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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππφςε ηεο  θαη αμηνιφγεζε 

φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζψο θαη φζα πξνθνξηθά αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Καηαξρήλ ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη φηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ 

Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ε επηθνηλσλία πξντφλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη 

πγείαο λα αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο 

δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, ηπρφλ αζαθείο, ειιηπείο ή 

ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνχλ εχθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, αλαδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή 

ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. 
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Ζ Δπηηξνπή αμηνινγψληαο ην ππφ θξίζε tvc ησλ 38” κε ηελ επψλπκε καξηπξία ζπληαμηνχρνπ, θαηέιεμε 

ζηα εμήο: 

 

Α. «Και ν’ άκοςγα ηον καθένα να μιλάει για ηη σοληζηεπίνη σωπίρ αποδείξειρ δε θα έβλεπα 

αποηέλεζμα.»:     

Ζ δήισζε απηή θαηά ηελ νκφθσλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δελ πξνζθξνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ 

δεδνκέλνπ φηη απνηειεί κηα γλψκε γεληθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ δεινχληνο θαη δελ κπνξεί λα εθιεθζεί σο 

απαμησηηθή αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Β. «2.500.000 Έλληνερ εμπιζηεύονηαι ηο Becel Pro-Activ για ηη μείωζη ηηρ σοληζηεπίνηρ ηοςρ.»:  

Ζ δήισζε απηή θαηά ηελ νκφθσλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δελ ηεθκεξηψζεθε επαξθψο φζνλ αθνξά ηνλ – 

θαηά πξνζέγγηζε – πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο πνπ αλαθέξεηαη θαη εμ’ άιινπ ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαηχπσζε πξνυπνζέηεη φηη θαη ηα 2,5 εθαηνκκχξηα ηνπ πιεζπζκνχ πάζρνπλ απφ ρνιεζηεξίλε θαη 

εκπηζηεχνληαη ην πξντφλ (άξζξν 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ).  

 

Γ. «Με ηο Becel Pro-Activ η σοληζηεπίνη μος παπαμένει ζηο 190.»: 

Ζ δήισζε απηή – θαηά ηελ θξίζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο – πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη κε επάξθεηα, αλαθέξνληαο ην ζηνηρείν ηεο κεηαβνιήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δε ζα 

ππάξρεη θίλδπλνο εζθαικέλσλ εληππψζεσλ ιφγσ έιιεηςεο γλψζεσλ ηνπ θαηαλαισηή (άξζξν 3 ηνπ 

ΔΚΓ-Δ). 

 

Γ. «Πλέον, νιώθω ηην καπδιά μος νέα.» 

Καηά ηελ νκφθσλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο: 

α) Ζ δήισζε απηή κπνξεί λα εθιεθζεί απφ κεξίδα ηνπ θνηλνχ σο απνθαηάζηαζε ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο θαξδηάο πνπ πξνέθπςε κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, γεγνλφο βέβαηα πνπ δελ 

ηεθκεξηψζεθε (άξζξν 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ), θαη  

β) ν ηζρπξηζκφο απηφο δε ζπλάδεη κε ηελ παξάγξαθν (9) ηνπ Καλνληζκνχ 983/2009 ηεο Δ.Κ.(άξζξν 1 

ηνπ ΔΚΓ-Δ, πεξί Γεληθψλ Αξρψλ).  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη ε ππφ θξίζε επηθνηλσλία ζηα ζεκεία πνπ 

αλαθέξνληαη πξνζθξνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο 4 

εκεξψλ.  

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο 

ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε 

πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο. 


