληίθηππνο κε εθαξκνγήο θαη ππαλαρώξεζε γηα παξαηππία
Γηφξζσζε θαη ππαλαρψξεζε γηα κε εθαξκνγή ηνπ θψδηθα απφ ηνπο ππεπζχλνπο
είλαη επηζπκεηέο αιιά δελ δηθαηνινγνχλ ηελ παξαηππία.
Άξζξν 25 - Δθαξκνγή
Ο θψδηθαο θαη νη αξρέο πνπ πεξηέρεη πξέπεη λα πηνζεηνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη
ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο απηνδέζκεπζεο. Ο
θψδηθαο πξέπεη επίζεο λα ηεξείηαη απφ φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ δηαδηθαζία
ηεο δηαθεκηζηηθήο επηθνηλσλίαο.
Οη δηαθεκηδφκελνη, δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο, εθδφηεο θαη νη ηδηνθηήηεο κέζσλ πξέπεη
λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηνλ θψδηθα θαη ινηπέο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο πνπ
αθνξνχλ ηε δηαθήκηζε θαη ηελ εκπνξηθή επηθνηλσλία θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ
ηηο απνθάζεηο ηνπ ζρεηηθνχ θνξέα.
Αηηήζεηο γηα εξκελείεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζ’ απηφλ ηνλ θψδηθα,
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ICC Code Interpretation Panel.
Άξζξν 26 – εβαζκόο ζηηο απνθάζεηο ηωλ επηηξνπώλ ειέγρνπ
Θαλέλαο δηαθεκηδφκελνο, δηαθεκηζηήο, εληνιέαο ή εληνινδφρνο δηαθεκηζηηθήο
επηθνηλσλίαο, εθδφηεο, ηδηνθηήηεο κέζνπ δελ πξέπεη λα ζπκπξάηηεη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηε δεκνζίεπζε ή δηαλνκή
δηαθήκηζεο ή άιιεο εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο, πνπ θξίζεθε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα
σο αληηθείκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθα.

Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ελζαξξχλνληαη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα ζπκβφιαηα
ηνπο θαη ζηηο άιιεο ζπκθσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθήκηζε, φξν ν νπνίνο ζα
ππνρξεψλεη ηνπο ππνγξάθνληεο λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο απηνδέζκεπζεο
θαη λα ζέβνληαη ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρή θαη ηα φξγαλα
απηνειέγρνπ θαη απηνδέζκεπζεο.

ΔΗΓΗΘΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ

Θεθάιαην A: Πξνώζεζε Πωιήζεωλ

Τν παξφλ θεθάιαην πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο
ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο (ΔΘΓ-Δ).
Αληηθείκελν ηνπ Θεθαιαίνπ Α
Τν παξφλ θεθάιαην ηζρχεη γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζην κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ έλα πξντφλ λα θαζίζηαηαη ειθπζηηθφηεξν δηα ηεο
παξνρήο θάπνηνπ πξφζζεηνπ νθέινπο, ζε είδνο ή ρξήκα, ή ηεο γέλεζεο ηεο
πξνζδνθίαο απνιαβήο ηέηνηνπ νθέινπο. Τν θεθάιαην ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ην
είδνο ηεο δηαλνκήο ή ησλ κέζσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαη
νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Δπίζεο ηζρχεη γηα ηελ πξνψζεζε κέζσ θηλήηξσλ
παξερνκέλσλ ζε πσιεηέο θαη ιηαλέκπνξνπο, θαζψο θαη γηα ηηο πξνζθνξέο ζε
ξεπνξηάδ αγνξάο εληχπσλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ.
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο ζπλήζσο έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, εληνχηνηο ην
παξφλ θεθάιαην ηζρχεη εμίζνπ σο πξνο ηηο καθξνπξφζεζκεο θαη κφληκεο ρξήζεηο
ηερληθψλ πξνψζεζεο.
Τν παξφλ θεθάιαην θαιχπηεη θάζε είδνο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ
θαη ησλ εμήο
• πξνζθνξψλ θάζε είδνπο δψξσλ ή εθπηψζεσλ
• κεησκέλσλ ηηκψλ θαη δσξεάλ πξνζθνξψλ
• δηαλνκήο δεηγκάησλ θαη εμαξγπξψζηκσλ, αληαιιάμηκσλ εθπησηηθψλ θαη
δηαθεκηζηηθψλ θνππνληψλ
• ελεξγεηψλ πξνψζεζεο ζπλδεδεκέλσλ κε θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο
• θάζε είδνπο δηαγσληζκψλ πξνψζεζεο κε βξαβεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνγξακκάησλ θηλήηξσλ
Δηδηθή Οξνινγία Δλεξγεηψλ Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ
Οη παξαθάησ νξηζκνί αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζην παξφλ θεθάιαην θαη πξέπεη λα
εξκελεχνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο γεληθνχο νξηζκνχο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηηο
Γεληθέο Γηαηάμεηο:
- ν φξνο «πξφζζεην φθεινο» αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε αγαζά ή ππεξεζίεο (ή
ζπλδπαζκφ ηνπο) πνπ πξνζθέξνληαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο πξνψζεζεο
- ν φξνο «επσθεινχκελνο» αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εηαηξία ή
νξγαληζκφ πνπ απνηειεί ην ζηφρν ηεο εθάζηνηε ελέξγεηαο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ή
πνπ αληιεί απφ απηήλ θάπνην φθεινο, ζε ρξήκα ή είδνο
- ν φξνο «πξνψζεζε επηβξάβεπζεο» αλαθέξεηαη ζε θάζε είδνπο δηαγσληζκνχο
ηθαλνηήησλ ή θιεξψζεηο βξαβείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε
ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ
- ν φξνο «κεζάδσλ» αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, εηαηξία ή νξγαληζκφ,
πιελ ηνπ πξνσζνχληνο, πνπ ππεηζέξρεηαη ζηελ πινπνίεζε θάζε είδνπο ελεξγεηψλ
πξνψζεζεο πσιήζεσλ
- ν φξνο «θχξην πξντφλ» αλαθέξεηαη ζηα πξνσζνχκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο (ή
ζπλδπαζκφ ηνπο)
- ν φξνο «πξνσζψλ» αλαθέξεηαη ζε θάζε πξφζσπν, εηαηξία ή νξγαληζκφ πνπ
αλαιακβάλεη ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ αλαιακβάλεηαη κηα ελέξγεηα
πξνψζεζεο.
Αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ, θάζε παξαγσγφο, ρνλδξέκπνξνο, ιηαλέκπνξνο ή

άιιν πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθ δχλαηαη λα είλαη
πξνσζψλ, κεζάδσλ ή/θαη επσθεινχκελνο, γηα ηνπο ζθνπνχο κηαο ζπγθεθξηκέλεο
ελέξγεηαο πξνψζεζεο πσιήζεσλ.
Άξζξν Α1 – Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ελέξγεηεο πξνώζεζεο πωιήζεωλ
• Θάζε ελέξγεηα πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο θαηαλαισηέο
θαη ηνπο ινηπνχο επσθεινχκελνπο δίθαηα θαη έληηκα.
• Θάζε ελέξγεηα πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείιεη λα θαηαξηίδεηαη θαη λα επηηειείηαη
θαηά ηξφπνλ ψζηε λα απνηξέπεηαη ην ελδερφκελν δηθαηνινγεκέλεο απνγνήηεπζεο
ή θάζε άιιεο βάζηκεο θαη εχινγεο δηακαξηπξίαο ή θαηαγγειίαο.
• Ζ δηαρείξηζε ελεξγεηψλ πξνψζεζεο πσιήζεσλ θαη ε εθπιήξσζε θάζε
ππνρξέσζεο πνπ πεγάδεη απφ απηέο νθείινπλ λα είλαη έγθαηξεο θαη
απνηειεζκαηηθέο.
• Θάζε ελέξγεηα πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηζφηηκα φινπο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφζν σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο φζν θαη σο πξνο ηελ πινπνίεζή
ηεο.
• Θάζε ελέξγεηα πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείιεη λα ζπγθξνηείηαη κε ζεκηηφ ηξφπν
έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ άιισλ εκπφξσλ ζηελ αγνξά.
• Πξνσζνχληεο, κεζάδνληεο θαη ινηπνί εκπιεθφκελνη νθείινπλ λα απέρνπλ απφ
ελέξγεηεο πνπ ελδερνκέλσο ζα έπιεηηαλ ή απαμίσλαλ ην θχξνο ησλ ελεξγεηψλ
πξνψζεζεο πσιήζεσλ.
Άξζξν Α2 – Όξνη Πξνζθνξώλ
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα επηλννχληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε νη
επσθεινχκελνη λα δχλαληαη λα εληνπίζνπλ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο επρεξψο
θαη επθξηλψο. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε νχηε λα κεγεζχλεηαη ε αμία ηνπ
πξφζζεηνπ νθέινπο νχηε λα ζπζθνηίδεηαη ή ζπγθαιχπηεηαη ε ηηκή ηνπ θχξηνπ
πξντφληνο.
Άξζξν Α3 – Παξνπζίαζε
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πξέπεη λα κελ παξνπζηάδνληαη θαηά ηξφπνλ
πνπ, σο πξνο ηελ αμία ή ηελ θχζε ηνπο, πηζαλψο λα παξαπιαλνχλ εθείλνπο πξνο
ηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Θάζε επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ ζρεηηθά κε ελέξγεηεο
πξνψζεζεο πσιήζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελεξγεηψλ ζηα ζεκεία πψιεζεο,
πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη απζηεξά κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα.
Άξζξν Α4 – Γηαρείξηζε ελεξγεηώλ πξνώζεζεο
Ζ δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείιεη λα ππνζηεξίδεηαη κε
επαξθείο πφξνπο θαη λα ηειεί ππφ ηε δένπζα επνπηεία, ιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
απαξαηηήησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηεο
πξνζθνξάο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εχινγεο πξνζδνθίεο ησλ επσθεινχκελσλ.
Σπγθεθξηκέλα:
• ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξφζζεηνπ νθέινπο νθείιεη λα επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα
θαιπθζεί ε πξνβιεπφκελε δήηεζε εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Δάλ είλαη
αλαπφθεπθηε θάπνηα θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη αθελφο κελ νη επσθεινχκελνη λα
ελεκεξψλνληαη έγθαηξα, αθεηέξνπ δε λα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα
αλαπξνζαξκνγήο ηεο πξνψζεζεο ηεο πξνζθνξάο
• ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη αλεπαξθείο ππεξεζίεο νθείινπλ λα αληηθαζίζηαληαη ή
λα θαηαβάιιεηαη ε δένπζα ρξεκαηηθή απνδεκίσζε. Γαπάλεο πνπ ηπρφλ επέζπξαλ
νη επσθεινχκελνη σο άκεζε ζπλέπεηα ησλ ελ ιφγσ ειαηησκάησλ ή αλεπαξθεηψλ
ζα πξέπεη λα ηνπο θαηαβάιινληαη ακέζσο κεηά απφ αίηεζή ηνπο
• ε αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ νθείιεη λα είλαη πξνζήθνπζα θαη απνηειεζκαηηθή.
Άξζξν Α5 – Αζθάιεηα
Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ηα πξφζζεηα
νθέιε, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηαιιήισο, δελ βιάπηνπλ ηνπο

επσθεινχκελνπο, κεζάδνληεο ή άιια πξφζσπα, νχηε ηνπο εθζέηνπλ ζε θίλδπλν.
Άξζξν Α6 – Παξνπζίαζε ζηνπο επωθεινύκελνπο
Δλεκέξσζε φζσλ ζπκκεηέρνπλ
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαηά ηξφπνλ
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη, πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηπρφλ αγνξάο, νη
επσθεινχκελνη ζα έρνπλ πιεξνθνξεζεί γηα θάζε φξν πνπ ελδερνκέλσο λα
επεξέαδε ηελ απφθαζή ηνπο λα πξνβνχλ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά.
Οη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο, εθφζνλ είλαη νπζηψδε:
• ζαθείο νδεγίεο σο πξνο ηελ κέζνδν απφθηεζεο ηεο πξνζθνξάο ή ζπκκεηνρήο
ζηελ πξνζθνξά πξνψζεζεο, π.ρ. φξνπο γηα ηελ απφθηεζε ησλ πξφζζεησλ
νθειψλ, ή ηελ ζπκκεηνρή ζε πξνσζήζεηο επηβξάβεπζεο
• ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξφζζεησλ νθειψλ
• ηπρφλ πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ πξνζθνξά πξνψζεζεο
• θάζε πεξηνξηζκφ σο πξνο ηε ζπκκεηνρή (π.ρ. γεσγξαθηθφ ή ειηθηαθφ), ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ πξφζζεησλ νθειψλ ή ηα απνζέκαηα. Σε πεξίπησζε
πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο, νη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαιιήισο
ελεκεξσζεί σο πξνο ηπρφλ δηεπζεηήζεηο ππνθαηάζηαζεο κε ελαιιαθηηθά είδε ή
επηζηξνθήο ρξεκάησλ
• ηελ αμία νπνηνπδήπνηε πξνζθεξνκέλνπ αληαιιάμηκνπ ή εθπησηηθνχ θνππνληνχ
εθφζνλ αληί απηνχ είλαη δηαζέζηκν θάπνην ρξεκαηηθφ πνζφ
• θάζε ππεηζεξρφκελε δαπάλε, πεξηιακβαλνκέλσλ εμφδσλ απνζηνιήο θαη
επεμεξγαζίαο, θαη ηνπο φξνπο πιεξσκήο
• πιήξε ζηνηρεία (επσλπκία θαη δηεχζπλζε) ηνπ πξνσζνχληνο θαη δηεχζπλζε ζηελ
νπνία ζα δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ παξάπνλα (εάλ δηαθέξεη απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ
πξνσζνχληνο).
Πιεξνθφξεζε πεξί ησλ πξνσζήζεσλ επηβξάβεπζεο
Δθφζνλ κηα ελέξγεηα πξνψζεζεο πσιήζεσλ πεξηιακβάλεη πξνψζεζε
επηβξάβεπζεο, ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο επσθεινχκελνπο, πξηλ ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο θαη ρσξίο ππνρξέσζε αγνξάο ηνπ θχξηνπ πξντφληνο, ή
ηνπιάρηζηνλ λα ηνπο δηαηίζεληαη εθφζνλ ηηο δεηήζνπλ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
• ηνπο θαλφλεο επηινγήο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκκεηνρέο ζηελ πξνψζεζε
επηβξάβεπζεο
• θάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ηελ ζπκκεηνρή, πιελ ησλ δαπαλψλ επηθνηλσλίαο θαηά
ηα ηζρχνληα ή κεησκέλα ηέιε (ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά θιπ.)
• ηνλ αξηζκφ, ηελ αμία θαη ηελ θχζε ησλ βξαβείσλ πνπ ζα απνλεκεζνχλ θαη θαηά
πφζνλ είλαη δπλαηφλ λα θαηαβιεζεί ρξεκαηηθφ πνζφ αληί ηνπ βξαβείνπ
• ηελ θχζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα ηζρχζνπλ θαηά ηελ θξίζε ησλ
ζπκκεηνρψλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ ηθαλνηήησλ
• ηελ δηαδηθαζία επηινγήο απηψλ πνπ ζα βξαβεπζνχλ
• ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ
• ηνλ ρξφλν θαη ηξφπν αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ
• ηπρφλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ απφ ηνλ επσθεινχκελν ζπλεπεία ηεο
βξάβεπζήο ηνπ
• ηελ ρξνληθή πεξίνδν παξαιαβήο ησλ βξαβείσλ
• εθφζνλ πξνβιέπεηαη θξηηηθή επηηξνπή, ηελ ζχλζεζή ηεο
• ηελ πξφζεζε έληαμεο βξαβεπνκέλσλ πξνζψπσλ ή ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο.
Άξζξν Α7 – Παξνπζίαζε ζηνπο κεζάδνληεο
Πιεξνθφξεζε ησλ κεζαδφλησλ
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείινπλ λα παξνπζηάδνληαη ζηνπο κεζάδνληεο
κε ηξφπνλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη δεζκεχζεηο
πνπ ηνπο δεηνχληαη. Θα πξέπεη ζπγθεθξηκέλα λα ηνπο παξέρνληαη επαξθείο θαη
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο σο πξνο:
• ηε δηνξγάλσζε θαη ην αληηθείκελν ηεο πξνψζεζεο, θαζψο θαη ηπρφλ πξνζεζκίεο

