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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία μετά 

από την υποβολή αιτήσεως ελέγχου από καταναλωτή και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και 

επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω 

επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.   

 

Καταρχάς η Επιτροπή επισημαίνει ότι αποτελεί πάγια θέση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και 

των Επιτροπών η επικοινωνία προϊόντων που συνδέεται με θέματα διατροφής και υγείας να 

αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή, πέραν της καθιερωμένης διαφημιστικής δεοντολογίας, 

δεδομένου ότι λόγω έλλειψης εξειδικευμένων γνώσεων, τυχόν ασαφείς, ελλιπείς ή υπερβολικοί 

ισχυρισμοί μπορούν εύκολα να παραπλανήσουν τους καταναλωτές. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, 

αναδεικνύεται αποτελεσματικά και ο ουσιαστικός και υπεύθυνος ρόλος που διαδραματίζει η 

διαφημιστική λειτουργία στην ενημέρωση της κοινής γνώμης. 
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Αρχικά, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το διαφημιζόμενο προϊόν ανήκει στην κατηγορία συμπληρωμάτων 

διατροφής, η διαφημιστική επικοινωνία των οποίων υπάγεται σε συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και 

ειδικότερα  

– στην ΚΥΑ Υ1/Γ.Π.127962/03, σύμφωνα με την οποία (άρθρ. 6, παρ. 2) η επισήμανση, παρουσίαση 

και διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής δεν πρέπει να αποδίδει στα προϊόντα αυτά ιδιότητες 

πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ανθρώπινης νόσου, ούτε να αναφέρει τέτοιες ιδιότητες,  

– στον Κανονισμό (ΕΚ) 1924/2006 σύμφωνα με τον οποίο (αρθρ. 2, παρ.5) ορίζεται ότι ισχυρισμός 

υγείας είναι κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή ενός συστατικού και της υγείας.   

Επιπλέον, στον ίδιο Κανονισμό (αρθρ.13, παρ.1) προβλέπεται ότι επιτρέπονται οι ισχυρισμοί υγείας οι 

οποίοι περιγράφουν ή αναφέρονται στο ρόλο μιας θρεπτικής ή άλλης ουσίας στην αύξηση, την 

ανάπτυξη και τις λειτουργίες του οργανισμού και οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας του Κανονισμού (Ε.Ε.) 432/2012., ενώ διευκρινίζεται (αρθρ.10, 

παρ.3) ότι η αναφορά σε γενικά, μη προσδιοριζόμενα, ευεργετικά αποτελέσματα της θρεπτικής ουσίας 

ή του τροφίμου στο σύνολο της υγείας ή στην ευεξία ως αποτέλεσμα μιας καλής κατάστασης υγείας 

επιτρέπεται να γίνεται μόνον εάν συνοδεύεται από ένα συγκεκριμένο ισχυρισμό υγείας, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 432/2012.  

Επιπλέον, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι δεδομένου του περιοριστικού χαρακτήρα του ισχύοντος 

ρυθμιστικού πλαισίου παρέλκει η επίκληση επιστημονικών μελετών επί των συστατικών ή/και του 

προϊόντος για την τεκμηρίωση ισχυρισμών υγείας και ως εκ τούτου οι προσκομισθείσες μελέτες δεν 

μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν.       

 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή δεν προσκομίσθηκαν από την εγκαλούμενη πλευρά στοιχεία που να 

τεκμηριώνουν επαρκώς ότι για συστατικά του διαφημιζόμενου προϊόντος υπάρχουν εγκεκριμένοι 

ισχυρισμοί υγείας, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι στη διαφημιστική επικοινωνία του 

προϊόντος OLIVAXIN δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται ισχυρισμοί υγείας. 

Επίσης, στο πλαίσιο της διαφημιστικής επικοινωνίας του προϊόντος, η αναφορά σε επιστημονικές 

μελέτες που διατυπώνουν μη εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας  κρίθηκε ομόφωνα ότι δεν είναι θεμιτή, 

ανεξάρτητα από την αξιοπιστία της πηγής τους, λόγω του ισχύοντος ρυθμιστικού καθεστώτος.   
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Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι οι παρακάτω ισχυρισμοί (εγκαλούμενοι καθώς και 

άλλοι που εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία, στην ιστοσελίδα, στο διαδίκτυο και στη συσκευασία του 

προϊόντος): 

 
- Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίσει οτιδήποτε απειλητικό 

για την υγεία του. (Αποτελείται από δύο φιαλίδια OLIVAXIN 1 & OLIVAXIN 2 τα οποία λειτουργούν 

συνεργικά) με στόχο την άμεση ενίσχυση και προστασία του οργανισμού. 

