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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, έιαβε ππόςε ηεο ηελ απηεπάγγειηε 

αίηεζε ειέγρνπ, 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 ζπλδέεηαη 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 εμεηάδνληαο ιεπηνκεξώο ηελ ππό έιεγρν θαηαρώξεζε θαηέιεμε ζηα εμήο: 

        

1.  Από ηε γεληθή εκθάληζε ηεο θαηαρώξεζεο θαη ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ηνπ πξντόληνο (αθήγεζε) 

δελ είλαη ζαθέο θαη εύθνια αληηιεπηό γηα ηνλ θαηαλαισηή όηη πξόθεηηαη γηα δηαθήκηζε, εθόζνλ δελ 

αλαθέξεηαη πνπζελά όηη πξόθεηηαη γηα μέλε δεκνζίεπζε.  

Δπνκέλσο πξνθύπηεη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

2.  Δπεηδή ε θαηαρώξεζε έρεη ηε κνξθή επώλπκεο καξηπξίαο, ε εκπεηξία πνπ θαηαγξάθεηαη ζα πξέπεη 

λα απνδεηθλύεηαη όηη είλαη γλήζηα θαη απζεληηθή θαη όηη απνηειεί πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ αηόκνπ πνπ 

ηελ ππνγξάθεη, δειαδή ηεο Σαηηάλαο Νάγηεβα. 

Δπηπιένλ, νη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη όηη αθνξνύλ ζην ίδην πξόζσπν, ηελ Σαηηάλα 

Νάγηεβα, «πξηλ» θαη «κετά» ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο γηα 6 κήλεο.  

Γεδνκέλνπ όηη δελ πξνζθνκίζζεθε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα ηεθκεξηώλεη ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

3.  ην ζύλνιό ηνπ ην θείκελν πεξηέρεη ππεξβνιηθνύο, αβάζηκνπο θαη αηεθκεξίσηνπο ηζρπξηζκνύο πνπ 

κπνξεί λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο. 

Πξόθεηηαη γηα θξάζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ ηελ εληύπσζε όηη ν ρξήζηεο ηνπ πξντόληνο ζα ράζεη πνιιά 

θηιά ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, ρσξίο λα θάλεη θακία δίαηηα ή θακία άιιε πξνζπάζεηα. Ζ 

παξαπιαλεηηθή απηή εληύπσζε επηηείλεηαη από ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

απεηθνλίζνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ πξντόληνο κεηά από ρξήζε 6 εβδνκάδσλ.    

Δπηπιένλ, ζην θείκελν αλαθέξνληαη ηζρπξηζκνί πνπ κπνξεί λα εθιεθζεί όηη απνδίδνπλ ζην πξντόλ 

θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο, ελδεηθηηθά «… θόβεη τελ όξεμε», «... βειτηώλεη τν κεταβνιησκό», «… πξέπεη 

λα θάλετε όιε τε ζεξαπεία».  

Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε πξνηξνπή γηα ρξήζε ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο κε ηε 

θξάζε «αθόκα θαη κετά τε γέλλα ε γπλαίθα κπνξεί όρη κόλν λα κελ παραίλεη αιιά θαη λα ράσεη κεξηθά 

θηιά σπλερίδνλταο λα πίλεη απτό τνλ θαυέ» δεδνκέλεο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηεο πεξηόδνπ απηήο 

(ελδερόκελν ζειαζκνύ) ζα κπνξνύζε αθόκα θαη λα πξνθαιέζεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

Δπεηδή νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί δελ ηεθκεξηώλνληαη, ππάξρεη παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1, 3 θαη 5 ηνπ 

ΔΚΓ-Δ. 
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4.  Ζ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ξπζκό ή πνζόηεηα απώιεηαο βάξνπο δελ επηηξέπεηαη, κε βάζε ηνλ 

Καλνληζκό 1924/2006. Γηα ην ιόγν απηό, ε θαηαρώξεζε πξνζθξνύεη ζην άξζξν 1 ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

5.  ην ζύλνιό ηνπ ην θείκελν είλαη αληίζεην κε ην πλεύκα θνηλσληθήο επζύλεο θαη ζεβαζκνύ ηεο 

αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο πνπ επηβάιινληαη από ηα άξζξα 1 θαη 4 ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν θαηαρώξεζε παξαβηάδεη 

ζην ζύλνιό ηεο πιήζνο άξζξσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη γηα ην ιόγν απηό δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 

δεκνζηεύεηαη σο έρεη. 

Σξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο απηήο ή λέα επηθνηλσλία κπνξεί λα ππνβιεζεί ζηελ Δπηηξνπή γηα 

πξνέγθξηζε πξηλ από ηε δεκνζίεπζή ηεο.                             

    

 

 

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 

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. 