• ηηο κεζφδνπο παξνπζίαζεο ηεο πξνψζεζεο ζηνλ θιάδν θαη ην θνηλφ
• ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
• ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο κεζάδνληεο
• εηδηθά θαζήθνληα δηαρείξηζεο πνπ ηπρφλ ζα θιεζνχλ λα εθπιεξψζνπλ νη
κεζάδνληεο.
Πιεξνθνξίεο ζηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία
Δθφζνλ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο κεζάδνληεο, φπσο
θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ή πξνζεζκίεο, απηέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ
εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ πξνζθνξέο πξνψζεζεο, ψζηε
νη κεζάδνληεο λα δχλαληαη λα πξνβνχλ ζηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ησλ
απνζεκάησλ ηνπο.
Άξζξν Α8 – Δπηκέξνπο ππνρξεώζεηο ηωλ πξνωζνύληωλ
Σπκθέξνλ κεζαδφλησλ
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείινπλ λα θαηαξηίδνληαη θαη λα
πινπνηνχληαη κε ηελ δένπζα κέξηκλα γηα ην έλλνκν ζπκθέξνλ ησλ κεζαδφλησλ θαη
ηελ ειεπζεξία επηινγήο ηνπο.
Σπκθέξνλ εξγαδνκέλσλ, εξγνδνηψλ θαη ζρέζεηο κε θαηαλαισηέο.
Οη φξνη ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο πσιήζεσλ νθείινπλ λα θαηαξηίδνληαη έηζη ψζηε
λα ζέβνληαη ηνπο δεζκνχο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
εξγνδνηψλ ηνπο.
Τα πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο θαη θηλήηξσλ νθείινπλ λα θαηαξηίδνληαη θαη λα
πινπνηνχληαη έρνληαο ππφςε ην ζπκθέξνλ εθάζηνπ ησλ εκπιεθνκέλσλ, δελ
πξέπεη δε λα ζπγθξνχνληαη κε ην θαζήθνλ ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη ησλ
εξγνδνηψλ ηνπο ή κε ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα παξέρνπλ έληηκεο ζπκβνπιέο πξνο
ηνπο θαηαλαισηέο.
Γηθαηψκαηα ππαιιήισλ ησλ κεζαδφλησλ
Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πάληνηε ε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ησλ κεζαδφλησλ ή
ησλ εληεηαικέλσλ ηνπο κάλαηδεξ, εθφζνλ ε πξνηεηλφκελε πξνψζεζε ζπλεπάγεηαη
• πξφζθιεζε πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ κεζάδνληνο λα ζπκπξάμνπλ ζε
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πξνψζεζεο
• παξνρή νπνηαζδήπνηε αληακνηβήο, ρξεκαηηθήο ή άιιεο, πξνο ηνπο ελ ιφγσ
ππαιιήινπο πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηελ βνήζεηά ηνπο ή λα επηηχρνπλ
πσιήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πξνψζεζεο πσιήζεσλ
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα απφ ηα κέζα
επηθνηλσλίαο, νπφηε ε πξνεγνχκελε εμαζθάιηζε απηήο ηεο άδεηαο είλαη αδχλαηε,
ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη ππάιιεινη νθείινπλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ
άδεηα ησλ εξγνδνηψλ ηνπο πξηλ ζπκκεηάζρνπλ.
Έγθαηξε παξάδνζε αγαζψλ θαη πιηθνχ ζε κεζάδνληεο
Όια ηα αγαζά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφζζεησλ νθειψλ θαη ηνπ ινηπνχ
ζρεηηθνχ πιηθνχ, επηβάιιεηαη λα παξαδίδνληαη ζηνπο κεζάδνληεο εληφο εχινγεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ ελφςεη ησλ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηπρφλ ηζρχνπλ γηα ηελ
πξνζθνξά πξνψζεζεο.
Σπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ κεζαδφλησλ θαη επσθεινχκελσλ.
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγφ ζπλεξγαζία
κεζαδφλησλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζα πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη έηζη ψζηε λα κελ
δηαθπβεχνπλ ηπρφλ πθηζηάκελε ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ κεζάδνληνο θαη
επσθεινχκελσλ.
Άξζξν Α9 – πγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο κεζαδόληωλ
Δληηκφηεηα
Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πνπ έρνπλ ηχρεη ηεο απνδνρήο ησλ
κεζαδφλησλ πξέπεη λα πθίζηαληαη δίθαηε θαη έληηκε δηαρείξηζε θαη λα επηηεινχληαη
θαηάιιεια απφ απηνχο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο.
Αλαθξηβείο δειψζεηο

Οη ελέξγεηεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ πνπ ελέρνπλ νπνηαδήπνηε αλάιεςε
ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο απφ κεζάδνληεο, ζα πξέπεη λα επηηεινχληαη απφ απηνχο
έηζη ψζηε λα κελ είλαη πηζαλή ε παξείζθξεζε αλαθξηβνχο δήισζεο σο πξνο ηνπο
φξνπο, ηελ αμία, ηνπο πεξηνξηζκνχο ή ηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο πξνζθνξάο.
Σπγθεθξηκέλα, νη κεζάδνληεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην πιάλν θαη ηνπο
φξνπο ηεο πξνψζεζεο φπσο αθξηβψο ηίζεληαη απφ ηνλ πξνσζνχληα. Οη κεζάδνληεο
νθείινπλ λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ π.ρ.
ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνσζνχληνο.
Άξζξν Α10 – Δπζχλε
Ζ κέξηκλα ηήξεζεο ηνπ Θψδηθα βαξχλεη ηνλ πξνσζνχληα ν νπνίνο θέξεη ηελ
ηειηθή επζχλε γηα θάζε πηπρή ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο πσιήζεσλ αλεμαξηήησο
ηνπ είδνπο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.
Όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 23 ησλ Γεληθψλ Γηαηάμεσλ, θαζέλαο ζπκκεηέρσλ ζηε
ζρεδίαζε, δεκηνπξγία ή εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο πξνψζεζεο πσιήζεσλ
έρεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ Θψδηθα έλαληη κεζαδφλησλ,
επσθεινχκελσλ, θαη ινηπψλ ηξίησλ πνπ επεξεάδνληαη ή ελδέρεηαη λα
επεξεάδνληαη απφ ηελ πξνψζεζε.

Θεθάιαην Β: Υνξεγίεο

Τν παξφλ θεθάιαην πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο
ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο (ΔΘΓ-Δ).
Αληηθείκελν ηνπ Θεθαιαίνπ Β
Τν παξφλ θεθάιαην αθνξά ζηηο ρνξεγίεο θάζε ηχπνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε εηαηξηθή
εηθφλα, εκπνξηθά ζήκαηα, πξντφληα, δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο θάζε είδνπο.
Αθνξά εμίζνπ ζε ρνξεγίεο εκπνξηθψλ θαη κε-εκπνξηθψλ νξγαληζκψλ. Γελ αθνξά
ζηελ ππνβνήζεζε πξντφλησλ κε ‘γθξίδα δηαθήκηζε’, ή ζε ρξεκαηνδφηεζε πνπ
ζηεξείηαη εκπνξηθνχ ή επηθνηλσληαθνχ ζθνπνχ, φπσο ε παξνρή δσξεψλ ή αηγίδαο,
εθηφο εάλ παξεηζθξέεη θάπνην ρνξεγηθφ ζηνηρείν.
Δηδηθή Οξνινγία Φνξεγηψλ
Οη παξαθάησ νξηζκνί αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζην παξφλ θεθάιαην θαη πξέπεη λα
εξκελεχνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο γεληθνχο νξηζκνχο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηηο
Γεληθέο Γηαηάμεηο:
- ν φξνο «αθξναηήξην» αλαθέξεηαη ζην θνηλφ, ηα άηνκα ή ηνπο νξγαληζκνχο φπνπ
απεπζχλεηαη ην εθάζηνηε επηρνξεγνχκελν αγαζφ
- ν φξνο «δσξεέο θαη αηγίδα» αλαθέξεηαη ζε κνξθέο θηιαλζξσπίαο φπνπ δίδνληαη
ρξήκαηα ή αγαζά έλαληη πεξηνξηζκέλνπ ή κεδεληθνχ σθειήκαηνο, αλαγλψξηζεο ή
εκπνξηθνχ αληαιιάγκαηνο
- ν φξνο «ρνξεγία ΚΚΔ» αλαθέξεηαη ζηε ρνξεγία επηθνηλσληαθνχ αγαζνχ (π.ρ.
ηειενπηηθήο ή ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο, δεκνζίεπζεο, θηλεκαηνγξάθνπ,
δηαδηθηχνπ, θηλεηήο ή άιιεο ηειεπηθνηλσληαθήο ηερλνινγίαο)
- ν φξνο «ππνβνήζεζε πξντφληνο» αλαθέξεηαη ζηελ έληαμε πξντφληνο ζηα πιαίζηα
πξνγξάκκαηνο ψζηε λα παξνπζηάδεηαη ή επηδεηθλχεηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, θαηά
θαλφλα έλαληη πιεξσκήο ή άιινπ αμηφινγνπ ηηκήκαηνο πξνο ηνλ παξαγσγφ ή
εθδνρέα ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο
- ν φξνο «ρνξεγφο» αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε εηαηξία ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν
παξέρεη νηθνλνκηθή ή άιιε ρνξεγηθή ζηήξημε
- ν φξνο «ρνξεγία» αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ζπκθσλία δηα ηεο
νπνίαο, πξνο ακνηβαίν φθεινο ρνξεγνχ θαη επηρνξεγνπκέλνπ, ν ρνξεγφο
αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα παξέρεη νηθνλνκηθή ή άιιε ζηήξημε
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ επηρνξεγνπκέλνπ αγαζνχ θαη
ηεο εηθφλαο, ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή ησλ πξντφλησλ ηνπ ρνξεγνχ, κε
αληάιιαγκα ην δηθαίσκα πξνψζεζεο ηεο ελ ιφγσ ζπλάθεηαο θαη/ή πξνθεηκέλνπ,
ακέζσο ή εκκέζσο, λα εθρσξεζνχλ νξηζκέλα ζπκπεθσλεκέλα νθέιε
- ν φξνο «απνδέθηεο ηεο ρνξεγίαο» αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν θαηέρεη ηελ θπξηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ επί ηνπ
επηρνξεγνπκέλνπ αγαζνχ θαη απνιακβάλεη ηελ άκεζε ή έκκεζε ζηήξημε ρνξεγνχ
ζε ζπλάξηεζε κε ην επηρνξεγνχκελν αγαζφ
- ν φξνο «επηρνξεγνχκελν αγαζφ» αλαθέξεηαη ζε εθδήισζε, δξαζηεξηφηεηα,
δηνξγάλσζε, νξγαληζκφ, άηνκν, κέζνλ ή ηνπνζεζία
Άξζξν Β1 – Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ρνξεγίεο
Θάζε ρνξεγία νθείιεη λα βαζίδεηαη ζηηο ακνηβαίεο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο πνπ
ζπλδένπλ ην ρνξεγφ θαη ηνλ απνδέθηε ηεο ρνξεγίαο. Φνξεγνί θαη απνδέθηεο
ρνξεγηψλ νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ ζαθείο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο κε φινπο ηνπο
ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο, πξνζδηνξίδνληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο εηο φ,ηη αθνξά
θάζε πηπρή ηεο ζπκθσλίαο ρνξεγίαο.
Θάζε ρνξεγία νθείιεη λα πξνζδηνξίδεηαη σο «ρνξεγία».
Οη φξνη θαη ε πινπνίεζε ρνξεγίαο νθείινπλ λα βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο θαιήο
πίζηεο κεηαμχ φισλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηε ρνξεγία.

Άξζξν Β2 – Απηνλνκία θαη απηνδηάζεζε
Ζ ρνξεγία νθείιεη λα ζέβεηαη ηελ απηνλνκία θαη απηνδηάζεζε ηνπ απνδέθηε ηεο
ρνξεγίαο θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αγαζψλ ηνπ, αξθεί ν
απνδέθηεο ηεο ρνξεγίαο λα εθπιεξψλεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε ρνξεγίαο.
Άξζξν Β3 – Απνκίκεζε θαη ζύγρπζε
Φνξεγνί θαη απνδέθηεο ρνξεγηψλ, θαζψο θαη θάζε ηξίηνο ζπκβαιιφκελνο ζε
ρνξεγία νθείινπλ λα απνθεχγνπλ απνκίκεζε γλσξηζκάησλ άιισλ ρνξεγηψλ πνπ
ζα θαζίζηαην παξαπιαλεηηθή ή ζα νδεγνχζε ζε ζχγρπζε, έζησ θαη αλ αθνξνχζε
ζε κε-αληαγσληζηηθά πξντφληα, εηαηξείεο ή δξψκελα.
Άξζξν Β4 – «θεηεξηζκόο» επηρνξεγνπκέλωλ αγαζώλ
Γεληθψο απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε απφπεηξα δεκηνπξγίαο εληππψζεσλ πεξί
ρνξεγίαο νπνηαζδήπνηε εθδήισζεο ή δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο εθδήισζεο,
επηρνξεγνχκελεο ή κε, εθφζνλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν (θπζηθφ ή λνκηθφ) δελ
ηπγράλεη φλησο επίζεκνο ρνξεγφο ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ ή δεκνζηνγξαθηθψλ
θαιχςεσλ.
Άξζξν Β5 - εβαζκόο πξνο ηα επηρνξεγνύκελα αγαζά θαη ηνπο ρνξεγνύο
Οη ρνξεγνί νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ηδηαηηέξσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ εγγελνχο
θαιιηηερληθνχ, πνιηηηζηηθνχ, αζιεηηθνχ ή άιινπ πεξηερνκέλνπ ησλ
επηρνξεγνπκέλσλ αγαζψλ θαη λα απνθεχγνπλ νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε ηεο ζέζεο
ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα παξαβιάςεη ηελ ηαπηφηεηα, αμηνπξέπεηα ή ππφιεςε ησλ
απνδεθηψλ ρνξεγηψλ ή ησλ επηρνξεγνπκέλσλ αγαζψλ.
Οη απνδέθηεο ρνξεγηψλ νθείινπλ λα κελ απνθξχπηνπλ, παξακνξθψλνπλ ή
απαμηψλνπλ ην θχξνο ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο ή ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ησλ
ρνξεγψλ ή λα δηαθπβεχνπλ ηελ θαιή θήκε ή ηελ εθηίκεζε ηνπ θνηλνχ πνπ
ζπλαξηάηαη κε απηά.
Άξζξν Β6 – Σν ρνξεγηθό αθξναηήξην
Τν αθξναηήξην ζα πξέπεη λα πιεξνθνξείηαη ζαθψο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε
ρνξεγίαο πξνθεηκέλνπ πεξί ζπγθεθξηκέλεο εθδειψζεσο, δξαζηεξηφηεηνο,
πξνγξάκκαηνο ή αηφκνπ, ελψ ην κήλπκα ηνπ ρνξεγνχ νθείιεη λα κελ είλαη
πξνζβιεηηθφ. Θα πξέπεη άιισζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζρχνπζα επαγγεικαηηθή
δενληνινγία πνπ δηέπεη ηνλ απνδέθηε ηεο ρνξεγίαο.
Δληνχηνηο, δελ είλαη ζθνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα απνζαξξχλεη ηε ρνξεγία
πξσηνπνξηαθψλ ή ελδερνκέλσο ακθηιεγφκελσλ θαιιηηερληθψλ θαη/ή πνιηηηζηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή λα παξνηξχλεη ηνπο ρνξεγνχο λα ινγνθξίλνπλ ηα κελχκαηα
ησλ απνδεθηψλ ρνξεγηψλ.
Άξζξν Β7 – πιινγή θαη θνηλνπνίεζε δεδνκέλωλ
Θαηά ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα ρνξεγίαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο
ηνπ Άξζξνπ 19.
Άξζξν Β8 – Αληηθείκελα θαιιηηερληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο
Οη ρνξεγίεο νθείινπλ λα κελ επηηεινχληαη κε ηξφπν πνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν
αληηθείκελα θαιιηηερληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο.
Φνξεγίεο πνπ επηδηψθνπλ ηε δηαζθάιηζε, απνθαηάζηαζε ή ζπληήξεζε αγαζψλ
πνιηηηζηηθήο, θαιιηηερληθήο ή ηζηνξηθήο αμίαο ή ηε δηάρπζή ηνπο, νθείινπλ λα
ζέβνληαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ ζπλαξηάηαη κε απηά.
Άξζξν Β9 – Θνηλωληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ρνξεγίεο

