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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, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή έιαβε ππ’ όςηλ ηεο ηελ ππνβιεζείζα κειέηε θαη δηαπίζησζε όηη απηή αθνξά ζε δείγκα 

ζπκκεηερόλησλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία 24-27 εηώλ πεξίπνπ, ζπζηεκαηηθά αζινύκελνη 

4-9 ώξεο εβδνκαδηαίσο, γηα ηα ηειεπηαία 3-12 ρξόληα), ην  νπνίν πξνθαλώο δελ απνηειεί 

αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Δπνκέλσο, ε ρξήζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

απηήο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηζρπξηζκώλ πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ απνηειεί γελίθεπζε, 

ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε. 
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Καηά ζπλέπεηα ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ηζρπξηζκνί πεξί αδπλαηηζηηθήο δξάζεο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξντόληνο SIZE ONE 6 PACK SLIM, κε ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, 

ρσξίο αλαθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο απηήο θαη όπσο 

εκθαλίδνληαη ζε θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο, δελ απνδείρζεθαλ θαη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

Δλδεηθηηθά, νη ηζρπξηζκνί «κλινικά αποδεδειγμένο αποηέλεζμα», «μειώνει ηο λίπος, ζμιλεύει ηο 

ζώμα», «αδυνάηιζμα με 1 μόνο κίνηζη», «καίει ηο λίπος, ηονώνει ηους μυς με 1 μόνο κίνηζη» θαζώο 

θαη άιιεο δηαηππώζεηο ζρεηηθά κε απώιεηα βάξνπο, επεηδή δελ ηεθκεξηώζεθαλ είλαη ππεξβνιηθνί, 

ελδερνκέλσο λα παξαπιαλήζνπλ, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 5, 6 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο. 

 

Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα δέρζεθε ηε δξάζε ηνπ ζπζηαηηθνύ Capsimax - ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ - θαη απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «ηο capsimax έχει αποδειχθεί βάζει μελέηης όηι 

ζυμβάλλει» δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ. Δληνύηνηο, επηζεκαίλεη όηη ε ηεθκεξίσζε ηεο 

δξάζεο ηνπ ζπζηαηηθνύ δε ζπλεπάγεηαη επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο δξάζεο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο SIZE 

ONE 6 PACK SLIM.  

  

 Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζεζκία ηξνπνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ ε Δπηηξνπή νκόθσλα 

απνθάζηζε όηη νη αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ εληόο 5 εκεξώλ ζε όια ηα κέζα, εθηόο από ηε ζπζθεπαζία 

γηα ηελ νπνία ε πξνζεζκία νξίδεηαη ζηνπο 2 κήλεο.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 


