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∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΦΦΦΗΗΗΜΜΜΙΙΙΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ---   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ  

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.01.2007 
 
ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΡΡΡΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑ    VVV       
∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΦΦΦΗΗΗΜΜΜΙΙΙΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ    ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ    ΑΑΑΛΛΛΚΚΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΟΟΟΥΥΥΧΧΧΑΑΑ    ΠΠΠΟΟΟΤΤΤΑΑΑ    

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η εµπορική επικοινωνία για τα αλκοολούχα ποτά, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα 
φορέα, όπως η επιτευχθείσα συµφωνία της Ένωσης Εισαγωγέων Οινοπνευµατωδών Ποτών µε 
το Υπουργείο Υγείας, ανεξάρτητα από το µέσο του χρησιµοποιείται (τύπος, ηλεκτρονικά µέσα, 
αφίσες, συσκευασίες, προωθητικό υλικό, χορηγίες ή άλλες ενέργειες προβολής) πρέπει να 
είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚ∆-Ε και ειδικότερα πρέπει 

 Να είναι νόµιµη, ευπρεπής, έντιµη, αληθής και σύµφωνη µε τις αρχές του θεµιτού 
ανταγωνισµού και της σωστής συναλλακτικής πρακτικής.  

 Να δηµιουργείται µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης και να βασίζεται στις αρχές της καλής 
πίστης.  

 Να µην είναι ανήθικη ή να υποτιµά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα. 

Κατάχρηση                                                                                          Άρθρο 1 

α.  Η στρατηγική της επικοινωνίας αλκοολούχων ποτών πρέπει να δίνει έµφαση στη 
λελογισµένη κατανάλωση και όχι στην κατάχρηση.  

β.  Η εµπορική επικοινωνία αλκοολούχων ποτών δεν πρέπει να ενθαρρύνει την υπερβολική 
και χωρίς µέτρο κατανάλωση ούτε να αποδίδει αρνητικά χαρακτηριστικά στην εγκράτεια ή 
αποχή. 

γ.  Η εµπορική επικοινωνία αλκοολούχων ποτών δεν πρέπει να υιοθετεί οποιαδήποτε σχέση 
µε επιθετική, βίαιη, επικίνδυνη ή αντικοινωνική συµπεριφορά. 

Ανήλικοι  (κάτω των 17 ετών)                                                   Άρθρο 2 

α.  Η εµπορική επικοινωνία δεν πρέπει να απευθύνεται ευθέως και ειδικά σε ανήλικους, 
εκµεταλλευόµενη τους εκφραστικούς τους κώδικες και τις αισθητικές τους επιλογές, ούτε 
να εµφανίζει ανήλικους να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. 

β.  Η εµπορική επικοινωνία δεν πρέπει να προβάλλεται από ΜΜΕ που απευθύνονται 
αποκλειστικά σε ανήλικους. 

γ.  ∆εν πρέπει να συµµετέχουν ανήλικοι σε εκστρατείες προώθησης αλκοολούχων ποτών, 
καθώς και επώνυµα πρόσωπα που ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στους νέους. 

δ.  ∆εν πρέπει να προβάλλονται διαφηµίσεις αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια 
µετάδοσης αθλητικών γεγονότων που οργανώνονται για ανήλικους. 

ε.  ∆εν επιτρέπεται η χορηγία αθλητικών γεγονότων που οργανώνονται για ανήλικους από 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή 
ή εµπορία αλκοολούχων ποτών. 

στ. ∆εν επιτρέπεται η χορηγία παιδικών εκποµπών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα των οποίων 
η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή ή εµπορία αλκοολούχων ποτών. 

ζ.  ∆εν επιτρέπεται η ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων, πανό, αφισών και κάθε µορφής 
υπαίθριας διαφήµισης αλκοολούχων ποτών σε αθλητικούς χώρους, κατά τη διάρκεια 
αθλητικών γεγονότων που οργανώνονται αποκλειστικά για ανήλικους. 
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η.  ∆εν πρέπει να προβάλλονται διαφηµίσεις αλκοολούχων ποτών πριν, κατά τη διάρκεια και 
αµέσως µετά τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση προγράµµατος που απευθύνεται σε ανήλικους. 

θ.  ∆εν πρέπει να προβάλλονται διαφηµίσεις αλκοολούχων ποτών σε κινηµατογραφικές 
αίθουσες πριν, κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά την προβολή ταινιών που απευθύνονται 
αποκλειστικά σε ανήλικους. 

Οδήγηση                                                                                              Άρθρο 3 

Η εµπορική επικοινωνία δεν πρέπει να παρουσιάζει µε κανένα τρόπο την κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών σε συνδυασµό µε οδήγηση µηχανοκίνητων οχηµάτων οποιουδήποτε 
είδους. 

Εργασιακός χώρος                                                                               Άρθρο 4 

Η εµπορική επικοινωνία δεν πρέπει να συνδέει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών µε το 
χειρισµό εργοστασιακών µηχανηµάτων ή άλλων επικίνδυνων εργασιακών δραστηριοτήτων ή 
συνθηκών. 

Θέµατα υγείας                                                                                     Άρθρο 5 

α.  Η εµπορική επικοινωνία δεν πρέπει να εµφανίζει την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ως 
µέθοδο πρόληψης, αντιµετώπισης ή θεραπείας ασθενειών ή άλλων παθολογικών 
καταστάσεων. 

β.  Η εµπορική επικοινωνία µπορεί να αναφέρεται στα ανώτερα επιτρεπτά από το νόµο όρια 
κατανάλωσης ποτού που περιέχει αλκοόλ σαν ένδειξη λογικής και υπεύθυνης 
κατανάλωσης.  

Επιδόσεις                                                                                             Άρθρο 6 

Η εµπορική επικοινωνία δεν πρέπει να δηµιουργεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών αυξάνει τη νοητική ικανότητα ή τις φυσικές επιδόσεις.   

Κοινωνική / Σεξουαλική καταξίωση                                                      Άρθρο 7 

Η εµπορική επικοινωνία δεν πρέπει να δηµιουργεί την εντύπωση ότι η κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών είναι προαπαιτούµενο για κοινωνική ή σεξουαλική επιτυχία. 

 ∆ειγµατισµός*                                                                                     Άρθρο 8            

Απαγορεύεται ο δειγµατισµός σε άτοµα νεαρής ηλικίας. 

Μηχανισµοί                                                                                          Άρθρο 9 

Είναι δυνατή η οργάνωση και λειτουργία µηχανισµών οι οποίοι θα ελέγχουν την τήρηση των 
παραπάνω κανόνων δεοντολογίας και θα παραπέµπουν τυχόν παραβάσεις στις προβλεπόµενες 
Επιτροπές Ελέγχου Επικοινωνίας (Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια) του ΕΚ∆-Ε, καθώς και θα 
επεξεργάζονται προτάσεις ανάλογα µε τη συγκυρία που διαµορφώνεται και θα εκπονούν 
ετήσια έκθεση για τα θέµατα εµπορικής επικοινωνίας του κλάδου, υπό το Πλαίσιο των Αρχών 
Αυτοδέσµευσης, την οποία θα υποβάλλουν ενώπιον της αρµόδιας ∆ιακοµµατικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. 

*Ο δειγµατισµός περιλαµβάνει και γευστικές δοκιµές.  

 