Φνξεγνί θαη απνδέθηεο ρνξεγηψλ νθείινπλ εμίζνπ λα ιακβάλνπλ κέξηκλα έλαληη
ελδερνκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ελ ιφγσ ρνξεγηψλ
θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δηνξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο.
Θάζε κήλπκα ρνξεγίαο ζηεξηδφκελν κεξηθψο ή νιηθψο ζε ηζρπξηζκφ πεξί ζεηηθψλ
(ή κείσζεο αξλεηηθψλ) θνηλσληθψλ θαη/ή πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζα πξέπεη
λα ηεθκεξηψλεηαη σο πξνο ηα πξαγκαηηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ. Οη
ζπκβαιιφκελνη ζε ρνξεγίεο ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηηο αξρέο πνπ αλαγξάθνληαη
ζηε Φάξηα Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο
Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ .
Οη πεξηβαιινληηθήο θχζεσο ηζρπξηζκνί πνπ πξνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ρνξεγηψλ
νθείινπλ λα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο πνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην Δ,
Πεξηβαιινληηθνί Ηζρπξηζκνί ζηηο Δπηθνηλσλίεο Κάξθεηηλγθ.
Άξζξν Β10 – Φηιαλζξωπηθά ηδξύκαηα θαη ρνξεγίεο αλζξωπηζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ
Ζ πξνζθνξά ρνξεγηψλ ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη εγρεηξήκαηα αλζξσπηζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ νθείιεη λα δηέπεηαη απφ ηε δένπζα επαηζζεζία θαη κέξηκλα, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ην έξγν ηνπ απνδέθηε ηεο ρνξεγίαο δε ζα επεξεάδεηαη
δπζκελψο.
Άξζξν Β11 – Πνιιαπιέο ρνξεγίεο
Δθφζνλ κηα δξαζηεξηφηεηα ή εθδήισζε απαηηεί ή επηηξέπεη πιείνλεο ηνπ ελφο
ρνξεγνχο, εθάζηε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ νθείιεη λα παξαζέηεη ζαθψο ηα
αληίζηνηρα δηθαηψκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα
έλαλ έθαζην ησλ ρνξεγψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ιεπηνκεξεηψλ πνπ
αθνξνχλ ζε ηπρφλ απνθιεηζηηθφηεηεο.
Σπγθεθξηκέλα, θάζε κέινο κηαο νκάδνο ρνξεγψλ ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα
πξνζδηνξηζκέλα πεδία ρνξεγίαο θαη ηα αλαηεζεηκέλα θαζήθνληα επηθνηλσλίαο,
απνθεχγνληαο νπνηαδήπνηε παξεκβνιή πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιιεη αζέκηηα
ηελ ηζνξξνπία πνπ δηέπεη ην ζχλνιν ηεο ζπκβνιήο ησλ πνηθίισλ ρνξεγψλ.
Οη απνδέθηεο ρνξεγηψλ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ νπνηνλδήπνηε δπλεηηθφ ρνξεγφ
σο πξνο άπαληεο ηνπο ρνξεγνχο πνπ έρνπλ ήδε ζπκβιεζεί κε ηε ρνξεγηθή
ζχκβαζε. Οη απνδέθηεο ρνξεγηψλ νθείινπλ λα κελ απνδέρνληαη λένπο ρνξεγνχο
εάλ δελ έρεη ελ πξψηνηο δηαζθαιηζηεί φηη δελ πθίζηαηαη ζχγθξνπζε κε νπνηαδήπνηε
δηθαηψκαηα ησλ ήδε ζπκβεβιεκέλσλ ρνξεγψλ θαη, φπνπ δεη, φηη έρνπλ ελεκεξσζεί
νη πθηζηάκελνη ρνξεγνί.
Άξζξν Β12 – Υνξεγία ΚΚΔ
Τν πεξηερφκελν θαη ν πξνγξακκαηηζκφο αγαζψλ ππνθεηκέλσλ ζε ρνξεγίεο ΚΚΔ
νθείινπλ λα κελ ηεινχλ ππφ ηελ ππεξβάιινπζα επηξξνή ηνπ ρνξεγνχ θαηά
ηξφπνλ ν νπνίνο ζα έπιεηηε ηελ ππεπζπλφηεηα, απηνλνκία ή ζπληαθηηθή
αλεμαξηεζία ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθπέκπεη, ηνπ παξαγσγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή
ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ κέζνπ ΚΔ, παξά κφλν ζην βαζκφ πνπ ε θείκελε λνκνζεζία
επηηξέπεη ζην ρνξεγφ λα είλαη παξαγσγφο ή ζπκπαξαγσγφο ηνπ ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο ή ηδηνθηήηεο ή ρξεκαηνδφηεο ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ.
Τα αγαζά πνπ ππφθεηληαη ζε ρνξεγίεο ΚΚΔ νθείινπλ λα πξνζδηνξίδνληαη σο ηέηνηα
κε ηελ παξνπζίαζε ηεο επσλπκίαο θαη/ή ηνπ ινγνηχπνπ ηνπ ρνξεγνχ θαηά ηελ
έλαξμε, ηε δηάξθεηα θαη/ή ηελ νινθιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Πξέπεη λα ιακβάλεηαη εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πσο δε ζα
ππεηζέξρεηαη ζχγρπζε κεηαμχ ηεο ρνξεγίαο κηαο εθδήισζεο ή δξαζηεξηφηεηαο θαη
ηεο ρνξεγίαο ΚΚΔ ηεο εθδήισζεο, ηδίσο φηαλ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθνί ρνξεγνί.

Άξζξν Β13 – Δπζύλε
Δθφζνλ ελλνηνινγηθά νη ρνξεγίεο ζηεξίδνληαη ζε ζπκβάζεηο ακνηβαίαο σθέιεηαο, ε
επζχλε ηεο ηήξεζεο ηνπ Θψδηθα βαξχλεη εμίζνπ ην ρνξεγφ θαη ηνλ απνδέθηε ηεο
ρνξεγίαο, νη νπνίνη θέξνπλ απφ θνηλνχ ηελ ηειηθή επζχλε, γηα θάζε πηπρή ηεο
ρνξεγίαο, αλεμαξηήησο ηεο θχζεο ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
Θαζέλαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δεκηνπξγία ή ηελ εθηέιεζε
νπνηαζδήπνηε ρνξεγίαο θέξεη, έσο έλα βαζκφ, επζχλε θαζψο νξίδεηαη ζην Άξζξν
23 ησλ Γεληθψλ Γηαηάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ Θψδηθα
έλαληη ησλ επεξεαδφκελσλ ή πηζαλψο επεξεαδφκελσλ απφ ηε ρνξεγία.

Θεθάιαην Γ: Άκεζν Κάξθεηηλγθ

Τν παξφλ θεθάιαην πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο
ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο (ΔΘΓ-Δ).
Αληηθείκελν ηνπ Θεθαιαίνπ Γ
Τν παξφλ θεθάιαην αθνξά ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα άκεζνπ κάξθεηηλγθ,
αλεμαξηήησο κνξθήο, κέζνπ ή πεξηερνκέλνπ. Οξίδεη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα
δενληνινγίαο θαη ρξεζηψλ εζψλ κε ηα νπνία νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη φινη νη
ελαζρνινχκελνη κε ην άκεζν κάξθεηηλγθ, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκπνξεπφκελνπ,
δηαλνκέα, επηηεδεπκαηία ή αλαδφρνπ ζχκβαζεο έξγνπ ή πξνκεζεηψλ, παξέρνληαο
ππεξεζίεο πξνο ην ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο άκεζνπ κάξθεηηλγθ ή πξνο ηα ΚΚΔ θαη
πξννξίδεηαη λα εθαξκφδεηαη εληφο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ
δηέπεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Θεθάιαην Γ – Γηαθήκηζε θαη Δπηθνηλσλία Κάξθεηηλγθ κε ηε
ρξήζε Ζιεθηξνληθψλ Κέζσλ θαη Τειεθψλνπ.
Δηδηθή Οξνινγία ηνπ Άκεζνπ Κάξθεηηλγθ
Οη παξαθάησ νξηζκνί αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζην παξφλ θεθάιαην θαη πξέπεη λα
εξκελεχνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο γεληθνχο νξηζκνχο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηηο
Γεληθέο Γηαηάμεηο:
- ν φξνο «ππεχζπλνο δεδνκέλσλ» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ή θνξέα πνπ θέξεη ηελ
επζχλε γηα ηα πεξηερφκελα θαη/ή ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ κάξθεηηλγθ
- ν φξνο «άκεζν κάξθεηηλγθ» πεξηιακβάλεη θάζε δξαζηεξηφηεηα επηθνηλσλίαο κε
ζθνπφ ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ή ηε κεηάδνζε εκπνξηθψλ κελπκάησλ
πνπ παξνπζηάδνληαη ζε νπνηνδήπνηε κέζν ζηνρεχνληαο λα πιεξνθνξήζνπλ θαη
επηδηψθνληαο ηελ εμαζθάιηζε αληαπφθξηζεο απφ ηνλ απνδέθηε ηνπ κελχκαηνο,
θαζψο θαη θάζε ππεξεζία πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε απηά
- ν φξνο «πξνκεζεπηήο» αλαθέξεηαη ζε πξφζσπν, επηρείξεζε ή εηαηξία πνπ
πξνζθέξεη ή παξέρεη πξντφληα, απεπζείαο ή δηα κεζάδνληνο
- ν φξνο «θαηάινγνο κάξθεηηλγθ» ζεκαίλεη βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζπγθξνηείηαη ή
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άκεζνπ κάξθεηηλγθ
- ν φξνο «πξάθηνξαο» αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν, επηρείξεζε ή εηαηξία,
πιελ ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ παξέρεη ππεξεζίεο άκεζνπ κάξθεηηλγθ έλαληη ή απφ
κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή
- ν φξνο «επεμεξγαζία» ζεκαίλεη νπνηνλδήπνηε ρεηξηζκφ ή ζχλνιν ρεηξηζκψλ πνπ
ζπληειείηαη επί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
Άξζξν Γ1 – Ζ πξνζθνξά
Ζ εθπιήξσζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ δξαζηεξηφηεηα άκεζνπ
κάξθεηηλγθ νθείιεη λα είλαη έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή.
Όπνηε γίλεηαη θάπνηα πξνζθνξά, ην ζχλνιν ησλ δεζκεχζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα
εθπιεξσζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ηνλ πξάθηνξα θαη ηνλ θαηαλαισηή ζα πξέπεη
λα θαζίζηαληαη ζαθείο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, είηε άκεζα είηε κε αλαθνξά ζε
φξνπο πψιεζεο πνπ ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο
πξνζθνξάο.
Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη γξακκαηνζεηξέο θαη ηππσκέλα ζηνηρεία πνπ εμαηηίαο
ηνπ κεγέζνπο ηνπο ή άιινπ νξαηνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, ελδέρεηαη λα ειαηηψζνπλ
νπζησδψο ή λα δπζρεξάλνπλ ην επαλάγλσζην θαη ηελ επθξίλεηα ηεο πξνζθνξάο.
Δθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ηα νπζηψδε ζεκεία ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα ζπλνςίδνληαη

απιά θαη κε ζαθήλεηα φια καδί ζε έλα ζεκείν. Τα νπζηψδε ζεκεία ηεο πξνζθνξάο
δελ πξέπεη λα είλαη δηεζπαξκέλα ζην πιηθφ πξνψζεζεο.
Άξζξν Γ2 – Παξνπζίαζε
Οη φξνη θάζε πξνζθνξάο νθείινπλ λα είλαη ζαθείο ψζηε ν θαηαλαισηήο λα
δχλαηαη λα γλσξίδεη ηελ αθξηβή θχζε ηνπ πξντφληνο πνπ πξνζθέξεηαη.
Όηαλ ε παξνπζίαζε κηαο πξνζθνξάο αλαθέξεηαη ζε πξντφληα πνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ή φηαλ απαηηείηαη ε αγνξά επηπιένλ πξντφλησλ
πξνθεηκέλνπ ν θαηαλαισηήο λα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ ή ηελ
πξνζθνξά, ηνχην ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο ζηελ πξνζθνξά.
Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη κέζνδνη άζθεζεο έληνλεο πίεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα εθιεθζνχλ σο παξελφριεζε.
Άξζξν Γ3 – Γηθαίωκα απόζπξζεο
Δθφζνλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ δηθαίσκα απφζπξζεο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
ηνπο ελεκεξψλεη πεξί ηεο χπαξμεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, πεξί ηνπ ηξφπνπ
εμαζθάιηζεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ πεξί απηνχ, θαζψο θαη πεξί ηνπ ηξφπνπ
άζθεζήο ηνπ.
Όηαλ γίλεηαη κηα πξνζθνξά πξνκήζεηαο πξντφλησλ ζηνλ θαηαλαισηή επάλσ ζηε
βάζε ηεο «δσξεάλ επηζεψξεζεο», «δσξεάλ δνθηκήο», «δσξεάλ έγθξηζεο» θαη ησλ
ζπλαθψλ, ζηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο πνηνο επηβαξχλεηαη κε
ην θφζηνο επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ, ελψ ε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο νθείιεη λα
είλαη ε απινχζηεξε δπλαηή. Οπνηαδήπνηε πξνζεζκία επηζηξνθήο ζα πξέπεη λα
δειψλεηαη κε ζαθήλεηα.
Άξζξν Γ4 – Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε
Δθφζνλ παξέρεηαη εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο
εμππεξέηεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο φξνπο νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο
ή λα δειψλνληαη ζε άιιν ζεκείν ηεο πξνζθνξάο. Δάλ ν θαηαλαισηήο απνδερζεί
ηελ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηνλ ηξφπν
ελεξγνπνίεζεο ηεο εμππεξέηεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ πάξνρν ηεο
εμππεξέηεζεο.
Άξζξν Γ5 – Σαπηόηεηα ηνπ πξνκεζεπηή
Σηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
πξνκεζεπηή θαη/ή ηνπ πξάθηνξα θαη σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο
κε απηνχο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή γηα ηνλ θαηαλαισηή ε άκεζε θαη
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε απηνχο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο νθείινπλ λα είλαη
δηαζέζηκεο σο κφληκε αλαθνξά πνπ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ν θαηαλαισηήο ζηελ
θαηνρή ηνπ· δελ ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα εκθαλίδνληαη κφλν ζε δειηίν
παξαγγειίαο ην νπνίν ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη. Θαηά ην ρξφλν
παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνλ θαηαλαισηή ε πιήξεο
επσλπκία, ε δηεχζπλζε θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ πξνκεζεπηή.
Άξζξν Γ6 – Απζαηξέηωο παξερόκελα πξνϊόληα
Γελ πξέπεη λα παξαδίδνληαη ρσξίο παξαγγειία πξντφληα γηα ηα νπνία πξνζδνθάηαη
πιεξσκή.
Βιέπε επίζεο Γεληθέο Γηαηάμεηο, Άξζξν 21 - Απζαηξέησο παξερφκελα πξντφληα θαη
κε δεισκέλα έμνδα.
Άξζξν Γ7 – Θίλεηξα πξνώζεζεο
Τν άκεζν κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηεί θίλεηξα πξνψζεζεο ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ Α, Πξνψζεζε Πσιήζεσλ.

Άξζξν Γ8 – Αζθάιεηα θαη πγηεηλή
Πξντφληα, πεξηιακβαλνκέλσλ, φπνηε ηζρχεη, θαη δεηγκάησλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ
θαηαιιήισο ζπζθεπαζηεί γηα παξάδνζε ζηνλ πειάηε – θαη γηα ελδερφκελε
επηζηξνθή – ζχκθσλα κε ηα πξνζήθνληα πξφηππα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.
Άξζξν Γ9 – Δθηέιεζε παξαγγειηώλ
Δθηφο θαη αλ νξίδεηαη άιισο ζηελ πξνζθνξά, νη παξαγγειίεο ζα πξέπεη λα
εθηεινχληαη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο ηνπ θαηαλαισηή. Ο
θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ηε ζηηγκή
πνπ απηή πξνθχπηεη. Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη
νπνηνδήπνηε αίηεκα ηνπ θαηαλαισηή γηα αθχξσζε ηεο παξαγγειίαο, αθφκε θαη
φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηξαπεί ε παξάδνζε, ελψ ηπρφλ πξνθαηαβνιή πνπ
έρεη εηζπξαρζεί, ζα πξέπεη λα επηζηξέθεηαη άκεζα.
Άξζξν Γ10 – Τπνθαηάζηαζε πξνϊόληωλ
Δάλ έλα πξντφλ ηπραίλεη λα κελ είλαη δηαζέζηκν γηα ιφγνπο πνπ ηεινχλ εθηφο ηνπ
ειέγρνπ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ πξάθηνξα, δε δχλαηαη λα πξνζθεξζεί άιιν πξντφλ
αλη’ απηνχ, εθηφο εάλ ν θαηαλαισηήο ελεκεξσζεί φηη πξφθεηηαη γηα ππνθαηάζηαην
θαη κφλνλ εθφζνλ ην ππνθαηάζηαην πξντφλ δηαζέηεη νπζησδψο ηα απηά ή θαιχηεξα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο θαη πξνζθέξεηαη ζηελ απηή ή ζε ρακειφηεξε ηηκή. Σε
ηέηνηα πεξίπησζε ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ
ππνθαηάζηαζε θαη γηα ην δηθαίσκα πνπ έρεη λα επηζηξέςεη ην ππνθαηάζηαην πξντφλ
κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή.
Άξζξν Γ11 – Δπηζηξνθή ειαηηωκαηηθώλ ή θζαξκέλωλ πξνϊόληωλ
Τν θφζηνο ηεο επηζηξνθήο ειαηησκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ πξντφλησλ, εθφζνλ ν
θαηαλαισηήο δελ επζχλεηαη γηα ηε θζνξά ηνπο, βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, αξθεί ν
θαηαλαισηήο λα έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Άξζξν Γ12 – Σηκέο θαη επθνιίεο πιεξωκήο
Δθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ηεο πξνζθνξάο είλαη ηνηο κεηξεηνίο ή κε δφζεηο,
ζα πξέπεη λα δειψλνληαη ζαθψο ζηελ πξνζθνξά ε ηηκή θαη νη φξνη πιεξσκήο,
θαζψο θαη ε θχζε νπνησλδήπνηε πξφζζεησλ ρξεψζεσλ (φπσο ηαρπδξνκηθά έμνδα,
έμνδα εθηέιεζεο παξαγγειίαο, θφξνη θιπ.) θαη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ην πνζφ ζην
νπνίν αλέξρνληαη νη ελ ιφγσ ρξεψζεηο.
Σηελ πεξίπησζε πσιήζεσλ κε δφζεηο, νη φξνη πιεξσκήο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
πνζνχ νπνηαζδήπνηε πξνθαηαβνιήο ή πιεξσκήο έλαληη ινγαξηαζκνχ, ν αξηζκφο,
ην πνζφ θαη ε πεξηνδηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ δφζεσλ, θαη ην ζπλνιηθφ αληίηηκν ζε
ζχγθξηζε κε ηελ ηηκή ηνηο κεηξεηνίο, εθφζνλ πθίζηαηαη, ζα πξέπεη λα εκθαίλνληαη
ζαθψο ζηελ πξνζθνξά.
Οπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ θαηαλαισηή ψζηε λα
θαηαλνήζεη ην θφζηνο, ηνπο ηφθνπο θαη ηνπο φξνπο νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο
επθνιηψλ πιεξσκήο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη, είηε ζηελ πξνζθνξά, είηε θαηά ην
ρξφλν πνπ πξνηείλνληαη νη επθνιίεο πιεξσκήο.
Δθηφο θαη εάλ ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο ηηκήο
ηεο, νη ηηκέο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζην ίδην επίπεδν γηα εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
Άξζξν Γ13 – Πιεξωκέο θαη είζπξαμε νθεηιώλ
Ζ δηαδηθαζία πιεξσκήο θαη είζπξαμεο νθεηιψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη ε πεξηηηή φριεζε ηνπ θαηαλαισηή, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη
επαξθήο πεξίνδνο ράξεηνο γηα θαζπζηεξήζεηο επί ησλ νπνίσλ ν θαηαλαισηήο δελ
έρεη ηνλ έιεγρν.

