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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ -  ΣΔΕ – ΕΣΡ 

 

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό 

Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την 

αίτηση επανελέγχου, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που  

κατατέθηκαν και τα επιχειρήματα που προφορικά αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση. 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Καταρχάς, η Επιτροπή δεν έκανε δεκτό το αίτημα της προσφεύγουσας πλευράς BOLTON 

HELLAS / SPOT THOMPSON για την υποβολή νέου στοιχείου κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8.Δ. του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, όπου με λεπτομέρεια περιγράφεται 

η διαδικασία υποβολής στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση και η 

κατάλληλη προετοιμασία όλων των πλευρών. 

 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο του πρωταρχικού της ρόλου, που είναι η προστασία του καταναλωτή 

από τυχόν παραπλανητικά μηνύματα, ομόφωνα έκρινε ότι με βάση τα στοιχεία που έχει στη 

διάθεσή της δεν είναι σε θέση να διαμορφώσει ασφαλή άποψη σχετικά με το κατά πόσο η 

υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία SOMATOLINE COSMETIC NIGHT 10 περιλαμβάνει 

παραπλανητικούς ισχυρισμούς ή όχι. 

Δεδομένου ότι κατά τη συνεδρίαση δηλώθηκε από την πλευρά BOLTON HELLAS / SPOT 

THOMPSON η ύπαρξη κλινικής μελέτης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

διαφημιζόμενου προϊόντος (η οποία προσκομίσθηκε εκτός διαδικασίας, χωρίς να έχει εκ των 

προτέρων γνωστοποιηθεί στην πλευρά POWER HEALTH και ως εκ τούτου δεν έγινε δεκτή, 

όπως προαναφέρθηκε), η Επιτροπή επικαλούμενη το άρθρο 10.Ε. του Κανονισμού 

Λειτουργίας ομόφωνα αποφάσισε να αναστείλει την έκδοση της Απόφασής της και να ζητήσει 

από την πλευρά BOLTON HELLAS / SPOT THOMPSON την προσκόμιση της σχετικής 

μελέτης.  

Η υποβολή πρέπει να γίνει εντός 1 ημέρας από την κοινοποίηση της παρούσης, το υποβληθέν 

στοιχείο θα κοινοποιηθεί άμεσα στην πλευρά POWER HEALTH και τα 2 μέρη θα κληθούν σε 

νέα συνεδρίαση της Επιτροπής, εντός των προσεχών ημερών, όπου θα συζητηθεί 

αποκλειστικά και μόνον το στοιχείο αυτό.     

Ακολούθως, η Επιτροπή θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και θα καταλήξει σε 

Απόφαση επί όλων των σημείων που τίθενται στην αίτηση επανελέγχου.  

 

 

 



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Υπενθυμίζουμε σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή 

κάνουν αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας 

ή προβολής, προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες. 

 


