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ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ BOLTON HELLAS 

ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ Α / 4517 από 06.04.2012 κε ζέκα  
“SOMATOLINE COSMETIC WOMAN 400ML”  

 
 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ Β / 755 / 27.04.2012 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 16.05.2012 

ΖΜ/ΝΗΑ  & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ Β / 760 / 21.05.2012                  
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ 

αίηεζε επαλειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή δέρζεθε ην ζθεπηηθό ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε 

ην νπνίν κε ηνλ όξν «αδυνάτισμα» ελλνείηαη ηόζν ε απώιεηα βάξνπο όζν θαη ε απώιεηα 

πόλησλ.  

 

Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππό έιεγρν επηθνηλσλία 

ηνπ πξντόληνο SOMATOLINE, ε ρξήζε ηνπ όξνπ «αδυνάτισμα» δελ είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη 

ζε παξαπιάλεζε, θαζώο ζπλνδεύεηαη από επαξθή ζηνηρεία (εληνπηζκόο θαη έκθαζε κέζσ 

εηθαζηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο πνπ δξα ην πξντόλ, αλαθνξά ζε ράζηκν 

πόλησλ), ώζηε λα θαζίζηαηαη ζαθέο ζηνλ θαηαλαισηή όηη ην ηειηθό απνηέιεζκα πνπ 

πξνθύπηεη από ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο είλαη ε απώιεηα πόλησλ. 

 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ν όξνο «αδυνάτισμα» ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ππό θξίζε επηθνηλσλία δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.   

 

 

 

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. 

 

 


