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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

 
 
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό 

έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

πξνθνξηθά δηαηππώζεθαλ. 

 

Ζ Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο 

θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη πγείαο λα 

αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, 
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δεδνκέλνπ όηη ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί 

ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, 

αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία 

ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 

 

ρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζηα εμήο: 

 

1)  ύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηδίσο από ηνπο επηζηεκνληθνύο ζπκβνύινπο 

ε Δπηηξνπή δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη ππάξρνπλ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

δηαηξνθή ησλ Διιήλσλ (όπσο ππάξρνπλ θαη ζε άιινπο ιανύο) θαη επνκέλσο κία θιηληθή κειέηε όπσο 

απηή ηνπ Α.Π.Θ. κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπιένλ, δελ ηεθκεξηώζεθε όηη απηή ηελ ζηηγκή ππάξρεη θαη άιιε θιηληθή κειέηε ζρεηηθή κε ην ζέκα 

απηό πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο.  

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Δπηηξνπή έθξηλε θαη νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «...ηο μόνο 

ηπόθιμο καηά ηηρ σοληζηεπίνηρ πος έσει αποδείξει με κλινική έπεςνα ηην αποηελεζμαηικόηηηά ηος ζε 

εμάρ ηοςρ Έλληνερ, πος έσοςμε ιδιαίηεπερ διαηποθικέρ ζςνήθειερ» πνπ αλαθέξεηαη ζην tvc 36΄΄, θαζώο 

θαη νη ηαπηόζεκνη ηζρπξηζκνί πνπ δηαηππώλνληαη ζηα ππό θξίζε ξαδηνθσληθά, ηεθκεξηώζεθαλ 

επαξθώο, δελ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε θαη δελ πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

2) ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «γιαηί η ΜΙΝΕΡΒΑ ξέπει καλά ηοςρ Έλληνερ» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη 

απόιπηνο θαη ππεξβνιηθόο θαη δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί επαξθώο κε κόλν ζηνηρείν ηελ ειιεληθή 

ηαπηόηεηα ηεο εηαηξίαο.  

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί εληόο 3 εκεξώλ ζην ηειενπηηθό θαη εληόο 2 ζην ξαδηνθσληθό. 

 

3) ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ηώπα μποπούμε να λέμε απόλςηα ή σοληζηεπίνη ή ΜΙΝΕΡΒΑ 

BENECOL» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε ρξήζε ηνπ επηξξήκαηνο «απόλςηα» εύινγα θαη θαηαθαλέζηαηα 

δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε ελόο ηζρπξηζκνύ απόιπηνπ θαη αδηακθηζβήηεηνπ, ν νπνίνο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα κπνξνύζε λα εθιεθζεί από ηνλ κέζν θαηαλαισηή ζαλ ππόζρεζε γηα 
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βέβαηα θαη νξηζηηθή ιύζε ζην ζέκα ηεο ρνιεζηεξίλεο, κε πηζαλόλ δπζκελέζηαηεο γηα εθείλνλ 

ζπλέπεηεο. 

Γεδνκέλνπ όηη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξνζθέξεη ηέηνηνπ είδνπο ιύζε, ε 

Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία ηνπ ζην ζεκείν απηό πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ 

ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ ζην ηειενπηηθό θαη εληόο 2 ζην 

ξαδηνθσληθό. 

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε πιεξνθνξία «ζηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ελόο 

πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο» είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζα 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ζην ηειενπηηθό, ώζηε λα επηθνηλσλείηαη κε ζαθήλεηα θαη λα γίλεηαη εύθνια 

αληηιεπηή (άξζξν 3 ηνπ ΔΚΓ-Δ). Ζ ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη επίζεο λα γίλεη εληόο 3 εκεξώλ.          

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