 
- Στοχεύει στην Άμεση και Ενεργή ενίσχυση του ανοσοποιητικού ενάντια σε όλες τις ιογενείς και 

βακτηριακές λοιμώξεις, όπως επίσης και στο κοινό κρυολόγημα.  

 
- (Η μορφή spray του OLIVAXIN 2, λόγω της ταχείας και πλήρους απορρόφησης των δραστικών του 

συστατικών), καθιστά το προϊόν αποτελεσματικό στη μακροχρόνια προφύλαξη του οργανισμού από 

οποιονδήποτε επιβαρυντικό παράγοντα, είτε πρόκειται για ασθένεια, είτε για βλαβερούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

  
- Έτσι λοιπόν το OLIVAXIN αποτελεί την ιδανική φυσική λύση για να αντιμετωπίσουμε τώρα το 

χειμώνα τη γρίπη, τις ιώσεις, τις εποχιακές λοιμώξεις και το κρυολόγημα που ταλαιπωρούν τους 

περισσότερους από εμάς, ανεξάρτητα με την ηλικία και το πόσο επιβαρυμένος μπορεί να είναι ο 

οργανισμός μας. 

 
- Σε εξασθενημένους οργανισμούς, ευπαθείς ομάδες, ομάδες υψηλού κινδύνου ή αν υπάρχει ήδη 

ασθένεια, μπορεί να χορηγηθεί ολόκληρο το περιεχόμενο των δύο φιαλιδίων εντός διαστήματος ΔΥΟ 

ημερών  

 
- Στην περίπτωση που ο οργανισμός σας είναι ήδη εξασθενημένος ή αν είστε ήδη άρρωστος μπορείτε 

να καταναλώσετε το περιεχόμενο και των δύο φιαλιδίων 

 
- Η ενισχυμένη σύνθεση του OLIVAXIN με φυσικά ενεργά συστατικά ενισχύει Άμεσα και Ενεργά το 

ανοσοποιητικό μας σύστημα και προφυλάσσει μακροχρόνια τον οργανισμό μας από τη γρίπη, το κοινό 

κρυολόγημα καθώς και από όλες τις ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις. 

 
- Το κάθε ένα από τα βότανα που περιλαμβάνεται στη σύνθεση του OLIVAXIN έχει τις δικές του 

μοναδικές ιδιότητες οι οποίες σε συνδυασμό θωρακίζουν τον οργανισμό από πολλές ασθένειες με 

φυσικό τρόπο 
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- (Το OLIVAXIN 1 περιέχεται σε φιαλίδιο των 30ml, λαμβάνεται εφάπαξ την πρώτη ημέρα) και 

ουσιαστικά δρα σαν άμεσο ενισχυτικό του ανοσοποιητικού συστήματος ενεργοποιώντας το έτσι ώστε 

να αντιμετωπίζει οτιδήποτε απειλεί τον οργανισμό μας (γρίπη, ιώσεις, λοιμώξεις κλπ). 

 
- (Λαμβάνεται για διάστημα 45 – 50 ημερών - τόσο διαρκεί η συσκευασία - και) αφενός συντηρεί τη 

δράση του OLIVAXIN 1, αφετέρου προσφέρει στον οργανισμό μακροχρόνια προφύλαξη που είναι 

απαραίτητη για όλες τις εποχές του χρόνου. 

 
- Η αγωγή με OLIVAXIN σας καλύπτει 4 μέχρι και 6 μήνες μετά τη λήψη της και διατηρεί το 

ανοσοποιητικό σας σύστημα ενεργό έτσι ώστε να προλαμβάνει ο ίδιος ο οργανισμός σας οποιαδήποτε 

ίωση ή λοίμωξη. 

 
- Είναι απαραίτητο να καταναλωθούν και τα δύο φιαλίδια. ...ως ολοκληρωμένο σύστημα προκειμένου 

να προσφέρει προστασία στον οργανισμό μας. 