Οη νθεηιέηεο δελ πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε αλάξκνζην ηξφπν. Δπίζεο δελ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη έγγξαθα πξνο ην ζθνπφ ηεο είζπξαμεο νθεηιψλ πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα εθιεθζνχλ σο επίζεκα έγγξαθα.
Άξζξν Γ14 – εβαζκόο πξνο ηηο Δπηζπκίεο ηωλ Θαηαλαιωηώλ
Όηαλ έλαο θαηαλαισηήο έρεη δειψζεη φηη δελ επηζπκεί λα ιακβάλεη επηθνηλσλία
άκεζνπ κάξθεηηλγθ δηα ηεο εγγξαθήο ηνπ ζε ππεξεζία πξνηίκεζεο ή θαζ’
νηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν, ε επηζπκία ηνπ απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή. Οη
πξνκεζεπηέο πνπ επηθνηλσλνχλ δηεζλψο κε ηνπο θαηαλαισηέο ζα πξέπεη, φπνηε
είλαη δπλαηφλ, λα δηαζθαιίδνπλ φηη θάλνπλ ρξήζε ηεο θαηάιιειεο ππεξεζίαο
πξνηίκεζεο ζηηο αγνξέο φπνπ απεπζχλνπλ ηηο επηθνηλσλίεο ηνπο θαη λα ζέβνληαη
ηελ επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα κε ιακβάλνπλ ηέηνηεο επηθνηλσλίεο (βιέπε
επίζεο Γεληθέο Γηαηάμεηο, Άξζξν 19, Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη
Ηδησηηθήο Εσήο).
Δθφζνλ πθίζηαηαη ζχζηεκα (π.ρ. απηνθφιιεηα γξακκαηνθηβσηίσλ) πνπ θαζηζηά
δπλαηφλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα δειψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα κελ ιακβάλνπλ
αιιεινγξαθία πνπ δελ αλαγξάθεη ηνλ παξαιήπηε θαη ηελ δηεχζπλζή ηνπ, απηφ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηφ.
Άξζξν Γ15 – Δπζύλε
Ζ ζπλνιηθή επζχλε γηα θάζε πηπρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ άκεζνπ κάξθεηηλγθ,
αλεμαξηήησο είδνπο ή πεξηερνκέλνπ, βαξχλεη πάληνηε ηνλ πξνκεζεπηή.
Ζ επζχλε, σο νξίδεηαη εηο ην Άξζξν 23 ησλ Γεληθψλ Γηαηάμεσλ, αθνξά επίζεο
ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζε δξαζηεξηφηεηεο άκεζνπ κάξθεηηλγθ. Δθηφο ησλ
πξνκεζεπηψλ δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη
• πξάθηνξεο ή ππεχζπλνη δεδνκέλσλ ή νη πθηζηάκελνη ηνπο νη νπνίνη ζπκπξάηηνπλ
ζηε δξαζηεξηφηεηα ή ηελ επηθνηλσλία·
• εθδφηεο, ηδηνθηήηεο κέζσλ ή ζπκβεβιεκέλνη ζπλεξγάηεο νη νπνίνη δεκνζηεχνπλ,
κεηαδίδνπλ ή δηαλέκνπλ ηελ πξνζθνξά ή νπνηαδήπνηε άιιε επηθνηλσλία.

Θεθάιαην Γ: Γηαθήκηζε θαη Δπηθνηλωλία Κάξθεηηλγθ κε ηε ρξήζε
Ζιεθηξνληθώλ θαη Σειεθωληθώλ Κέζωλ

Τν παξφλ θεθάιαην πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο
ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο (ΔΘΓ-Δ).
Αληηθείκελν ηνπ Θεθαιαίνπ Γ
Τν παξφλ θεθάιαην αθνξά ζηε δηαθήκηζε θαη ηελ επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά θαη ηειεθσληθά κέζα γηα ηελ πξνψζεζε νπνηαζδήπνηε
κνξθήο αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Σπκπιεξψλεη ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα θαη
ην Θεθάιαην Γ – Απεπζείαο Κάξθεηηλγθ κε εηδηθνχο θαλφλεο αλαθεξφκελνπο ζε
ηδηαίηεξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο θχζεσο ησλ ειεθηξνληθψλ
κέζσλ, φπσο είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ.
Τν παξφλ Θεθάιαην νξίδεη ηα πξφηππα δενληνινγίαο ηα νπνία νθείινπλ λα δηέπνπλ
ηε δξαζηεξηφηεηα θάζε δξαζηεξηνπνηνχκελνπ (π.ρ. πξνκεζεπηή, πξαθηνξείνπ ή
κέζνπ) ζηε δηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ πνπ δηελεξγείηαη κε ειεθηξνληθά
θαη ηειεθσληθά κέζα.
Δηδηθή νξνινγία δηαθήκηζεο θαη επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ κε ηελ ρξήζε
ειεθηξνληθψλ θαη ηειεθσληθψλ κέζσλ
Οη παξαθάησ νξηζκνί αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζην παξφλ θεθάιαην θαη πξέπεη λα
εξκελεχνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο γεληθνχο νξηζκνχο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηηο
Γεληθέο Γηαηάμεηο:
- ν φξνο «ειεθηξνληθά κέζα» αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε κέζα παξέρνπλ
ειεθηξνληθέο, δηαδξαζηηθέο επηθνηλσλίεο, φπσο ην δηαδίθηπν, νη επηγξακκηθέο (on
line) ππεξεζίεο, θαη/ή ειεθηξνληθά θαη επηθνηλσληαθά δίθηπα, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο ηειεθσλίαο
- ν φξνο «δηαδξαζηηθή ππεξεζία» αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε πεξηερφκελν ή
ππεξεζία πνπ απνζηέιιεηαη θαηά ηξφπνλ ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ απνδέθηε λα
απαληήζεη, λα αληαπνθξηζεί κε κήλπκα ή λα δηεμαγάγεη απηνκαηνπνηεκέλε
επηθνηλσλία
- ν φξνο «πξνιεθηηθφο επηινγέαο» ζεκαίλεη απηνκαηνπνηεκέλν επηινγέα ν νπνίνο
ζα πξνζαξκφδεη ην ξπζκφ θαηά ηνλ νπνίνλ πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο θαη θαηαλέκεη
απαληεζείζεο ηειεθσληθέο θιήζεηο αλάινγα κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ρεηξηζηψλ
ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ
- ν φξνο «ηειε-ρεηξηζηήο» ζεκαίλεη πσιεηή ή θνξέα πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ
ηειεθψλνπ κε ζθνπφ ηελ επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ
Άξζξν Γ1 – Πξνέιεπζε θαη δηθαηνδνζία
Ζ δηαθήκηζε θαη νη ινηπέο επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ πνπ θάλνπλ ρξήζε
ειεθηξνληθψλ θαη ηειεθσληθψλ κέζσλ νθείινπλ λα δηέπνληαη απφ ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πξνειεχζεψο ηνπο ή, φπνπ απηφ
πξνβιέπεηαη, ηεο ρψξαο πνπ νξίδνπλ νη πξνκεζεπηέο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειερεηξηζηψλ. Οη πξνκεζεπηέο θαη ηειε-ρεηξηζηέο παξνηξχλνληαη λα εμνηθεηψλνληαη κε
ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ δηαθφξσλ δηθαηνδνζηψλ εληφο ησλ νπνίσλ
απεπζχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ, εθφζνλ ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη
νη εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνη.
Άξζξν Γ2 – Γήιωζε ηαπηόηεηαο
Δθφζνλ κηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, απεπζπλφκελε ζε ζπγθεθξηκέλν παξαιήπηε,
έρεη εκπνξηθφ ζθνπφ, απηφ ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ
ζέκαηνο θαη ην πεξηερφκελν. Οη επηθεθαιίδεο ζέκαηνο νθείινπλ λα κελ
παξαπιαλνχλ, θαη λα κελ απνθξχπηνπλ ηελ εκπνξηθή θχζε ηεο επηθνηλσλίαο.
Άξζξν Γ3 – αθήλεηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηωλ όξωλ ηεο

Όηαλ κηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία έρεη ζθνπφ ην κάξθεηηλγθ, δε ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ρξήζε ινγηζκηθνχ ή άιιεο ηερληθήο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιπθζεί
ή λα ζπζθνηηζηεί νπνηνζδήπνηε νπζηαζηηθφο παξάγσλ, π.ρ. ε ηηκή θαη άιινη φξνη
πψιεζεο πνπ πηζαλψο λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Οη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη πάληνηε λα ελεκεξψλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε
ηα βήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνβνιή παξαγγειίαο, ηε δηελέξγεηα αγνξάο, ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο ή ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε άιιεο ππνρξέσζεο. Δθφζνλ νη
θαηαλαισηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ δεδνκέλα πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ ζα πξέπεη
λα ηνπο δίδεηαη επαξθήο δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία σο
πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπο πξηλ λα πξνβνχλ ζηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε δέζκεπζεο.
Όπνηε αξκφδεη, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη κε απνδνρή ή άξλεζε
ηεο παξαγγειίαο ηνπ θαηαλαισηή.
Άξζξν Γ4 – εβαζκόο πξνο νκάδεο θνηλνύ
Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ειεθηξνληθψλ κέζσλ πνπ ελδέρεηαη λα δηέπνληαη απφ θαλφλεο θαη πξφηππα
απνδεθηήο εκπνξηθήο ζπκπεξηθνξάο, π.ρ. νκάδσλ αληαιιαγήο εηδήζεσλ ή
απφςεσλ, ή ηφπσλ δεκνζίεπζεο αλαθνηλψζεσλ θαη ελ γέλεη ινγηζκηθνχ
εμππεξεηεηψλ γηα ηε ζχλζεζε θαη ζχληαμε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ. Οη
επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηνπο δεκφζηνπο ηφπνπο
ζπλάληεζεο επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ έρεη ππνδεισζεί ή ξεηψο εθθξαζζεί ε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ θφξνπκ ή δηθηπφηνπνπ λα απνδέρεηαη ηέηνηνπ είδνπο
επηθνηλσλίεο.
Άξζξν Γ5 – Απζόξκεηα κελύκαηα
Ζ απζφξκεηε επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθά
κέζα κφλνλ εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα ππνηεζεί επιφγσο φηη νη θαηαλαισηέο πνπ ζα
δερζνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηα κελχκαηα ζα ελδηαθεξζνχλ γηα ην ζέκα ηνπο ή ηελ
πξνζθνξά.
Άξζξν Γ6 – Γηαθάλεηα θαη απνθπγή επέκβαζεο
Ζ επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ πνπ απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη έλα ζαθή θαη δηαθαλή κεραληζκφ πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
ζηνλ θαηαλαισηή λα εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηνπ λα κε γίλεη απνδέθηεο πεξαηηέξσ
πξνζθνξψλ. Οη κεραληζκνί απηνχ ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν
γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ θαη λα εληνπίδνληαη επρεξψο, λα είλαη δε επρεξψο θαηαλνεηνί
θαη εχρξεζηνη.
Πέξαλ ηνπ νθεηιφκελνπ ζεβαζκνχ πξνο ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηνχ,
εθπεθξαζκέλσλ είηε άκεζα πξνο ηνλ απνζηνιέα ή δηα ζπκκεηνρήο ζε πξφγξακκα
ππεξεζίαο πξνηίκεζεο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε
ίδηα ε επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ, ή νπνηαδήπνηε εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα αλνίμνπλ ηα δηαθεκηζηηθά
κελχκαηα ή κελχκαηα κάξθεηηλγθ, δελ παξεκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθψλ κέζσλ απφ ηνλ θαηαλαισηή.
Άξζξν Γ7 – Γηαθεκίζεηο θαη επηθνηλωλία κάξθεηηλγθ ζε παηδηά
Οη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο έρνπλ ηζρχ ζε θάζε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφλησλ
ζε παηδηά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ.
• νη γνλείο θαη/ή θεδεκφλεο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη/ή λα ηηο
επνπηεχνπλ·αλαγλσξίζηκεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο παηδηψλ πξέπεη λα
θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο κφλνλ εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί ε γνληθή ζπλαίλεζε ή
εθφζνλ ην επηηξέπεη ν λφκνο. Σηνπο ηξίηνπο απηνχο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη
πξάθηνξεο ή άιινη πάξνρνη ππνζηήξημεο γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο ηνπ

δηθηπνηφπνπ πνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ νχηε θνηλνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο
ησλ παηδηψλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ.
Άξζξν Γ8 – εβαζκόο γηα δπλεηηθέο επαηζζεζίεο ηνπ αλά ηελ πθήιην
αθξναηεξίνπ
Γεδνκέλεο ηεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο πνηθηιίαο
θαη πνιιαπιφηεηαο ησλ δπλεηηθψλ παξαιεπηψλ,
• νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ ζηηο
νπνίεο πξνβαίλνπλ ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ εηδηθή κέξηκλα
λα δηαζθαιίδνπλ φηη δε ζίγνπλ θαλέλαλ
• νη επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ πξντφλησλ αθαηάιιεισλ γηα παηδηά ζα πξέπεη λα
γλσζηνπνηνχλ ην γεγνλφο ζην πεδίν αλαγξαθήο ηνπ ζέκαηνο ηνπ κελχκαηνο.
Άξζξν Γ9 – Υξήζε ηνπ ηειεθώλνπ
Γ9.1 – Γλσζηνπνηήζεηο
Οη παξαθάησ δηαηάμεηο ηζρχνπλ εηδηθψο γηα ην ηειεθσληθφ κάξθεηηλγθ
α. Δμεξρφκελεο θιήζεηο – φπνηε θαινχλ θαηαλαισηή νη ηειε-ρεηξηζηέο νθείινπλ
λα:
• δειψλνπλ πάξαπηα ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή πνπ εθπξνζσπνχλ
• δειψλνπλ απεξίθξαζηα ηνλ ζθνπφ ηνπ ηειεθσλήκαηνο
• λα ηεξκαηίδνπλ ηελ θιήζε κε επγέλεηα ηε ζηηγκή πνπ θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ν
θαινχκελνο δελ είλαη ηθαλφο ή δελ επηζπκεί λα δερζεί ηελ θιήζε, ή είλαη παηδί
(εθηφο εάλ ν ηειε-ρεηξηζηήο ιάβεη ηελ άδεηα αξκνδίνπ ελήιηθνο λα ζπλερίζεη ηελ
ελ ιφγσ θιήζε).
β. Όηαλ ν ηειε-ρεηξηζηήο θαιεί πειάηε πνπ δηαζέηεη ηειεθσληθή ζπζθεπή κε
έλδεημε ηνπ αξηζκνχ πνπ θαιεί, ν πειάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
αλαγλσξίζεη ηνλ αξηζκφ ηεο εηαηξίαο πνπ ηνλ θαιεί.
γ. Όιεο νη θιήζεηο – πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θιήζεο ν ηειε-ρεηξηζηήο ζα πξέπεη
λα δηαζθαιίζεη φηη ν θαηαλαισηήο έρεη ελεκεξσζεί θαη αληηιακβάλεηαη ηε θχζε
νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο έρεη ζπλαθζεί, θαζψο θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα
ζπληειεζηνχλ σο επαθφινπζν ηεο θιήζεο.
Όπνηε θέξεηαη σο ζπλαθζείζα κηα ζπκθσλία πψιεζεο, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα
είλαη πιήξσο ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηα νπζηψδε ζεκεία ηεο ζχκβαζεο. Απηά
πεξηιακβάλνπλ, ηνπιάρηζηνλ:
• ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο
• εθφζνλ ηα πξντφληα ζα παξέρνληαη επί κνλίκνπ βάζεσο ή γηα παξαηεηακέλε
ρξνληθή πεξίνδν, ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
• ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνζζέησλ εμφδσλ (π.ρ.
παξάδνζεο θαη/ή εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο θαη νπνηνπδήπνηε θφξνπ πνπ ν
θαηαλαισηήο ζα θιεζεί ελδερνκέλσο λα θαηαβάιεη)
• ηηο δηεπζεηήζεηο γηα ηελ πιεξσκή, ηελ παξάδνζε ή ηελ εθηέιεζε
• νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απφζπξζεο πνπ απνιακβάλεη ν θαηαλαισηήο
Δθφζνλ ε θιήζε νδεγεί φρη ζε πψιεζε αιιά ζε πεξαηηέξσ επαθή απφ
πξνκεζεπηή, ν ηειε-ρεηξηζηήο νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή φηη ζα
ππάξμεη επαθφινπζε επαθή. Δάλ νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν θαηαλαισηήο
πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάπνην ζθνπφ πνπ δελ είλαη πξνθαλήο, ήηνη γηα
ζθνπφ πνπ δελ έρεη αθφκε γλσζηνπνηεζεί, ν ηειε-ρεηξηζηήο νθείιεη λα εμεγήζεη
ζηνλ θαηαλαισηή ηνλ ελ ιφγσ ζθνπφ ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο πεξί
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (Άξζξν 19).
Γ9.2 – Δχινγεο ψξεο
Δθηφο θαη εάλ ν απνδέθηεο έρεη ξεηψο δεηήζεη άιισο, νη εμεξρφκελεο θιήζεηο ζα

