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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο  ηελ αίηεζε 

ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

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

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

αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, 

δεδνκέλνπ όηη ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί 

ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, 
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αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία 

ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 

 

Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη ζπγθεθξηκέλα νη θξάζεηο «απλή κέζνδνο ησλ 

ηξηώλ» θαη «γρήγορο και ζίγοσρο αδσνάηιζμα» είλαη πηζαλό λα παξαπιαλήζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ εζθαικέλε εληύπσζε ηνπ ρσξίο πξνζπάζεηα, άκεζνπ θαη βέβαηνπ απνηειέζκαηνο. 

Αληίζεηα, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία, ε Δπηηξνπή ζρεκάηηζε ηελ άπνςε όηη ην 

δηαθεκηδόκελν πξντόλ κε ζπζηεκαηηθή θαη πξνζεθηηθή ρξήζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηα 

αδπλαηίζκαηνο , ζην πιαίζην ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ζε βάζνο ρξόλνπ. 

Πεξαηηέξσ, από ηελ επηθνηλσλία δε γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην πξντόλ είλαη ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, νύηε 

όηη δελ ππνθαζηζηά κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή.   

 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη 

ζηα άξζξα 3 & 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 εκεξώλ. 

Τπελζπκίδεηαη εηδηθά όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κε ζηαζεξνύο ή θπιηόκελνπο ηίηινπο πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη κε ηέηνην ηξόπν (κέγεζνο γξακκάησλ, ηαρύηεηα, ρξόλνο παξακνλήο θ.α.) ώζηε λα είλαη 

επθξηλείο θαη εύθνια αληηιεπηέο. 

 

Σέινο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ην slogan «Power Health: Από ηο θαρμακείο ηης θύζης ζηο 

θαρμακείο ηης γειηονιάς» δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, θαζώο σο θαηαρσξεκέλν ζήκα 

ηεο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηθνηλσλία όισλ ησλ πξντόλησλ ηεο, ρσξίο λα ηνπο πξνζδίδεη 

θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο. 

 

 

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. 