 
- Μπορεί να καταναλωθεί από ανθρώπους όλων των ηλικιακών και πληθυσμιακών ομάδων για να 

ενισχύσουν τον οργανισμό τους, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλο εύρος παθήσεων, 

όπως επίσης και παρενεργειών από διάφορα χημικά σκευάσματα και μολυσματικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

 
- Ισχυρή φυσική φόρμουλα Διατήρησης και Ενίσχυσης της Υγείας  

 
- Άμεση Ενίσχυση του Ανοσοποιητικού Συστήματος  

 
- Μακροχρόνια Προφύλαξη και Προστασία της Υγείας 

 
- Πρόληψη και Ενίσχυση της Υγείας 

 
υποδηλώνουν άμεσα ή έμμεσα ότι το διαφημιζόμενο προϊόν έχει ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή 

θεραπείας ασθενειών, ότι η κατανάλωση του θα έχει θετική επίδραση στην υγεία του καταναλωτή και 

σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο δεν μπορεί να συνεχίσουν να προβάλλονται ως έχουν.   

Συνεπώς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στα προαναφερόμενα σημεία η υπό έλεγχο επικοινωνία 

OLIVAXIN προσκρούει στο άρθρο 1 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.  

 

Επιπλέον, στο περιεχόμενο της ενότητας «συχνές ερωτήσεις» στην ιστοσελίδα του προϊόντος η 

Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι: 
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- με το ερώτημα 10: "Εάν κάνω το εμβόλιο για τη γρίπη μπορώ να πάρω και το OLIVAXIN;" και 

ακολούθως με την απάντηση: "Το κλασσικό εμβόλιο για τη γρίπη είναι ένα φαρμακευτικό σκεύασμα το 

οποίο δίνεται κατόπιν ιατρικής συνταγής, κυρίως σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, και δεν έχει 

σχέση με φυσικά προϊόντα όπως το OLIVAXIN το οποίο είναι κατάλληλο για όλους. Δεν υπάρχει καμία 

απολύτως αντένδειξη κατανάλωσής του ακόμα και αν έχετε κάνει το εμβόλιο για τη γρίπη. Το OLIVAXIN 

θα ενισχύσει και θα θωρακίσει κατάλληλα τον οργανισμό σας έτσι ώστε να αντιμετωπίσει κάθε απειλή 

είτε αυτή λέγεται «λοιμώξεις» είτε «γρίπη» είτε «παρενέργειες", επιχειρείται μια αντιπαραβολή με το 

εμβόλιο της γρίπης που δεν είναι θεμιτή και μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες εντυπώσεις, καθώς το 

OLIVAXIN είναι συμπλήρωμα διατροφής και δεν έχει καμία σχέση με εμβόλια.   

 
- στο ερώτημα 11: "Μπορώ να πάρω το OLIVAXIN εάν παίρνω και άλλα φάρμακα (πχ. Για χοληστερίνη, 

υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη κλπ)", επιχειρείται συσχετισμός με φάρμακα που δεν είναι θεμιτός και 

μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες εντυπώσεις, καθώς το OLIVAXIN είναι συμπλήρωμα διατροφής 

και δεν έχει καμία σχέση με φάρμακα. Το ίδιο ισχύει και για την αναφορά «δραστική ουσία της 

«φυσικής ασπιρίνης» που εμφανίζεται στην ενότητα «τρόπος χρήσης».  

 

Συνεπώς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στα προαναφερόμενα σημεία η υπό έλεγχο επικοινωνία 

OLIVAXIN προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.  

 

Σχετικά με τις ιδιότητες των συστατικών / βοτάνων που αναφέρονται στην ενότητα «Σύνθεση» στην 

ιστοσελίδα του προϊόντος, επειδή δεν προσκομίσθηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι για αυτά 

υπάρχουν εγκεκριμένοι ισχυρισμοί υγείας, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην άποψη ότι οι 

ισχυρισμοί: (ενδεικτικά) 
  
- Πρόπολη – Αντικαρκινική , αντιοξειδωτική, επουλωτική, αντιμικροβιακή δράση. Η πρόπολη έχει 

ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές, επουλωτικές, αναλγητικές, και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

Τα πολλά φλαβονοειδή και οι υψηλές συγκεντρώσεις σε αρωματικά μόρια είναι η βάση της 

αντιβακτηριακής της δράσης, που είναι ισοδύναμη με τα αντιβιοτικά. 