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηά ηηο ψξεο πνπ ελ γέλεη ζεσξνχληαη
εχινγεο γηα ηνλ απνδέθηε.
Γ9.3 – Γηθαίσκα γξαπηήο επηβεβαίσζεο
Δθφζνλ κηα θιήζε έρεη σο απνηέιεζκα κηα παξαγγειία, ν θαηαλαισηήο έρεη ην
δηθαίσκα λα ιάβεη επηβεβαίσζε ησλ ιεπηνκεξψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζε γξαπηή ή
δηαξθή κνξθή, εγθαίξσο θαη νπσζδήπνηε ην αξγφηεξν έσο ην ρξφλν παξάδνζεο
ησλ αγαζψλ ή ηεο έλαξμεο παξάδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ επηβεβαίσζε νθείιεη λα
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κλεκνλεχνληαη εηδηθψο εηο ην Θεθάιαην Γ,
Άξζξν Γ3 (Γηθαίσκα απφζπξζεο) θαη Άξζξν Γ5 (Ταπηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή) θαη,
φπνηε πξνζήθεη, νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ νξίδεηαη ζην Θεθάιαην Γ.
Γ9.4 – Παξαθνινχζεζε ζπλνκηιηψλ
Ζ παξαθνινχζεζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ζε καγλεηνηαηλία, ησλ
ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ πνπ δηεμάγνληαη γηα ην ζθνπφ ηνπ ηειεθσληθνχ
κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη κφλν κε ηηο θαηάιιειεο δηαζθαιίζεηο, ψζηε
λα επαιεζεχεηαη ην πεξηερφκελν ηεο θιήζεο, λα επηβεβαηψλεηαη κηα εκπνξηθή
ζπλαιιαγή, λα εμππεξεηνχληαη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί θαη λα δηελεξγείηαη πνηνηηθφο
έιεγρνο. Οη ηειε-ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα θαζίζηαληαη ελήκεξνη εθφζνλ δηελεξγείηαη
παξαθνινχζεζε θαη νη θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα θαζίζηαληαη ελήκεξνη πεξί ηνπ
ελδερνκέλνπ ηεο παξαθνινχζεζεο ην λσξίηεξν πνπ είλαη πξαθηηθψο εθηθηφ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο. Γελ πξέπεη λα γίλεη αλαπαξαγσγή ζε δεκφζην αθξναηήξην
νπνηαζδήπνηε ερνγξάθεζεο άλεπ ηεο πξνεγνπκέλεο ζπγθαηάζεζεο απηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ.
Γ9.5 – Απφξξεηνη αξηζκνί
Οη θαηαλαισηέο κε απφξξεην αξηζκφ δελ πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν νπνηαζδήπνηε
επαθήο γηα εκπνξηθφ ζθνπφ, εθηφο εάλ ν αξηζκφο έρεη παξαζρεζεί απφ ηνλ
θαηαλαισηή ζηνλ ελ πξνθεηκέλσ πξνκεζεπηή ή θνξέα πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ.
Γ9.6 – Φξήζε εμνπιηζκνχ απηφκαηεο επηινγήο θιήζεσλ
Θαηά ηε ρξήζε πξνιεθηηθψλ επηινγέσλ, εάλ δελ είλαη δηαζέζηκνο πάξαπηα ηειερεηξηζηήο ψζηε λα δερζεί ηελ θιήζε πνπ παξήρζε απφ ηνλ επηινγέα, ν εμνπιηζκφο
νθείιεη λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλνο λα εγθαηαιείςεη ηελ θιήζε ζε ρξφλν φρη
κεγαιχηεξν ηνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ.
Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άιινπ είδνπο εμνπιηζκφο απηφκαηεο επηινγήο θιήζεσλ
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηειεθσληθήο επαθήο κε θαηαλαισηή κφλνλ εθφζνλ ε
θιήζε αξρηθψο εηζάγεηαη απφ ηειε-ρεηξηζηή, ή εθφζνλ ν θαηαλαισηήο έρεη ξεηψο
δερζεί λα ιακβάλεη ηέηνηεο θιήζεηο δίρσο ηελ παξέκβαζε ηειε-ρεηξηζηή.
Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνιεθηηθφο επηινγέαο νχηε άιινπ είδνπο
εμνπιηζκφο απηφκαηεο επηινγήο θιήζεσλ, παξά κφλνλ εθφζνλ ν εμνπιηζκφο
απνζπλδέεηαη πάξαπηα ηε ζηηγκή πνπ ν θαηαλαισηήο ηεξκαηίδεη ηε ζπλδηάιεμε. Ο
εμνπιηζκφο επηινγήο θιήζεσλ ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηείηαη θάζε θνξά πξηλ
ζπλδεζεί κε άιινλ αξηζκφ ηειεθψλνπ.

Άξζξν Γ10 – Δπζύλε
Θάζε ζπκκεηέρσλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δεκηνπξγία ή ηελ εθηέιεζε
επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη ηειεθσληθψλ κέζσλ θέξεη
βαζκφ επζχλεο σο νξίδεηαη εηο ην Άξζξν 23 ησλ Γεληθψλ Γηαηάμεσλ, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ηνπ Θψδηθα έλαληη εθείλσλ πνπ επεξεάδνληαη ή πνπ
είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδνληαη.
Ζ ξαγδαία κεηαβαιιφκελε θαη εμειηζζφκελε θχζε ησλ κέζσλ απηψλ θαζηζηά
πξαθηηθψο αδχλαηνλ αιιά θαη άζθνπν λα παξαζρεζνχλ πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο

νδεγίεο. Δληνχηνηο, αλεμαξηήησο ηεο θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε επζχλε
δηακνηξάδεηαη κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, ζχκκεηξα πξνο ηνλ
αληίζηνηρν ξφιν ηνπο ζηελ δηαδηθαζία, εληφο δε ησλ πιαηζίσλ ησλ αληηζηνίρσλ
ηνπο αξκνδηνηήησλ.

Θεθάιαην Δ: Πεξηβαιινληηθνί Ηζρπξηζκνί ζηηο Δπηθνηλωλίεο Κάξθεηηλγθ

Τν παξφλ θεθάιαην πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο
ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο (ΔΘΓ-Δ).
Αληηθείκελν ηνπ Θεθαιαίνπ Δ
Τν παξφλ θεθάιαην αθνξά ζε θάζε είδνπο επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ πνπ
πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο, ήηνη θάζε ηζρπξηζκφ πνπ πεξηέρεη
ξεηή ή ππνδεινχκελε αλαθνξά ζε πεξηβαιινληηθά ή νηθνινγηθά δεηήκαηα ζρεηηθά
κε ηελ παξαγσγή, ζπζθεπαζία, δηαλνκή, ρξήζε/θαηαλάισζε ή απφξξηςε
πξντφλησλ. Πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί δχλαληαη λα δηαηππσζνχλ κε νπνηνδήπνηε
κέζνλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζήκαλζεο, ησλ έλζεησλ ζε ζπζθεπαζίεο, ηνπ
πιηθνχ πξνψζεζεο θαη πιηθνχ γηα ζεκεία πψιεζεο, ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ πνπ
αθνξνχλ ζην πξντφλ, θαζψο θαη ηνπ ηειεθψλνπ ή ςεθηαθψλ ή ειεθηξνληθψλ
κέζσλ φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ην δηαδίθηπν. Άπαληα απηά
θαιχπηνληαη απφ ην παξφλ θεθάιαην, ην νπνίν επίζεο πεξηέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά
κε νξηζκέλνπο ηζρπξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο.
Τν θεθάιαην ελζσκαηψλεη ην Γηεζλέο Πξφηππν ISO 14201 πνπ επηγξάθεηαη ‘Απηνπξνβαιιφκελνη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί’, δηα ηεο κεηαγξαθήο θαη πξνζαξκνγήο
ζπγθεθξηκέλσλ ρσξίσλ ηα νπνία επειέγεζαλ εθφζνλ αθνξνχλ άκεζα ζην πιαίζην
ησλ επηθνηλσληψλ κάξθεηηλγθ, ελψ παξαιείπνληαη νξηζκέλεο ηερληθήο θχζεσο
νδεγίεο.
Δηδηθή Οξνινγία Πεξηβαιινληηθψλ Ηζρπξηζκψλ
Οη παξαθάησ νξηζκνί αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ζην παξφλ θεθάιαην θαη πξέπεη λα
εξκελεχνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο γεληθνχο νξηζκνχο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηηο
Γεληθέο Γηαηάμεηο:
- ν φξνο «πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε» ζεκαίλεη ζηνηρείν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή
πξντφλησλ κηαο νξγάλσζεο πνπ δχλαηαη λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ
- ν φξνο «πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε δήισζε, ζχκβνιν ή
γξαθηζηηθφ ζηνηρείν πνπ ππνδειψλεη κηα πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ελφο πξντφληνο,
ζπζηαηηθνχ, εμαξηήκαηνο ή ζπζθεπαζίαο
- ν φξνο «πεξηβαιινληηθή επίπησζε» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ
πεξηβάιινληνο, επί ηα ρείξσ ή ηα βειηίσ, ζπλνιηθψο ή κεξηθψο, πνπ πξνθχπηεη σο
απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ησλ πξντφλησλ ελφο νξγαληζκνχ
- ν φξνο «θχθινο δσήο» ζεκαίλεη δηαδνρηθέο θαη αιιειέλδεηεο θάζεηο ελφο
πξντνληηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ ή ηελ παξαγσγή
θπζηθψλ πφξσλ έσο ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε
- ν φξνο «πξντφλ» αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε αγαζά ή ππεξεζίεο. Ο φξνο
«πξντφλ» θαηά θαλφλα πεξηιακβάλεη θαη ην πεξηηχιηγκα, ην δνρείν θιπ. εληφο ησλ
νπνίσλ παξαδίδνληαη ηα πξντφληα· εληνχηνηο, ζε πεξηβαιινληηθφ πιαίζην είλαη
ζπρλά νξζφηεξν λα γίλεηαη ρσξηζηή αλαθνξά ζηε ζπζθεπαζία, πνπ ζεκαίλεη ηφηε
νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζηαηεχεη ή λα πεξηέρεη θάπνην
πξντφλ θαηά ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε, ηελ εκπνξία ή ηε ρξήζε ηνπ
- ν φξνο «πνηνηηθή δηεπθξίλεζε» ζεκαίλεη επεμεγεκαηηθή δήισζε ε νπνία
πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα θαη πηζηφηεηα ηα φξηα ηνπ ηζρπξηζκνχ
- ν φξνο «απφξξηκα» ζεκαίλεη νηηδήπνηε ηνπ νπνίνπ ν παξαγσγφο ή ν θάηνρνο δελ
έρεη πεξαηηέξσ ρξεία θαη ην νπνίν απνξξίπηεηαη ή απειεπζεξψλεηαη εηο ην
πεξηβάιινλ
Σην ηέινο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηε ρξήζε νξηζκέλσλ
επηιεγκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ νη νπνίνη ζπρλά θάλνπλ ηελ εκθάληζή
ηνπο ζηελ επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ.

Άξζξν Δ1 – Έληηκε θαη αιεζήο παξνπζίαζε
Οη επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ νθείινπλ λα δηαηππψλνληαη ή λα δηακνξθψλνληαη έηζη
ψζηε λα κελ θαηαρξψληαη ησλ αλεζπρηψλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην πεξηβάιινλ ή
λα εθκεηαιιεχνληαη ηπρφλ άγλνηα ηνπο γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
Ζ επηθνηλσλία κάξθεηηλγθ δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε δήισζε ή
νπηηθή παξνπζίαζε πνπ ελδερνκέλσο ζα παξαπιαλνχζε ηνπο θαηαλαισηέο θαηά
θάπνηνλ ηξφπν ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο ή ηα πιενλεθηήκαηα ησλ
πξντφλησλ ή ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή
πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη εηαηξηθέο επηθνηλσλίεο δχλαληαη λα
αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή δξαζηεξηφηεηεο, δελ ζα πξέπεη φκσο λα
ππνδειψλνπλ αδηθαηνιφγεηα φηη θαιχπηνπλ ηε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ επηδφζεσλ
κηαο εηαηξείαο, ελφο νκίινπ ή ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ.
Έλαο πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο ζα πξέπεη λα άπηεηαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξντφληνο ην νπνίν πξνσζείηαη θαη λα ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ ήδε
πθίζηαληαη ή είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δσή ηνπ πξντφληνο. Τν
αληηθείκελν ζην νπνίν αθνξά ν ηζρπξηζκφο, π.ρ. ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία,
πξέπεη λα είλαη ζαθέο. Κηα πξνυπάξρνπζα αιιά πξσηχηεξα κε γλσζηνπνηεκέλε
πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη σο θαηλνθαλήο. Οη
πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί νθείινπλ λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαη, φπνπ δεη, λα
ππφθεηληαη ζε εθ λένπ αμηνιφγεζε κε αλαθνξά ζηηο ζρεηηθέο εμειίμεηο.
Αζαθείο ή κε ζπγθεθξηκέλνη ηζρπξηζκνί πεξί πεξηβαιινληηθνχ νθέινπο,
επηδερφκελνη πνηθηιίαο εξκελεηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ζα πξέπεη λα
δηαηππψλνληαη κφλνλ εθφζνλ ηζρχνπλ ρσξίο πνηνηηθή δηεπθξίλεζε, ππφ φιεο ηηο
δπλάκελεο επιφγσο λα πξνβιεθζνχλ πεξηζηάζεηο. Δάλ απηφ δελ ηζρχεη, νη γεληθνί
πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί νθείινπλ είηε λα είλαη αληηθείκελν πνηνηηθήο
δηεπθξίλεζεο ή λα απνθεχγνληαη. Σπγθεθξηκέλα, ηζρπξηζκνί ηνπ ηχπνπ «θηιηθφ
πξνο ην πεξηβάιινλ» ή «πεξηβαιινληηθά αζθαιέο» πνπ ππνλννχλ φηη θάπνην
πξντφλ ή δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη επίπησζε – ή έρεη ζεηηθή κφλν επίπησζε – ζην
πεξηβάιινλ, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο θαη αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
απνδείμεηο πεξί ηεο αιήζεηαο ηνπ ηζρπξηζκνχ θαη κάιηζηα ζπκκνξθνχκελεο κε
ηδηαηηέξσο απζηεξά πξφηππα. Δθφζνλ δελ πθίζηαληαη θαζνξηζηηθέο, γεληθψο
απνδεθηέο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε ηεο αεηθνξίαο ή γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
επίηεπμήο ηεο, δελ ζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη ηζρπξηζκνί φηη έρεη επηηεπρζεί.
Οη πνηνηηθέο δηεπθξηλήζεηο νθείινπλ λα είλαη ζαθείο, πξνβαιιφκελεο ζε εκθαλέο
ζεκείν θαη άκεζα θαηαλνεηέο· θάζε πνηνηηθή δηεπθξίλεζε νθείιεη λα εκθαλίδεηαη
ζε κεγάιε εγγχηεηα πξνο ηνλ ηζρπξηζκφ πνπ δηεπθξηλίδεηαη ψζηε λα
ζπλεθηηκψληαη.
Άξζξν Δ2 – Δπηζηεκνληθή έξεπλα
Τερληθήο θχζεσο επηδείμεηο ή επηζηεκνληθά επξήκαηα ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ κφλνλ
εθφζνλ ζηεξίδνληαη ζε αμηφπηζηε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε.
Ζ ρξήζε εηδηθεπκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ ιεμηινγίνπ ή επηζηεκνληθήο νξνινγίαο είλαη
απνδεθηή εθφζνλ φλησο άπηεηαη ηνπ ζέκαηνο θαη γίλεηαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα
είλαη άκεζα θαηαλνεηή απφ εθείλνπο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην κήλπκα.
(Βιέπε επίζεο Άξζξν 6 ηνπ Θψδηθα – Φξήζε ηερληθψλ/επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ
θαη νξνινγίαο).
Πεξηβαιινληηθφο ηζρπξηζκφο πνπ αθνξά ζηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα ή θάπνην άιιν
φθεινο ζα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη κφλνλ εθφζνλ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ
αμηφπηζηε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε.

