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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 ηελ αίηεζε ειέγρνπ 

θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζψο θαη φζα πξνθνξηθά αλαπηχρζεθαλ θαηά 

ηε ζπδήηεζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη φηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο 

θαη ησλ Δπηηξνπψλ ε επηθνηλσλία πξντφλησλ πνπ ζπλδένληαη 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,  
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αλαδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία 

ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο. 

 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη ν δηαθεκηζηηθφο ηζρπξηζκφο «… MEGA CLA … αποτελεσματικό στη μείωση τος 

λίποςρ και στη σύσυιξη» είλαη απφιπηνο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εζθαικέλε εληχπσζε ηνπ 

βέβαηνπ θαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο απνηειέζκαηνο, γεγνλφο πνπ δελ ηεθκεξηψζεθε θαζψο απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ πξνέθπςε φηη ην πξντφλ MEGA CLA είλαη έλα ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, 

ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα ππφ ζπλζήθεο λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ ιίπνπο θαη ζηε ζχζθημε ηνπ 

ζψκαηνο.  

πλεπψο, θξίζεθε φηη ν ηζρπξηζκφο απηφο είλαη πηζαλφ λα παξαπιαλήζεη κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο.  

 

Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη εθφζνλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο απνδνζεί μεθάζαξα, 

ζχκθσλα κε ηα φζα επηζεκαίλνληαη παξαπάλσ, ε ζπγθξηηηθή δήισζε «το πλέον αποτελεσματικό» δελ 

πξνζθξνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, αθνχ δελ ηεθκεξηψζεθε κε θαλέλα ζηνηρείν φηη ππάξρεη άιιν 

ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο απνηειεζκαηηθφηεξν ηνπ MEGA CLA.   

 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε ζχγρπζε ζα πξέπεη ζηελ επηθνηλσλία λα 

δηεπθξηλίδεηαη φηη ην πξντφλ είλαη ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο θαη φηη δελ ππνθαζηζηά ηελ ηζνξξνπεκέλε 

δηαηξνθή. 

 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ «αποτελέσματα από το ππώτο κοςτί» ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη είλαη 

ππεξβνιηθφο θαζψο ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ ηεθκεξίσζαλ απνηειέζκαηα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

ρξήζεο ηνπ πξντφληνο ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ησλ 2 κελψλ, πνπ δηαξθεί ην θάζε θνπηί θαη γηα ην ιφγν 

απηφ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ε ππφ έιεγρν επηθνηλσλία MEGA CLA, 

ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλχνληαη πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 3, 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη φηη νη απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο.   
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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. 


