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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ 

αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο VITALIA, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κεηά ηελ ππ’ αξηζκ. Α 

4435 Απόθαζε ηεο θαη απνθάζηζε ηελ δηα πεξηθνξάο αμηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο.   

 

Ζ Δπηηξνπή κεηά από αληαιιαγή απόςεσλ έθξηλε όηη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ επηθνηλσλία 

VITALIA είλαη ζύκθσλεο κε ηελ Α 4435 Απόθαζε, απερνύλ ηόζν ην γξάκκα όζν θαη ην πλεύκα απηήο 

θαη ε ηξνπνπνηεκέλε επηθνηλσλία δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.  

πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε άπνςε όηη ν όξνο «πεπηηθή επεμία» θαίηνη 

ελλνηνινγηθά ζπγγελήο ηνπ όξνπ «πεπηηθή επθνξία», εληνύηνηο δηαθνξνπνηείηαη επαξθώο θαη ε ρξήζε 

ηνπ δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί θαη λα ζεσξεζεί δενληνινγηθά κε νξζή.   

Δπίζεο θαηά πιεηνςεθία ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην demo ηεο πξντνληηθήο 

δξάζεο ηνπ VITALIA ην θαζηζηνύλ πιένλ ηθαλνπνηεηηθά δηαθνξεηηθό ζε ζύγθξηζε κε απηό ηνπ 

ACTIVIA, ώζηε λα κελ ππάξρεη ζέκα ζύγρπζεο / παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηή. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Α 4435 Απόθαζεο ζηηο ζπζθεπαζίεο θαη ζηα ππόινηπα πιηθά 

επηθνηλσλίαο, νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηξνπνπνίεζε πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό αλά κέζν.  



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ζ Δπηηξνπή έιαβε γλώζε ηεο δήισζεο ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο - ζύκθσλα κε ηελ νπνία έρνπλ ήδε 

γίλεη ελέξγεηεο γηα ηηο αιιαγέο ζε όια ηα κέζα - θαη θαηαλνώληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ ελδερνκέλσο 

πξνέθπςαλ ιόγσ ησλ θαινθαηξηλώλ δηαθνπώλ, επηζεκαίλεη όηη όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα 

έρνπλ γίλεη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 10 επηεκβξίνπ 2011.    

 

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

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. 