Άξζξν Δ3 – Ηζρπξηζκνί πεξί ππεξνρήο θαη ζπγθξηηηθνί ηζρπξηζκνί
Οπνηνζδήπνηε ζπγθξηηηθφο ηζρπξηζκφο νθείιεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη ε βάζε
ζχγθξηζεο νθείιεη λα είλαη ζαθήο. Ζ πεξηβαιινληηθή ππεξνρή έλαληη ησλ
αληαγσληζηψλ δχλαηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηζρπξηζκνχ κφλνλ εθφζνλ είλαη
δπλαηφλ λα θαηαδεηρζεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Τα πξντφληα πνπ ζπγθξίλνληαη ζα
πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απηέο αλάγθεο θαη λα πξννξίδνληαη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ.
Οη ζπγθξηηηθνί ηζρπξηζκνί, είηε ε ζχγθξηζε γίλεηαη έλαληη πξνεγνχκελεο
δηαδηθαζίαο ή πξντφληνο ηνπ πξνκεζεπηή είηε έλαληη εθείλσλ ηηλφο αληαγσληζηνχ,
ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαηππσζεί έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη ζαθέο θαηά πφζνλ ην
πιενλέθηεκα πνπ πξνβάιιεη ν ηζρπξηζκφο είλαη απφιπην ή ζρεηηθφ.
Οη βειηηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην πξντφλ θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ ζα πξέπεη
λα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά θαη φρη εληαία.
Άξζξν Δ4 – Θύθινο δωήο πξνϊόληνο, ζπζηαηηθά, εμαξηήκαηα θαη ζηνηρεία
Οη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ
ππνλνείηαη φηη άπηνληαη ζε πεξηζζφηεξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο ή
ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ, απ’ φηη απνδεδεηγκέλα δηθαηνινγνχληαη·
νθείιεη λα είλαη πάληνηε ζαθέο ζε ηη αθξηβψο ζηάδην ή ηδηφηεηα αθνξά ν
ηζρπξηζκφο.
Δθφζνλ έλαο ηζρπξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ ειάηησζε ησλ ζπζηαηηθψλ ή ζηνηρείσλ
πνπ έρνπλ πεξηβαιινληηθή επίπησζε, ζα πξέπεη λα θαζίζηαηαη ζαθέο ηη αθξηβψο
ειαηηψζεθε. Τέηνηνη ηζρπξηζκνί είλαη δηθαηνινγεκέλνη κφλνλ εθφζνλ άπηνληαη
ελαιιαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηαηηθψλ ή ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα
ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή βειηίσζε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ
δηαζηάζεσλ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο πνπ ππεηζέξρνληαη.
Οη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί δελ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ απνπζία θάπνηνπ
εμαξηήκαηνο, ζπζηαηηθνχ, ραξαθηεξηζηηθνχ ή επίπησζεο πνπ νπδέπνηε ζην
παξειζφλ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ ελ ιφγσ πξντνληηθή θαηεγνξία. Θαη’ αλαινγία,
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ή ζπζηαηηθά πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηνλ θιάδν, φληαο θνηλά ζε
φια ή ζρεδφλ φια ηα πξντφληα ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο δελ πξέπεη λα
παξνπζηάδνληαη σζεί λα ήζαλ κνλαδηθά ή αμηνζεκείσηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πξντφληνο πνπ πξνσζείηαη.
Οη ηζρπξηζκνί φηη έλα πξντφλ δελ πεξηέρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ ή
εμάξηεκα, π.ρ. φηη ην πξντφλ είλαη «απαιιαγκέλν απφ ην Φ», ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ εθφζνλ ην επίπεδν ηεο νξηζκέλεο νπζίαο δελ ππεξβαίλεη
εθείλν ελφο αλεγλσξηζκέλνπ ίρλνπο ξχπνπ ή επηπέδνπ δηάρπζεο ζην πεξηβάιινλ.
Άξζξν Δ5 – ήκαηα θαη ζύκβνια
Τα πεξηβαιινληηθά ζήκαηα ή ζχκβνια ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ κφλνλ φηαλ ε πεγή απηψλ ησλ ζεκάησλ ή ζπκβφισλ
εκθαίλεηαη ζαθψο θαη δελ πθίζηαηαη ελδερφκελν λα πξνθχςεη ζχγρπζε σο πξνο ηε
ζεκαζία ηνπο. Τέηνηα ζήκαηα θαη ζχκβνια δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά
ηξφπνλ ψζηε λα ππνλννχλ ςεπδψο ηελ εμαζθάιηζε επίζεκεο έγθξηζεο ή
πηζηνπνίεζεο απφ κέξνπο ηξίησλ.
Άξζξν Δ6 – Γηαρείξηζε απνβιήηωλ
Οη πεξηβαιινληηθνί ηζρπξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ είλαη
απνδεθηνί εθφζνλ ε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο δηαρσξηζκνχ, ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο
ή απφξξηςεο είλαη γεληθψο απνδεθηή ή εμππεξεηηθά δηαζέζηκε πξνο έλα εχινγν
πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Δάλ φρη, ν βαζκφο
δηαζεζηκφηεηαο ηεο κεζφδνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο.

Άξζξν Δ7 – Δπζύλε
Ωο πξνο ην παξφλ θεθάιαην έρνπλ εθαξκνγή νη θαλφλεο πνπ νξίδνπλ νη Γεληθέο
Γηαηάμεηο πεξί επζχλεο (βιέπε Άξζξν 23).
*****
Θαηάινγνο επηιεγκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ηζρπξηζκψλ
Ο αθφινπζνο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη νξηζκέλνπο ηζρπξηζκνχο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. Πξφζεζή ηνπ είλαη λα νξηζηεί ε θαλνληθή ηνπο ζεκαζία
θαη λα δνζνχλ νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηηο επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ. Ο
θαηάινγνο ζηεξίδεηαη ζην Άξζξν 7 ηνπ ISO 14021, πνπ παξέρεη πεξαηηέξσ
ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηηο πνηνηηθέο δηεπθξηλήζεηο θαη ηε κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο.
1. Γπλάκελν λα θνκπνζηνπνηεζεί: Φαξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο, ζπζθεπαζίαο ή
ζρεηηθνχ ζπζηαηηθνχ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα βηναπνηθνδνκεζεί, παξάγνληαο κηα
ζρεηηθά νκνηνγελή θαη ζηαζεξή νπζία ζαλ ρνχκν. Ο ηζρπξηζκφο απηφο δελ πξέπεη
λα πξνβάιιεηαη φηαλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θνκπφζη
(θνχθη), ην ζχζηεκα θνκπνζηνπνίεζεο ή ην πεξηβάιινλ απφ ην πξντφλ, ηε
ζπζθεπαζία ή ην ζπζηαηηθφ πνπ απνζπληίζεηαη.
Όπνπ πξέπεη, ν ηζρπξηζκφο πεξί δπλαηφηεηαο θνκπνζηνπνίεζεο επηβάιιεηαη λα
ζπλνδεχεηαη απφ πνηνηηθή δηεπθξίλεζε κε αλαθνξέο, ιφγνπ ράξηλ, ζηνλ ηχπν ησλ
εγθαηαζηάζεσλ θνκπνζηνπνίεζεο ή ηε δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη, ηα ζπζηαηηθά
πνπ επηδέρνληαη θνκπνζηνπνίεζε, ηελ απαξαίηεηε πξνεηνηκαζία, ηε κεηαηξνπή ηνπ
πξντφληνο ή ηα απαηηνχκελα πιηθά, εμνπιηζκφ θιπ. θαη ηε δηαζεζηκφηεηα
εγθαηαζηάζεσλ θνκπνζηνπνίεζεο (εθφζνλ ην πξντφλ δελ είλαη θαηάιιειν γηα θαη’
νίθνλ θνκπνζηνπνίεζε)· βιέπε επίζεο Άξζξν Δ6.
2. Βηναπνηθνδνκήζηκν: Φαξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο ή ζπζθεπαζίαο πνπ, ππφ
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ηνπ επηηξέπεη λα απνζπληεζεί έσο έλα ζπγθεθξηκέλν
βαζκφ εληφο δεδνκέλνπ ρξφλνπ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο δελ ζα πξέπεη λα
πξνβάιιεηαη πεξί πξντφληνο ή ζπζθεπαζίαο, ή νπνηνπδήπνηε ζπζηαηηθνχ πνπ
εθιχεη νπζίεο ζε ζπγθεληξψζεηο βιαπηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ.
Ο ηζρπξηζκφο πεξί απνηθνδνκεζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε
κέζνδν δνθηκαζηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη έλα κέγηζην επίπεδν απνηθνδφκεζεο θαη
ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο, θαη ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο πηζαλέο ζπλζήθεο
απφξξηςεο.
Σρεδηαζκέλν γηα απνζπλαξκνιφγεζε: Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρεδηαζκνχ πξντφληνο
πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ απνζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο ρξήζηκεο δσήο ηνπ
θαηά ηξφπνλ πνπ λα επηηξέπεη ζηα ζπζηαηηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά ηνπ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ εθ λένπ, λα αλαθπθισζνχλ, λα αλαθηεζνχλ γηα ηελ ελέξγεηά
ηνπο ή λα εθηξαπνχλ θαη’ άιινλ ηξφπν απφ ηε ξνή απνβιήησλ.
Δθφζνλ πξνζήθεη, ν ηζρπξηζκφο πεξί απνζπλαξκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε πνπ ζα εμεγεί ζε πνηα ζπζηαηηθά ή εμαξηήκαηα αθνξά
θαη πνπ ζα νξίδεη πνηνο ζα επηιεθζεί ηεο απνζπλαξκνιφγεζεο (π.ρ. ν
θαηαλαισηήο ή θάπνηνο εηδηθφο). Απηφο ν ηζρπξηζκφο ελδέρεηαη λα ρξήδεη πνηνηηθήο
δηεπθξίλεζεο, ζε φ,ηη αθνξά γηα παξάδεηγκα, ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ
δηαδηθαζίαο (βιέπε Άξζξν Δ6) θαη ηα εξγαιεία ή ηνλ εμνπιηζκφ πνπ απαηηνχληαη.
Θα πξέπεη λα παξέρεηαη πιεξνθφξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν
απνζπλαξκνιφγεζεο θιπ., φπνπ αξκφδεη.
4. Παξαηεηακέλε δηάξθεηα δσήο πξντφληνο: Πξντφλ πνπ ζρεδηάδεηαη λα παξέρεη
παξαηεηακέλε ρξήζε, είηε επί ηε βάζεη βειηησκέλεο αληνρήο, ή ράξε ζηελ
παξνπζία ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ ην θαζηζηά επηδερφκελν αλαβαζκίζεσλ, νδεγψληαο
ζε κεησκέλε ρξήζε πφξσλ ή κεησκέλα απνξξίκκαηα. Ο ηζρπξηζκφο απηφο είλαη απφ
ηε θχζε ηνπ ζπγθξηηηθφο, θαη άξα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο θαηάιιειεο

πξνυπνζέζεηο (βιέπε Άξζξν Δ3).
Ηζρπξηζκνί πεξί παξαηεηακέλεο δηάξθεηαο δσήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
επεμήγεζε πεξί ηεο αλάγθεο αλαβάζκηζεο ή ηεο βειηησκέλεο αληνρήο, θαηά
πεξίπησζε.
5. Αλαθηψκελε ελέξγεηα: Φαξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε
ελέξγεηα πνπ έρεη αλαθηεζεί απφ πιηθά, ή ελέξγεηα πνπ άιισο ζα απνξξηπηφηαλ σο
απφβιεην έρεη φκσο ζπιιερζεί ράξε ζε δηαδηθαζίεο πνπ ηεινχλ ππφ δηαρείξηζε.
Σην πιαίζην απηφ, ε αλαθηεκέλε ελέξγεηα δχλαηαη αθ’εαπηήο λα απνηειεί ην
πξντφλ.
Οπνηνζδήπνηε πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ηέηνηνπ είδνπο ηζρπξηζκφ ζα πξέπεη λα
δηαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ επί ηνπ
πεξηβάιινληνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπιινγή θαη κεηαηξνπή ησλ απνξξηκκάησλ
ζε ελέξγεηα. Δθφζνλ πξνζήθεη, ν ηζρπξηζκφο πεξί αλαθηεκέλεο ελέξγεηαο ζα
πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηελ
πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάθηεζε.
6. Αλαθπθιψζηκν: Φαξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο, ζπζθεπαζίαο ή ζπλαθνχο
ζπζηαηηθνχ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ εθηξνπή ηνπ απφ ηε ξνή απνξξηκκάησλ κέζσ
δηαζεζίκσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ηε ζπιινγή ηνπ, ππνβνιή ζε
επεμεξγαζία θαη επάλνδν ζε ρξήζε ππφ ηε κνξθή πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ.
Δθφζνλ πξνζήθεη, ν πεξί αλαθπθισζηκφηεηαο ηζρπξηζκφο ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη κε πνηνηηθή δηεπθξίλεζε σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα ππνδνκψλ
πεξηζπιινγήο (βιέπε Άξζξν Δ6). Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκβνιν, απηφ νθείιεη λα
είλαη ν Βξφρνο Möbius, πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζπλεζηξακκέλα αιιεπάιιεια
βέιε πνπ ζπγθξνηνχλ ηξίγσλν (γηα ηηο πξνδηαγξαθέο γξαθηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ
βιέπε ISO 7000, Σχκβνιν Αξ. 1135). Απηφ ην ζχκβνιν ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηζρπξηζκνχο αλαθπθισζηκφηεηαο ή αλαθπθισκέλνπ
πεξηερνκέλνπ (βιέπε 7 θάησζη). Ο Βξφρνο Möbius ρσξίο κλεία πνζνζηηαίαο ηηκήο
λνείηαη σο ηζρπξηζκφο πεξί αλαθπθισζηκφηεηαο. Αλ ππάξρεη ελδερφκελν ζχγρπζεο,
ε αθξηβήο ζεκαζία ηνπ ζπκβφινπ πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη κε επεμεγεκαηηθή
δήισζε π.ρ. κε ηηο ιέμεηο «αλαθπθιψζηκν» ή «x % αλαθπθισκέλν πεξηερφκελν».
Δάλ ππάξρεη ελδερφκελν ζχγρπζεο σο πξνο ην θαηά πφζνλ ην ζχκβνιν
αλαθέξεηαη ζην πξντφλ ή ην πεξηερφκελν, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
επεμεγεκαηηθή δήισζε.
7. α) Αλαθπθισκέλν πεξηερφκελν: Αλαινγία, θαηά κάδα, ηνπ αλαθπθισκέλνπ
πιηθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία. Κφλν ηα πιηθά πξφηεξνλθαηαλαισηνχ θαη χζηεξνλ-θαηαλαισηνχ δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ αλαθπθισκέλν
πεξηερφκελν. Κε ηνλ φξν πξφηεξνλ-θαηαλαισηνχ λνείηαη ην πιηθφ πνπ εθηξέπεηαη
απφ ηε ξνή απνξξηκκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο θαη δελ αλαθηάηαη σο
κέξνο ηεο απηήο δηαδηθαζίαο. Κε ηνλ φξν χζηεξνλ-θαηαλαισηνχ λννχληαη πιηθά
πνπ παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά ή άιινπο ηειηθνχο ρξήζηεο πνπ δελ κπνξνχλ
πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ.
β) Αλαθπθισκέλν πιηθφ: Υιηθφ πνπ έρεη ππνζηεί εθ λένπ επεμεξγαζία απφ
αλαθηεκέλν πιηθφ κέζσ κεηαπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη έρεη θαηαζηεί ηειηθφ πξντφλ
ή ζπζηαηηθφ γηα ελζσκάησζε ζε πξντφλ.
γ) Αλαθηεκέλν πιηθφ: Υιηθφ ην νπνίν άιισο ζα είρε δηαηεζεί σο απφξξηκκα ή ζα
είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθηεζεί ε ελέξγεηα ηνπ, πνπ φκσο έρεη ζπιιερζεί θαη
αλαθηεζεί σο πιηθφ γηα ηελ ηξνθνδνζία δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο ή κεηαπνίεζεο,
ζηε ζέζε θαηλνχξησλ πξψησλ πιψλ.
Δθφζνλ πξνβάιιεηαη ηζρπξηζκφο πεξί αλαθπθισκέλνπ πεξηερνκέλνπ ή
αλαθηεκέλνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ αλαθπθισκέλνπ
πιηθνχ. Τα πνζνζηά γηα ην πξντφλ θαη ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
ρσξηζηά θαη φρη εληαία. Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί ζχκβνιν, απηφ πξέπεη λα είλαη ν
Βξφρνο Möbius κε ηηκή πνζνζηνχ θαη, φπνηε πξνζήθεη, κε επεμεγεκαηηθή δήισζε
(βιέπε 6 άλσ).

8. Κεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελέξγεηαο, δηαηήξεζε
ελέξγεηαο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο): Κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηεο ελέξγεηαο πνπ
θαηαλαιψλεη έλα πξντφλ πνπ επηηειεί ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε ελ
ζπγθξίζεη κε ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιίζθνπλ άιια πξντφληα πνπ επηηεινχλ
ηζνδχλακε ιεηηνπξγία. Οη ηζρπξηζκνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζρεηίδνληαη κε ηε
κείσζε ηεο ελέξγεηαο ζηε ρξήζε αγαζψλ θαη ηελ παξάδνζε ππεξεζηψλ, φρη φκσο
κε ηε κεηαπνηεηηθή δηαδηθαζία ελφο πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. Τέηνηνη
ηζρπξηζκνί είλαη ζπγθξηηηθνί απφ ηε θχζε ηνπο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο (βιέπε Άξζξν Δ3).
9. Κεησκέλε ρξήζε πφξσλ: Κείσζε ζηε ρξήζε πιηθνχ, ελέξγεηαο ή χδαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ή δηαλνκή ελφο πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο
ηνπ ή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαθνχο ζπζηαηηθνχ. (Πξνζνρή: νη ηζρπξηζκνί πεξί
κεησκέλεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ή χδαηνο απνηεινχλ ην αληηθείκελν ησλ 8 θαη
10 αληίζηνηρα). Ο ηζρπξηζκφο απηφο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ ζπγθξηηηθφο θαη ζα
πξέπεη λα πιεξνί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο (βιέπε Άξζξν Δ3).
Ηζρπξηζκφο πεξί κεησκέλεο ρξήζεο πφξσλ ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη ππφ φξνπο
πνζνζηνχ κείσζεο. Τα πνζνζηά γηα ην πξντφλ θαη ηε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ρσξηζηά θαη λα κε ζπλδπάδνληαη ζε εληαίν πνζνζηφ.
Δθφζνλ πξνβάιιεηαη ν ηζρπξηζκφο κεησκέλεο ρξήζεο πφξσλ, ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ν ηχπνο ηνπ πφξνπ, ελψ ην πνζνζηφ ηεο κείσζεο ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη μερσξηζηά γηα θάζε πφξν. Δάλ ε πξνβαιιφκελε κείσζε πξνμελεί
αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε θάπνηνπ άιινπ πφξνπ, ν πφξνο πνπ πιήηηεηαη θαη ην
πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη.
10. Κείσζε θαηαλάισζεο χδαηνο (απνηειεζκαηηθή ρξήζε χδαηνο, δηαηήξεζε ησλ
πδάηηλσλ απνζεκάησλ, εμνηθνλφκεζε χδαηνο): Κείσζε ηεο θαηαλάισζεο χδαηνο
ζρεηηδφκελε κε ηε ρξήζε πξντφληνο πνπ επηηειεί ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία
ζρεδηάζηεθε ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πνζφηεηα χδαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιια
πξντφληα πνπ επηηεινχλ ηζνδχλακε ιεηηνπξγία. Οη ηζρπξηζκνί απηήο ηεο θαηεγνξίαο
ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ηεο ρξήζεο πνπ επηηειεί ην πξντφλ, φρη φκσο κε ηε
κεηαπνηεηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ. Τέηνηνη
ηζρπξηζκνί είλαη απφ ηε θχζε ηνπο ζπγθξηηηθνί, θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο (βιέπε Άξζξν Δ3).
11. α) Γπλάκελν λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί: Φαξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο ή
ζπζθεπαζίαο πνπ έρεη επηλνεζεί ή ζρεδηαζηεί γηα λα επηηειεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
πξνβιεπφκελνπ θχθινπ δσήο ηνπ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο εθαξκνγέο, πεξηηξνπέο ή
ρξήζεηο γηα ηνλ απηφ ζθνπφ ελ φςεη ηνπ νπνίνπ επηλνήζεθε.
β) Γπλάκελν λα αλαγνκσζεί: Φαξαθηεξηζηηθφ πξντφληνο ή ζπζθεπαζίαο πνπ
δχλαηαη λα αλαγνκσζεί κε ην ίδην ή παξεκθεξέο πξντφλ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο
θνξάο, κε ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαη ρσξίο πξφζζεηε επεμεξγαζία πιελ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ φπσο ν θαζαξηζκφο ή ην πιχζηκν.
Πξντφληα ή ζπζθεπαζίεο δελ πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη σο επηδερφκελα
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή αλαγφκσζεο εθηφο εάλ δχλαληαη λα
επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα αλαγνκσζνχλ γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ αξρηθνχ ηνπο
ζθνπνχ. Οη ηζρπξηζκνί απηνχ ηνπ είδνπο ζα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη κφλνλ
εθφζνλ πξνβιέπνληαη θαη πθίζηαληαη πξνγξάκκαηα, εγθαηαζηάζεηο ή πξντφληα
πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ. Δθφζνλ πξνζήθεη, νη ηζρπξηζκνί νθείινπλ λα ππφθεηληαη ζε
πνηνηηθή δηεπθξίλεζε σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα πξνγξακκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ,
ή ηπρφλ αλψηαην φξην ηνπ αξηζκνχ εθ λένπ ρξήζεσλ ή αλαγνκψζεσλ (βιέπε
Άξζξν Δ6).
12. Κείσζε απνβιήησλ: Κείσζε ηεο πνζφηεηαο (κάδαο) ηνπ πιηθνχ πνπ εηζέξρεηαη

ζηε ξνή απνβιήησλ σο απνηέιεζκα αιιαγήο ζε πξντφλ, δηαδηθαζία ή ζπζθεπαζία,
ηε εμαηξέζεη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιηθψλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο. Ο ηζρπξηζκφο απηφο είλαη ζπγθξηηηθφο απφ ηε θχζε ηνπ
θαη ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο (βιέπε Άξζξν Δ3).
Τα απφβιεηα δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ απνξξίςεηο ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζηα
χδαηα θαζψο θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα δηαδηθαζηψλ, ελψ ε κείσζε απνβιήησλ
δχλαηαη λα επηηεπρζεί θαηά ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγήο, δηαλνκήο, ρξήζεο θαη
δηάζεζεο. Οη ηζρπξηζκνί δχλαληαη λα εδξάδνληαη φρη κφλν ζηε κείσζε ηεο
πεξηεθηηθφηεηαο χδαηνο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, αιιά επίζεο θαη ζηε κείσζε
κάδαο κέζσ δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ. Ηζρπξηζκφο κείσζεο δχλαηαη
επίζεο λα ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθνξά απνβιήησλ ζε άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη
πξνηίζεληαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ γηα δεκηνπξγηθφ ζθνπφ.

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η
ΓΗΑΦΖΚΗΔΗ ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΤΛΟΛΣΑΗ Δ ΠΑΗΓΗΑ
Τν παξάξηεκα ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο πνπ αθνξά ζηε δηαθήκηζε πξνο
παηδηά εγθξίζεθε απφ ηελ εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο
Έλσζεο Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο (Δ.Γ.Δ.Δ.) ηεο 5εο Ηνπιίνπ 1993.

1.
ΔΗΑΓΩΓΖ
α. Ωο παηδηά λννχληαη άηνκα θάησ ησλ 14 εηψλ.
β. Τν παξάξηεκα απηφ θαιχπηεη ηελ επηθνηλσλία πνπ αθνξά πξντφληα πνπ άκεζα
απεπζχλνληαη ζηα παηδηά. Αιιά θαη φζα πξντφληα θαηά θχξην ιφγν θαη ηελ θνηλή
ινγηθή, ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά.
Δπίζεο θαιχπηεη θάζε ζπκκεηνρή παηδηψλ ζε δηαθεκίζεηο, ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο.
γ. Τν παξάξηεκα απηφ θαιχπηεη φιεο ηηο δηαθεκίζεηο θαη θάζε είδνπο πξντφλ ή
ππεξεζία ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπο ζηνλ Θψδηθα απηφ.

2.
ΓΔΛΗΘΔ ΑΡΥΔ
α. Απαγνξεχνληαη δηαθεκίζεηο πνπ πξνηξέπνπλ ηα παηδηά λα αγνξάζνπλ πξντφληα
ηειεθσληθά ή απφ ην ηαρπδξνκείν.
β. Σε κνξθέο έκκεζεο δηαθήκηζεο (advertorials-editorials) λα είλαη επθξηλέο φηη
πξφθεηηαη γηα δηαθήκηζε.
Τν ίδην ηζρχεη γηα θάζε κνξθή έκκεζεο επηθνηλσλίαο.

3.
ΓΗΑ ΣΖ ΤΚΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΩΛ ΠΑΗΓΗΩΛ
α. Ζ ζπκπεξηθνξά παηδηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθεκίζεηο πξέπεη λα είλαη
ζχκθσλε κε ηε γεληθψο λννχκελε θαιή ζπκπεξηθνξά.
β. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα ππνζθάπηνπλ ην θχξνο, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη λα
ακθηζβεηνχλ ηελ θξίζε ησλ γνλέσλ.
γ. Απαγνξεχεηαη λα εκθαλίδνληαη παηδηά λα θαηαλαιψλνπλ ή λα επηθξνηνχλ κε
θάζε ηξφπν ηελ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ.

4.
ΤΠΟΥΔΔΗ
α. Οη δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά δελ πξέπεη λα θάλνπλ ην παηδί λα
πηζηεχεη επζέσο φηη ε επηπρία, ε θνηλσληθή θαηαμίσζε ή ε επηηπρία, ζα πξνέιζνπλ
άκεζα απφ ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ
πξντφληνο.
β. Θαλέλα πξντφλ δελ πξέπεη λα ππφζρεηαη ζηα παηδηά φηη αλ ην απνθηήζνπλ ζα
ππεξηεξνχλ απφ ηα άιια ή ην αληίζεην.
γ. Γελ πξέπεη ε επηθνηλσλία λα πεξηέρεη πξνηξνπή ζηα παηδηά λα πηέζνπλ άιινπο
λα ηνπο αγνξάζνπλ ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα.
δ. Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο λα
κπνξεί λα εθηηκεζεί ζσζηά ην κέγεζνο θαη ε ηδηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ
πξνβάιιεηαη. Ηδίσο σο πξνο ηε θπζηθή θαηάζηαζε ή ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ.
ε. Όηαλ αλαθέξεηαη ηηκή, δελ πξέπεη ε δηαθήκηζε λα παξαπιαλά σο πξνο ηηο
ζπγθξηηηθέο αμίεο κε ιέμεηο φπσο "κφλν" θ.ι.π. ή λα ππνλνείηαη φηη ην πξντφλ είλαη
εχθνιν λα απνθηεζεί απφ ηνλ θαζέλα.

5.
ΘΔΚΑΣΑ ΑΦΑΙΔΗΑ
α. Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ δήισζε ή νπηηθή παξνπζίαζε παηδηψλ
ζε επηθίλδπλεο πξάμεηο ή παηδηά λα ζπλαλαζηξέθνληαη αγλψζηνπο ή λα βξίζθνληαη
ζε κε αξκφδνλ γη’ απηά πεξηβάιινλ.
β. Λα κελ νδεγνχλ παηδηά κεραληθά κέζα επηθίλδπλα γηα απηά, νχηε λα
ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθά/ επηθίλδπλα ζθεχε.
γ. Λα κελ ζθαξθαιψλνπλ επηθίλδπλα (ξάθηα θ.ι.π.) νχηε λα αλεβαίλνπλ
επηθίλδπλα ζε ζθάιεο, γέθπξεο ρσξίο επίβιεςε/ πξνζηαζία.
δ. Λα κελ θξαηνχλ ζε δηαθήκηζε ηα παηδηά θάξκαθα ρσξίο γνληθή
παξνπζία/θαζνδήγεζε θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνχλ ζπίξηα, βελδίλε ή πεηξέιαην
ρσξίο επίβιεςε.
ε. Όηαλ παξνπζηάδνληαη παηδηά ζην δξφκν, λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ
ηήξεζε ηνπ Θ.Ο.Θ.

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ
ΓΗΑΦΖΚΗΖ ΘΑΗ ΠΡΟΒΟΙΖ ΠΡΟΪΟΛΣΩΛ ΘΑΠΛΟΤ
Τν παξάξηεκα ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο, πνπ αθνξά ζηε δηαθήκηζε γηα
ηα Πξντφληα Θαπλνχ εγθξίζεθε απφ ηελ εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ
κειψλ ηεο Έλσζεο Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο ηεο 29εο Ηνπλίνπ 1994.
1. Οη ζπκβαιιφκελνη κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ζ’ απηήλ ηελ εθνχζηα ζπκθσλία,
δεζκεχνληαη λα παξακέλνπλ πξνζεισκέλνη ηφζν ζην πλεχκα φζν θαη ζην γξάκκα
ηεο ζπκθσλίαο απηήο, γηα φιεο ηηο κνξθέο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο ησλ
πξντφλησλ θαπλνχ.
2. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ζα ζπλερίζεη λα απεπζχλεηαη
ζε ελήιηθνπο θαηαλαισηέο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ
θαπλνχ δελ ζα ζηνρεχεη ζε άηνκα θάησ ησλ 18.
3. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ζα ζπλερίζεη λα κελ
ελζαξξχλεη ηελ έλαξμε ηνπ θαπλίζκαηνο.
4. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ δελ ζα ρξεζηκνπνηεί δηάζεκα
άηνκα.
5. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ δελ ζα ρξεζηκνπνηεί άηνκα
πνπ είλαη ή θαίλνληαη λα είλαη θάησ ησλ 25 εηψλ.
6. Τα πξντφληα θαπλνχ δελ ζα δηαθεκίδνληαη ζηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν,
νχηε ζε βηληενθαζέηεο ή καγλεηνηαηλίεο πνπ πσινχληαη ή ελνηθηάδνληαη ζην θνηλφ.
7. Θα ιεθζνχλ κέηξα, ζε ινγηθά πιαίζηα, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δηαθεκίζεηο
ησλ πξντφλησλ θαπλνχ δελ ζα εκθαλίδνληαη ζε αθίζεο ή άιιεο κφληκεο εμσηεξηθέο
εθζέζεηο (βηηξίλεο), νη νπνίεο βξίζθνληαη θνληά -θαη είλαη κε επθξίλεηα νξαηέο θαη
αλαγλσξίζηκεο- ζε ζρνιεία θαη άιινπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, φπνπ θπξίσο
ζπρλάδνπλ άηνκα θάησ ησλ 18 εηψλ.
8. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ζα πεξηιακβάλεη θπζηθά ηηο
απαηηνχκελεο θξαηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ πγεία.
9. Ζ δηαθήκηζε ησλ ζρεηηθψλ κε ην θάπληζκα αληηθεηκέλσλ, φπσο αλαπηήξεο,
ηζηγαξφραξηα θαη πίπεο, πνπ απεηθνλίδνπλ πξντφληα θαπλνχ θαη ηα νπνία
δηαλέκνληαη ή πσινχληαη απφ θαηαζθεπαζηέο πξντφλησλ θαπλνχ, ζε εμππεξέηεζε
ηεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζα ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο θαη
πεξηνξηζκνχο κε εθείλνπο πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί γηα δηαθήκηζε θαη πξνβνιή
ησλ πξντφλησλ θαπλνχ.
10. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ δελ ζα εκθαλίδεηαη ζε
έληππα πνπ εηδηθά αθνξνχλ άηνκα θάησ ησλ 18.
11. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ δελ ζα γίλεηαη κε ηπηάκελεο
αθίζεο (πξνζαξηεκέλεο ζε αεξνζθάθε), αεξφζηαηα ή κπαιφληα, είηε (απηά) είλαη
ζε πηήζε, είηε ζηαζεξά.
12. Ζ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαπλνχ ζα εκθαλίδεηαη κφλν ζε
λφκηκνπο ρψξνπο αθηζνθφιιεζεο.
13. Αληηθείκελα δηαθεκηζηηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θάπνην είδνο πξντφληνο

θαπλνχ, δελ ζα θαηαζθεπάδνληαη ή δηαλέκνληαη ζε ζρήκαηα, είδε ή κεγέζε εηδηθά
ζρεδηαζκέλα γηα άηνκα θάησ ησλ 18 εηψλ.
14. Ο δεηγκαηηζκφο πξντφλησλ θαπλνχ ζα απεπζχλεηαη κφλν ζε ελήιηθεο
θαηαλαισηέο.

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗΗ
ΟΗΘΟΙΟΓΗΑ ΘΑΗ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛ
Τν παξάξηεκα ηνπ Διιεληθνχ Θψδηθα Γηαθήκηζεο, πνπ αθνξά ζηε δηαθήκηζε γηα
ηελ Οηθνινγία θαη ην Πεξηβάιινλ εγθξίζεθε απφ ηελ εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή
Σπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο Γηαθεκηζηηθψλ Δηαηξηψλ Διιάδνο ηεο 29εο
Ηνπλίνπ 1994.

ΘΟΠΟ
Σθνπφο ηνπ Παξαξηήκαηνο απηνχ είλαη λα θαζνξηζηνχλ ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία
νθείινπλ λα θηλνχληαη νη δηαθεκίζεηο, αιιά θαη ε θάζε είδνπο επηθνηλσλία
πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ή
ππνλννχλ ηζρπξηζκνχο ζρεηηθνχο κε ηελ νηθνινγία ή ην πεξηβάιινλ.
ΘΑΛΟΛΔ
Δληηκόηεο- Δηιηθξίλεηα

Άξζξν 1

Οη δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα κελ εθκεηαιιεχνληαη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή γηα ην πεξηβάιινλ, ή λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ πηζαλή
έιιεηςε νηθνινγηθήο γλψζεο.

Οηθνινγηθή πκπεξηθνξά

Άξζξν 2

Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα θαίλεηαη φηη ελζαξξχλνπλ ή ζπλαηλνχλ κε πξάμεηο
πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ θνηλά απνδεθηή νηθνινγηθή ή πεξηβαιινληηθή
ζπκπεξηθνξά.

Δηιηθξηλήο Παξνπζίαζε

Άξζξν 3

Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δειψζεηο ή παξνπζηάζεηο πνπ κπνξεί
λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηηο νηθνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ή ηα
πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ή ζρεηηθά κε ελέξγεηεο ηνπ δηαθεκηδφκελνπ πξνο
φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηαηξηθέο δηαθεκίζεηο δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη
νηθνινγηθέο αμηψζεηο αλ απηέο δελ αθνξνχλ εθάζηνηε ζην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Δθθξάζεηο φπσο "θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ", ή "νηθνινγηθά αζθαιέο" θ.ι.π. νη νπνίεο
εκθαλίδνπλ φηη έλα πξντφλ ή δξαζηεξηφηεηα δελ έρνπλ αληίθηππν, ή έρνπλ κφλν
ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, δελ πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη εθηφο εάλ ηεθκεξηψλνληαη απφιπηα.

Δπηζηεκνληθή έξεπλα

Άξζξν 4

Οη δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο "παξνπζηάζεηο" ή επηζηεκνληθά

επξήκαηα ζρεηηθά κε θάπνην ζεηηθφ νηθνινγηθφ αληίθηππν κφλνλ φηαλ είλαη
νπζηαζηηθά θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλα.
Οηθνινγηθή ή επηζηεκνληθή νξνινγία είλαη δεθηή κφλνλ εάλ είλαη ζρεηηθή, θαη
ρξεζηκνπνηείηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ν νπνίνο είλαη εχθνια θαηαλνεηφο
απφ ηνπο θαηαλαισηέο.

Testimonials

Άξζξν 5

Ιφγσ ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο ηεο επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
ηερλνινγίαο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα, ψζηε λα κελ γίλνληαη
αλαιεζείο ηζρπξηζκνί, ζηε ρξήζε testimonials, φηαλ
ππνζηεξίδνπλ κηα νηθνινγηθή ππφζρεζε, ηδίσο ιφγσ αιιαγήο ζηε ζχλζεζε ηνπ
πξντφληνο. Λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λα ηζρχνπλ νη ππνζρέζεηο ηελ πεξίνδν
πνπ γίλεηαη ε θακπάληα.