Η Πρόπολη έχει επίσης ξεχωρίσει για την αντικαρκινική της δράση. Το βιοενεργό συστατικό της, το 

καφεϊκό φαιναιθυλοξύ (CAPE) έχει δράση ενάντια στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη επιβραδύνοντας 

την ανάπτυξη τους και αυξάνοντας την απόπτωσή τους κατά 50 τοις εκατό, ακόμη και μικρές δόσεις ! 
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Η πρόπολη είναι επίσης ισχυρό ενισχυτικό του ανοσοποιητικού συστήματος με άριστα αντιβακτηριακά 

και αντιϊικά οφέλη. (Συστατικό των Olivaxin 1 και 2) 
  
- Γλυκόριζα – Σπασμολυτικό, Μαλακτικό, Αποχρεμπτικό. Η γλυκόριζα (Glycyrrhiza glabra) έχει ισχυρή 

αντιμικροβιακή δράση στον στρεπτόκοκκο (Streptococcus mutans) και το μυκοβακτήριο 

(Mycobacterium smegmatis), ακόμα και στο σταφυλόκοκκο που είναι ανθεκτικός στα αντιβιοτικά. Έχει 

θετική δράση σε βρογχική καταρροή, βρογχίτιδα, πνευμονία και βήχα. (Staphylococcusaureus) 

 
Τον Ιούνιο του 2003, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Lancet μια μελέτη για την ανασταλτική 

δράση της γλυκόριζας κατά του SARS (Αιφνίδιου Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου) και τη γρίπη των 

πτηνών που σχετίζεται με τους κορονοϊούς. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η γλυκυριζίνη (βασικό 

συστατικό από της ρίζες της γλυκόριζας) ήταν η πλέον δραστική ουσία στην αναστολή της αντιγραφής 

του ιού SARS. Επίσης, είναι μια από τις πιο ισχυρές αντιϊικές ενώσεις που έχει μελετηθεί ποτέ. 

(Συστατικό του Olivaxin 1) 

 
καθώς και άλλοι παρόμοιοι / παρεμφερείς ισχυρισμοί που αναφέρονται στα υπόλοιπα συστατικά του 

προϊόντος, δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται με βάση το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.  

Συνεπώς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στα προαναφερόμενα σημεία η υπό έλεγχο επικοινωνία 

OLIVAXIN προσκρούει στο άρθρο 1 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.  

 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι οι αναφορές : 

 
- ισχυρή φυσική φόρμουλα 

 
- ενισχυμένη σύνθεση 

 
- ενεργά συστατικά από εκχυλίσματα ελληνικών βοτάνων 

 
- δραστικά εκχυλίσματα ελληνικών βοτάνων 

 
- δραστικά συστατικά 

 
- δραστική ουσία (της «φυσικής ασπιρίνης») 

 
- μέγιστα αποτελέσματα 

 
- αγωγή (ενδεικτικά οι αναφορές : "Η αγωγή με OLIVAXIN σας καλύπτει 4 μέχρι και 6 μήνες μετά τη 

λήψη της, "Ξεκινάτε την αγωγή την πρώτη ημέρα λαμβάνοντας το OLIVAXIN 1",  "είναι απαραίτητο να 
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επαναλάβετε την αγωγή κανονικά", "αναγκαίο να το χρησιμοποιούμε ως ολοκληρωμένη αγωγή", "Το 

ενδεδειγμένο διάστημα μεταξύ δύο αγωγών"), 

 
στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επικοινωνίας του προϊόντος OLIVAXIN, όπου γίνονται μη επιτρεπτοί 

ισχυρισμοί που υποδηλώνουν άμεσα ή έμμεσα ότι το διαφημιζόμενο προϊόν έχει ιδιότητες πρόληψης, 

αγωγής ή θεραπείας ασθενειών και ότι η κατανάλωση του θα έχει θετική επίδραση στην υγεία του 

καταναλωτή, ομόφωνα κρίθηκε ότι μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς τη 

δράση του προϊόντος. 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε η υπό έλεγχο επικοινωνία OLIVAXIN 

προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

 

Η προθεσμία για όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω αποφασίσθηκε στις 

δύο ημέρες και ειδικά για τη συσκευασία στις 30 ημέρες.   

 

Επιπλέον, στο διαδίκτυο (στις αναζητήσεις Google και σε ιστοσελίδες τρίτων που προωθούν το προϊόν 

OLIVAXIN) υπάρχουν πολλές εμφανίσεις του ισχυρισμού «φυσικό εμβόλιο» καθώς και άλλων μη 

επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας και η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η εγκαλούμενη θα πρέπει 

να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την άμεση απόσυρση τους.   

  

Επισημαίνουμε ότι οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα 

που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς 

και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται 

στη σχετική αίτηση ελέγχου.  

 

 

 

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του 

Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.  

 

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις 

προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις. 
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Υπενθυμίζεται 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.  

 

 

 


