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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη 

αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

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

θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη πγείαο λα 

αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, 

δεδνκέλνπ όηη ιόγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ, 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. 
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Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη παξαθάησ θξάζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ππό έιεγρν 

επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο MALIBU MIRACLE δελ ηεθκεξηώζεθαλ, είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ ζε 

παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 1,3, 5 & 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη άκεζα λα 

ηξνπνπνηεζνύλ. 

πγθεθξηκέλα, δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηζρπξηζκνί: 

- ηο μςζηικό ηων ζηαπ ηος Χόλςγοςνη 

- η δίαιηα ηων αζηέπων 

- αδςνάηιζμα-αποηοξίνωζη ζε σπόνο πεκόπ 

- αδςνάηιζμα ζε 48 ώπερ 

- σάζηε άμεζα κιλά 

θαζώο θαη ζύλνιν ηνπ θεηκέλνπ ηεο θαηαρώξεζεο, κε εμαίξεζε ηελ πξόηαζε: «Ζ θόξκνπια, κεηαμύ 

άιισλ, πεξηέρεη: βηηακίλεο, κεηαβνιηθνύο δηεγέξηεο, πξάζηλν ηζάη, θόθθηλα αληηνμεηδσηηθά ππεξ - 

θξνύηα (Noni, Acai, Goji, Ρόδη θ.α.) θαη ην νμπγνλνύρν λεξό Revitalized. Κάζε θηάιε (10 δόζεηο) 

πεξηέρεη κόλν 230 ζεξκίδεο!». 

 

Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη όηη ηα πξντόληα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπκπιεξσκάησλ 

δηαηξνθήο πξέπεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί λόκηκεο δηαθήκηζήο ηνπο – κεηαμύ άιισλ – λα 

αλαθέξνπλ επθξηλώο όηη δελ ππνθαζηζηνύλ ηελ ελδεδεηγκέλε θαη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 

 

Σέινο, ε Δπηηξνπή κε βάζε ην άξζξν 10.Ζ ηνπ Καλνληζκνύ απνθάζηζε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο  MALIBU λα ηεο ππνβιεζεί γηα έγθξηζε πξηλ από ηε δεκνζίεπζε ηεο. Ζ πεξί 

ζπκκόξθσζεο απόθαζε ζα ιεθζεί εληόο 3 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 

επηθνηλσλίαο ζην ΔΔ.  

     

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα  
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Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

 

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. 

 