Τπεξνρή

Άξζξν 6

Υπεξνρή ζε ζέκαηα νηθνινγηθά έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ κπνξεί λα ππφζρεηαη έλα
πξντφλ, φηαλ εκθαλίδεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα νπζηαζηηθφ θαη αληηιεπηφ ζηνλ
θαηαλαισηή πνπ είλαη δεθηηθφ ζχγθξηζεο θαη κπνξεί λα απνδεηθλχεηαη.
Οη ππνζρέζεηο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα, φηαλ βαζίδνληαη ζηελ
απνπζία ελφο επηβιαβνχο ζπζηαηηθνχ ή κηαο θαηαζηξεπηηθήο επίδξαζεο
επηηξέπνληαη κφλνλ, φηαλ άιια πξντφληα ηεο ίδηαο
θαηεγνξίαο πεξηιακβάλνπλ ην ζπζηαηηθφ ή πξνμελνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε.

Πεξηερόκελα θαη ζπζηαηηθά πξνϊόληωλ

Άξζξν 7

Οηθνινγηθή αμίσζε πνπ ζπληξέρεη ζε έλα ζηάδην παξαγσγήο ή δηάζεζεο δελ πξέπεη
λα δίλεη ηελ εληχπσζε φηη αλαθέξεηαη θαη ζε άιια ζηάδηα, ηπρφλ κε νηθνινγηθά.
Οηθνινγηθέο ππνζρέζεηο, αθ’ ελφο κελ, δελ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε πεξηζζφηεξα
ζηάδηα ηνπ θχθινπ ελφο πξντφληνο ή ζε πεξηζζφηεξεο ηδηφηεηέο ηνπ, αθ’ εηέξνπ δε,
πξέπεη λα πηζηνπνηνχλ ή λα ππνδεηθλχνπλ ζαθψο ζε πνηα ζηάδηα ή ζε πνηα
ηδηφηεηα αλαθέξνληαη.
Όηαλ νη δηαθεκίζεηο αλαθέξνληαη ζηε κείσζε ζπζηαηηθψλ ή ζηνηρείσλ, ηα νπνία
έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ (αληίθηππν), πξέπεη λα είλαη ζαθέο πνην
ζηνηρείν ειαηηψλεηαη. Τπρφλ ελαιιαθηηθφ
ζπζηαηηθφ πξέπεη λα επηθέξεη ζεκαληηθή νηθνινγηθή βειηίσζε.

ήκαηα θαη ζύκβνια

Άξζξν 8

Οηθνινγηθά ζήκαηα θαη ζχκβνια πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κία δηαθήκηζε,
φηαλ ε πεγή απηψλ ησλ ζεκάησλ ή ζπκβφισλ ζαθψο αλαθέξεηαη θαη δελ ππάξρεη
ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην λφεκά ηνπο.
Τέηνηα ζήκαηα θαη ζχκβνια δελ πξέπεη ςεπδψο λα ππνλννχλ θάπνηα επίζεκε
έγθξηζε.

Αληαγωληζηηθά ζήκαηα

Άξζξν 9

Ζ νηθνινγηθή επηθνηλσλία δελ δίλεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκαηα ησλ
αληαγσληζηψλ γηα αλαθνξά ή ζχγθξηζε.

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ IV
ΓΗΑΦΖΚΗΔΗ ΕΤΘΟΤ

ΒΑΗΘΔ ΑΡΥΔ
Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία γηα πξντφληα δχζνπ, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν ηνπ
ρξεζηκνπνηείηαη (ηχπνο, ειεθηξνληθά κέζα, αθίζεο, ζπζθεπαζίεο, πξνσζεηηθφ
πιηθφ, ρνξεγίεο ή άιιεο ελέξγεηεο πξνβνιήο) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΓ-Δ θαη εηδηθφηεξα πξέπεη




Λα είλαη λφκηκε, εππξεπήο, έληηκε, αιεζήο θαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηνπ
ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζσζηήο ζπλαιιαθηηθήο πξαθηηθήο.
Λα δεκηνπξγείηαη κε αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο θαη λα βαζίδεηαη ζηηο
αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο.
Λα κελ είλαη αλήζηθε ή λα ππνηηκά ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη
αθεξαηφηεηα.

Θαηάρξεζε

Άξζξν 1

α. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο ηεο κπχξαο πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηε
ιεινγηζκέλε θαηαλάισζε θαη φρη ζηελ θαηάρξεζε.
β. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία ησλ πξντφλησλ κπχξαο δελ πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ
ππεξβνιηθή θαη ρσξίο κέηξν θαηαλάισζε νχηε λα απνδίδεη αξλεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εγθξάηεηα ή απνρή.
γ. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα πηνζεηεί νπνηαδήπνηε ζρέζε κε επηζεηηθή,
βίαηε, επηθίλδπλε ή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.

Λεαξά άηνκα (θάηω ηωλ 17 εηώλ)

Άξζξν 2

α. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα απεπζχλεηαη εηδηθά ζε άηνκα λεαξήο
ειηθίαο ή λα εκθαλίδεη αλειίθνπο λα θαηαλαιψλνπλ κπχξα.
β. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα πξνβάιιεηαη απφ ΚΚΔ πνπ απεπζχλνληαη
απνθιεηζηηθά ζε λεαληθφ θνηλφ.

Οδήγεζε

Άξζξν 3

Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ
θαηαλάισζε κπχξαο ζε ζπλδπαζκφ κε νδήγεζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
νπνηνπδήπνηε είδνπο.

Δξγαζηαθόο ρώξνο

Άξζξν 4

Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα ζπλδέεη ηελ θαηαλάισζε κπχξαο κε ην
ρεηξηζκφ εξγνζηαζηαθψλ κεραλεκάησλ ή άιισλ επηθίλδπλσλ εξγαζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλζεθψλ.

Θέκαηα πγείαο

Άξζξν 5

α. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ηελ θαηαλάισζε κπχξαο σο
κέζνδν πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο ή ζεξαπείαο αζζελεηψλ ή άιισλ παζνινγηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
β. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηα αλψηεξα επηηξεπηά απφ ην
λφκν φξηα θαηαλάισζεο πνηνχ πνπ πεξηέρεη αιθνφι ζαλ έλδεημε ινγηθήο θαη
ππεχζπλεο θαηαλάισζεο.

Δπηδόζεηο

Άξζξν 6

Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ε θαηαλάισζε
κπχξαο απμάλεη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα ή ηηο θπζηθέο επηδφζεηο.

Θνηλωληθή / εμνπαιηθή θαηαμίωζε
Άξζξν 7
Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ε θαηαλάισζε
κπχξαο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα θνηλσληθή ή ζεμνπαιηθή επηηπρία.

Γεηγκαηηζκόο*

Απαγνξεχεηαη ν δεηγκαηηζκφο ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο.
*Ο δεηγκαηηζκφο πεξηιακβάλεη θαη γεπζηηθέο δνθηκέο.

Άξζξν 7

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ V
ΓΗΑΦΖΚΗΔΗ ΓΗΑ ΑΙΘΟΟΙΟΤΥΑ ΠΟΣΑ

ΒΑΗΘΔ ΑΡΥΔ
Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία γηα ηα αιθννινχρα πνηά, θαζψο θαη θάζε άιιε
δξαζηεξηφηεηα θνξέα, φπσο ε επηηεπρζείζα ζπκθσλία ηεο Έλσζεο Δηζαγσγέσλ
Οηλνπλεπκαησδψλ Πνηψλ κε ην Υπνπξγείν Υγείαο, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν ηνπ
ρξεζηκνπνηείηαη (ηχπνο, ειεθηξνληθά κέζα, αθίζεο, ζπζθεπαζίεο, πξνσζεηηθφ
πιηθφ, ρνξεγίεο ή άιιεο ελέξγεηεο πξνβνιήο) πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΔΘΓ-Δ θαη εηδηθφηεξα πξέπεη




Λα είλαη λφκηκε, εππξεπήο, έληηκε, αιεζήο θαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο ηνπ
ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ζσζηήο ζπλαιιαθηηθήο πξαθηηθήο.
Λα δεκηνπξγείηαη κε αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο θαη λα βαζίδεηαη ζηηο
αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο.
Λα κελ είλαη αλήζηθε ή λα ππνηηκά ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη
αθεξαηφηεηα.

Θαηάρξεζε

Άξζξν 1

α. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηθνηλσλίαο αιθννινχρσλ πνηψλ πξέπεη λα δίλεη έκθαζε
ζηε ιεινγηζκέλε θαηαλάισζε θαη φρη ζηελ θαηάρξεζε.
β. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία αιθννινχρσλ πνηψλ δελ πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηελ
ππεξβνιηθή θαη ρσξίο κέηξν θαηαλάισζε νχηε λα απνδίδεη αξλεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ εγθξάηεηα ή απνρή.
γ. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία αιθννινχρσλ πνηψλ δελ πξέπεη λα πηνζεηεί
νπνηαδήπνηε ζρέζε κε επηζεηηθή, βίαηε, επηθίλδπλε ή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.

Αλήιηθνη (θάηω ηωλ 17 εηώλ)

Άξζξν 2

α. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα απεπζχλεηαη επζέσο θαη εηδηθά ζε
αλήιηθνπο, εθκεηαιιεπφκελε ηνπο εθθξαζηηθνχο ηνπο θψδηθεο θαη ηηο αηζζεηηθέο
ηνπο επηινγέο, νχηε λα εκθαλίδεη αλήιηθνπο λα θαηαλαιψλνπλ αιθννινχρα πνηά.
β. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα πξνβάιιεηαη απφ ΚΚΔ πνπ απεπζχλνληαη
απνθιεηζηηθά ζε αλήιηθνπο.
γ. Γελ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ αλήιηθνη ζε εθζηξαηείεο πξνψζεζεο αιθννινχρσλ
πνηψλ, θαζψο θαη επψλπκα πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηδηαίηεξε επηξξνή ζηνπο λένπο.
δ. Γελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη δηαθεκίζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
κεηάδνζεο αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ νξγαλψλνληαη γηα αλήιηθνπο.

ε. Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξεγία αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ νξγαλψλνληαη γηα
αλήιηθνπο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα
ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή ή εκπνξία αιθννινχρσλ πνηψλ.
ζη. Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξεγία παηδηθψλ εθπνκπψλ απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ησλ νπνίσλ ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή ή εκπνξία
αιθννινχρσλ πνηψλ.
δ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, παλφ, αθηζψλ θαη θάζε
κνξθήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο αιθννινχρσλ πνηψλ ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο, θαηά
ηε δηάξθεηα αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ νξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά γηα αλήιηθνπο.
ε. Γελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη δηαθεκίζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ πξηλ, θαηά ηε
δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηε ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε πξνγξάκκαηνο πνπ
απεπζχλεηαη ζε αλήιηθνπο.
ζ. Γελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη δηαθεκίζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ ζε
θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηελ πξνβνιή
ηαηληψλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε αλήιηθνπο.

Οδήγεζε

Άξζξν 3

Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα παξνπζηάδεη κε θαλέλα ηξφπν ηελ
θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε νδήγεζε κεραλνθίλεησλ
νρεκάησλ νπνηνπδήπνηε είδνπο.

Δξγαζηαθόο ρώξνο

Άξζξν 4

Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα ζπλδέεη ηελ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ
πνηψλ κε ην ρεηξηζκφ εξγνζηαζηαθψλ κεραλεκάησλ ή άιισλ επηθίλδπλσλ
εξγαζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλζεθψλ.

Θέκαηα πγείαο

Άξζξν 5

α. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ηελ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ
πνηψλ σο κέζνδν πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο ή ζεξαπείαο αζζελεηψλ ή άιισλ
παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ.
β. Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηα αλψηεξα επηηξεπηά απφ ην
λφκν φξηα θαηαλάισζεο πνηνχ πνπ πεξηέρεη αιθνφι ζαλ έλδεημε ινγηθήο θαη
ππεχζπλεο θαηαλάισζεο.

Δπηδόζεηο

Άξζξν 6

Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ε θαηαλάισζε
αιθννινχρσλ πνηψλ απμάλεη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα ή ηηο θπζηθέο επηδφζεηο.

Θνηλωληθή / εμνπαιηθή θαηαμίωζε
Άξζξν 7
Ζ εκπνξηθή επηθνηλσλία δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ε θαηαλάισζε
αιθννινχρσλ πνηψλ είλαη πξναπαηηνχκελν γηα θνηλσληθή ή ζεμνπαιηθή επηηπρία.

Γεηγκαηηζκόο*

Άξζξν 8

Απαγνξεχεηαη ν δεηγκαηηζκφο ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο.

Κεραληζκνί

Άξζξν 9

Δίλαη δπλαηή ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκψλ νη νπνίνη ζα ειέγρνπλ ηελ
ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ δενληνινγίαο θαη ζα παξαπέκπνπλ ηπρφλ
παξαβάζεηο ζηηο πξνβιεπφκελεο Δπηηξνπέο Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο (Πξσηνβάζκηα &
Γεπηεξνβάζκηα) ηνπ ΔΘΓ-Δ, θαζψο θαη ζα επεμεξγάδνληαη πξνηάζεηο αλάινγα κε
ηε ζπγθπξία πνπ δηακνξθψλεηαη θαη ζα εθπνλνχλ εηήζηα έθζεζε γηα ηα ζέκαηα
εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ θιάδνπ, ππφ ην Πιαίζην ησλ Αξρψλ Απηνδέζκεπζεο,
ηελ νπνία ζα ππνβάιινπλ ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Γηαθνκκαηηθήο Θνηλνβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο.

*Ο δεηγκαηηζκφο πεξηιακβάλεη θαη γεπζηηθέο δνθηκέο.

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ VI
ΓΗΑΦΖΚΗΔΗ ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΚΑ

Άξζξν 1
Θξεπηηθνί ηζρπξηζκνί θαη ηζρπξηζκνί πγείαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ
ηζρπξά επηζηεκνληθά επξήκαηα. Τα ηειεπηαία παξφηη δελ είλαη απαξαίηεην λα
επηθνηλσλνχληαη κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ
θαηαλαισηψλ ζε πξψηε δήηεζε (Γξακκέο θαηαλαισηή, ηζηνζειίδεο θ.ι.π.).

Άξζξν 2
Απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαηαλαισηή, ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, δελ ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαθήκηζε κε ζθνπφ λα δψζνπλ θχξνο ζην πξντφλ
εάλ δελ έρνπλ ζηαηηζηηθή εγθπξφηεηα.

Άξζξν 3
Οη δηαθεκίζεηο ησλ πξντφλησλ δελ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ή λα παξαβιέπνπλ
ηελ πηζαλφηεηα ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο, ηα δε κεγέζε ησλ κεξίδσλ ησλ
πξντφλησλ πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ζρεηηθέο απεηθνλίζεηο. Ζ δηαθήκηζε δελ
πξέπεη λα ππνλνκεχεη ηελ ζπνπδαηφηεηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο θαη πγηεηλήο
δηαηξνθήο.

Άξζξν 4
Τα θείκελα, νη ερεηηθέο θαη νπηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ δηαθεκίζεσλ πξέπεη λα
αλαπαξηζηνχλ κε αθξίβεηα ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, φπσο ε
γεχζε, ην κέγεζνο, ην πεξηερφκελν, ε δηαηξνθηθή αμία θαη δελ πξέπεη λα
παξαπιαλνχλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα θαλέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά.
Πξντφληα πνπ δελ ζηνρεχνπλ ζην λα γίλνπλ ππνθαηάζηαηα γεπκάησλ δελ πξέπεη
λα παξνπζηάδνληαη σο ηέηνηα.

Άξζξν 5
Οη θαηαζθεπαζηέο ηξνθίκσλ θαη κε αιθννινχρσλ πνηψλ πξέπεη λα ιάβνπλ
ηδηαηηέξσο ππ'φςηλ ηνπο φηη ζηελ δηαθήκηζε πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά, δελ πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζσπηθφηεηεο ηεο ηειεφξαζεο, ηνπ ξαδηνθψλνπ ή ηνπ
ηχπνπ (είηε δσληαλά είηε ππφ κνξθή θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ) κε ηξφπν πνπ λα
θαζίζηαηαη δπζδηάθξηηνο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηειενπηηθνχ, ξαδηνθσληθνχ ή
έληππνπ πεξηερνκέλνπ θαη εκπνξηθήο πξνψζεζεο.

Άξζξν 6
Οη δηαθεκίζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ηελ
αίζζεζε ηνπ επείγνληνο ή ηελ εληχπσζε φηη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο είλαη πνιχ
ρακειή, εάλ ην ηειεπηαίν δελ είλαη ζσζηφ.

Άξζξν 7
Οη δηαθεκίζεηο δελ ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε παξαπιάλεζε ηνπο απνδέθηεο (παηδηά,
λεαξά άηνκα) σο πξνο ην θχξνο ή ηε δεκνηηθφηεηα έλαληη ησλ ζπλνκειίθσλ, ηελ
επηηπρία ζην ζρνιείν ή ζηνλ αζιεηηζκφ, θαζψο θαη ηελ επθπΐα.

Άξζξν 8
Οη δηαθεκίζεηο ηξνθίκσλ θαη κε αιθννινχρσλ πνηψλ δελ πξέπεη λα ππνλνκεχνπλ
ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ θαη άιισλ ελειίθσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλαηξνθή
ησλ παηδηψλ κε ην λα θαζνδεγνχλ επηινγέο ζηελ δηαηξνθή θαη ηνλ ηξφπν δσήο
ηνπο.
Οη δηαθεκίζεηο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ άκεζε επίθιεζε πξνο ηα παηδηά λα
πείζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο λα αγνξάδνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο (ησλ παηδηψλ) ηα
δηαθεκηδφκελα πξντφληα.

