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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
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Καηαξράο ε Δπηηξνπή απνθάζηζε, κε βάζε ηνλ Καλνληζκό, ηε ζπλεμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ειέγρνπ ησλ
εηαηξηώλ SPOT THOMPSON / ΝΗΚΑ & BBDO ATHENS / ΤΦΑΝΣΖ ιόγσ ζπλάθεηαο θαη ηελ έθδνζε
εληαίαο απόθαζεο γηα ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ θαη ηπρόλ παξεξκελεηώλ.
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, ηδηαίηεξα
όηαλ απεπζύλεηαη ζε παηδηά, 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.
πγθεθξηκέλα:
1) ρεηηθά κε ην ηειενπηηθό (δηάξθεηαο 20”) θαη ην ξαδηνθσληθό (δηάξθεηαο 28”)
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε αλαθνξά ηεο ζύζηαζεο ηεο Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξίαο ζηα ππό θξίζε
δηαθεκηζηηθά θαη ε άκεζε ζύλδεζή ηεο κε ηα πξντόληα ΠΑΡΗΕΑ & ΠΑΡΗΕΑΚΗ ΔΝ ΔΛΛΑΓΗ είλαη πνιύ
πηζαλό λα νδεγήζεη ην κέζν θαηαλαισηή ζην εζθαικέλν ζπκπέξαζκα όηη ε θαηαλάισζε ησλ
δηαθεκηδόκελσλ πξντόλησλ κπνξεί λα πξνιάβεη ηελ εκθάληζε ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο.
Γεδνκέλνπ όηη ε (παηδηθή) παρπζαξθία απνηειεί αζζέλεηα, όηη ηα πξντόληα απηά απεπζύλνληαη ζε
παηδηά θαη όηη βεβαίσο δελ απνδείρζεθε νπνηαδήπνηε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ζηελ πξόιεςε ηεο
παρπζαξθίαο, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη ηελ ηδηαίηεξε επζύλε κε ηελ νπνία πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη θαη λα
πινπνηείηαη ε επηθνηλσλία ώζηε λα κε δεκηνπξγείηαη νύηε ζην ειάρηζην ε ιαλζαζκέλε θαη πηζαλώο
επηβιαβήο εληύπσζε όηη ηα πξντόληα ζσξαθίδνπλ ηνλ (παηδηθό) νξγαληζκό απέλαληη ζηελ αζζέλεηα.
Άιισζηε θάηη ηέηνην απαγνξεύεηαη ξεηά θαη από ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ζην άξζξν 11 παξ.
2.α, πεξ. ΗΗ).
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία (ηειενπηηθό &
ξαδηνθσληθό) πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 1,3,5,6 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ.
2) ρεηηθά κε ηελ θαηαρώξεζε
Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ην θείκελν ηεο ππό θξίζε θαηαρώξεζεο ππνγξάθεηαη από ηαηξό θαζεγεηή,
ελώ αλαθέξεηαη θαη ε ηδηόηεηά ηνπ σο Πξνέδξνπ Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξίαο.
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Παξόηη νη απόςεηο πνπ δηαηππώλνληαη δελ θξίλνληαη, αθνύ απνηεινύλ ηηο πξνζσπηθέο απόςεηο ηνπ
ππνγξάθνληνο ην θείκελν, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο
θαηαρώξεζε – δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ CRETA FARM ΔΝ
ΔΛΛΑΓΗ πξνζθξνύεη ζην άξζξν 1 ηνπ ΔΚΓ-Δ σο κε ζύλλνκε, θαζώο από ην άξζξν 12 ηνπ Καλνληζκνύ
1924/2006 ηεο ΔΚ ξεηά απαγνξεύνληαη νη ηζρπξηζκνί πνπ βαζίδνληαη ζε ζπζηάζεηο κεκνλσκέλσλ
ηαηξώλ.
Γηα ην ιόγν απηό, ε παξαπάλσ ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξέπεη λα δηαθνπεί άκεζα θαη λα δελ κπνξεί
λα επαλαιεθζεί.
3) ρεηηθά κε ηνπο παξαθάησ ηζρπξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζε επηζηνιή ζε παθέην δεηγκαηνδηαλνκήο
▪ «με πολύ χαμηλά λιπαρά», ε Δπηηξνπή δέρζεθε ηε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο γηα άκεζε
ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ, ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο (13% ιηπαξά)
δελ ηεθκεξηώλεηαη (άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ).
▪ «είναι μια γεύση υγιεινή», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη πξόθεηηαη γηα απόιπην ηζρπξηζκό πγείαο πνπ δελ
κπνξεί λα ηεθκεξησζεί γηα ηα δηαθεκηδόκελα πξντόληα. Ο ηζρπξηζκόο απηόο είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη
ζε παξαπιάλεζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξντόλησλ θαη γηα ην ιόγν απηό ε
Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί
άκεζα.
Σέινο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο ππό έιεγρν επηθνηλσλίαο λα ηεο
ππνβιεζνύλ πξηλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε κέζν, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί ε
ζπκκόξθσζε κε ηελ παξνύζα απόθαζε.
Σελ πεξί ζπκκόξθσζεο απόθαζε ζα ιάβεη ε Δπηηξνπή δηα πεξηθνξάο εληόο 48 σξώλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
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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.

