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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 

Σε συνέχεια της Σ 1113 / 12.05.2016 Απόφασής της, η Επιτροπή υπέβαλε ερώτημα στον Εθνικό 

Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), αρμόδιο κρατικό φορέα υπεύθυνο για τα συμπληρώματα διατροφής, 

σχετικά με το χαρακτηρισμό του διαφημιζόμενου προϊόντος ως «λιποδιαλυτικό», ζήτημα επί του 

οποίου είχε επιφυλαχθεί. Συγκεκριμένα τέθηκε το ερώτημα εάν «ο όρος λιποδιαλυτικό είναι όρος 

επιστημονικός για τον οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις χρήσης κι αν ναι, ποιες είναι 

αυτές».  

 

Η επίσημη, γραπτή απάντηση του ΕΟΦ αναφέρει επί λέξει:  

«Σε απάντηση του ανωτέρω αναφερόμενου ερωτήματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι 

επιτρεπόμενοι ισχυρισμοί υγείας στα συμπληρώματα διατροφής είναι οι αναφερόμενοι στον 

Κανονισμό 432/2012 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ο όρος «λιποδιαλυτικό» δεν αναφέρεται σε 

αυτόν. Επιπλέον, ο συγκεκριμένος όρος δεν είναι δόκιμος και δεν ευσταθεί επιστημονικά».   

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν της την παραπάνω επίσημη θέση του ΕΟΦ, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε 

ότι ο χαρακτηρισμός του προϊόντος ως «λιποδιαλυτικό» δεν είναι θεμιτός, είναι πιθανό να οδηγήσει σε 

εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του που – με βάση το ισχύον νομοθετικό / 
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κανονιστικό πλαίσιο – ως συμπλήρωμα διατροφής το προϊόν δεν μπορεί να υπόσχεται, προσβάλλει τα 

άρθρα 1 και 5 του ΕΚΔ-Ε και δεν μπορεί να συνεχίσει να προβάλλεται.    

Η σχετική τροποποίηση στη διαφημιστική επικοινωνία του προϊόντος LIPOTROPIC FACTORS θα 

πρέπει να γίνει εντός 2 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης.  

 

Επισημαίνουμε, για ενημέρωσή σας, 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.  

 

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

στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις. 

 

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.  

 


