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ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Β 702  

 

ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ 
ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ 

ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ MEDICAL 
Γ.ΛΔΟΤΖ 

ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ Α / 4071 από 23.10.2009 κε ζέκα ηε 
δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία “MICROLIFE Πηεζόκεηξν ”  

 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ Β / 699 / 30.10.2009 
Β / 701 / 12.11.2009 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 01.12.2009 

ΖΜ/ΝΗΑ  & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ Β / 702 / 02.12.2009              

 

ΤΝΘΔΖ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Ν. ΜΠΗΛΗΡΖ 
. ΑΘΑΝΑΟΤΛΑ 
Α. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 
Ζ. ΚΟΚΟΤΓΗΑΝΝΖ 
Γ. ΚΟΝΣΟΓΔΩΡΓΟ  
. ΚΟΡΗΕΖ  
Μ. ΠΑΛΑΒΗΓΖ 

ΔΗΖΔΑ 
ΠΑΚΣ 
ΓΔ 
ΔΚΠΟΗΕΩ 
ΓΔ 
ΔΓΔΔ 
ΔΓΔΔ  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
 

Α. ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ 
Α. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Α. ΚΛΩΠΑ 
G. FRICK 
 
Γ. ΛΔΟΤΖ 
Α. ΛΔΟΤΖ 
Dr. R. JAKOBS 
Ν. ΣΟΤΣΑΝΖ 
Κ. ΣΟΤΣΑΝΖ 
 
Α. ΓΑΜΑΚΖΝΟ 

ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ MEDICAL 
ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ MEDICAL 
ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ MEDICAL 
ΚΑΡΑΜΠΗΝΖ MEDICAL 
 
Γ. ΛΔΟΤΖ 
Γ. ΛΔΟΤΖ 
Γ. ΛΔΟΤΖ 
Γ. ΛΔΟΤΖ 
Γ. ΛΔΟΤΖ 
 
ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΔ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ην πεξηερόκελν ησλ αηηήζεσλ 

επαλειέγρνπ Β 699 / 30.10.2009 θαη Β 701 / 12.11.2009 θαη απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ηνπο  
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θαη ηελ έθδνζε θνηλήο απόθαζεο ιόγσ ηεο ηαύηηζεο ησλ δηαδίθσλ ζηηο δύν ππνζέζεηο θαη ηεο 

δηαζύλδεζεο ησλ αλαθεξόκελσλ ζπλαθώλ ζεκάησλ.  

Ζ Δπηηξνπή επίζεο έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. Α 4071 / 23.11.2009 απόθαζε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη όζα 

πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία.  

 

Καηαξράο ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ 

Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα 

δηαηξνθήο θαη πγείαο λα αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο 

δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ ηνπ 

θνηλνύ, ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα 

παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη 

απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ 

ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 

 

ρεηηθά κε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, ε Δπηηξνπή κεηά από ζύζθεςε θαηέιεμε ζηα εμήο: 

 

1)   Από ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο νκόθσλα έθξηλε όηη δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί 

επαξθώο ειβεηηθή πξνέιεπζε ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο. Δπνκέλσο ηα ζηνηρεία ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ απνδίδνπλ ζην πξντόλ ειβεηηθή ηαπηόηεηα – όπσο «ειβεηηθή αθξίβεηα», ην 

ζύκβνιν ηεο ειβεηηθήο ζεκαίαο κε ηελ έλδεημε «swiss design» - είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ 

ηνλ θαηαλαισηή ζε εζθαικέλεο εληππώζεηο θαη παξαπιάλεζε.  

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία 

πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5.2.α ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 

εκεξώλ.                  

 

2)   Ζ αλαθνξά «100% αξιόπιστα πιεσόμετρα MICROLIFE», κε ηε ρξήζε ηνπ πνζνζηνύ 100% 

απνηειεί έλαλ απόιπην θαη ππεξβνιηθό ηζρπξηζκό, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη κέξνο ησλ  
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θαηαλαισηώλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε έλδεημε ηεο κέηξεζεο είλαη πάληνηε ζσζηή, αλεμαξηήησο 

άιισλ παξακέηξσλ θαη δελ απνθιίλεη πνηέ από ηελ πξαγκαηηθή.   

πλεπώο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία πξνζθξνύεη 

ζην άξζξν 5.2.α ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 εκεξώλ. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


