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ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Β 698
ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ
ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ
ΚΑΣΑ

LOWE, ΔΛΑΪ-UNILEVER
ΑΠΟΦΑΖ Α / 4061 από 02.10.2009 κε ζέκα ηε
δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία “BENECOL ”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ

Β / 697 / 06.10.2009
21.10.2009
Β / 698 / 23.10.2009

ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Ν. ΜΠΗΛΗΡΖ
Δ. ΚΑΡΑΚΗΣΟΤ
Ν. ΚΑΦΑΣΑΚΖ
Ζ. ΚΟΚΟΤΓΗΑΝΝΖ
Γ. ΛΩΛΖ
Μ. ΜΟΓΗΑΝΟ
J. NASS
Σ. ΚΑΛΓΗΡΖ
Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ
Κ. ΣΡΗΜΠΟΤ

ΔΗΖΔΑ
ΔΓΔΔ
ΓΔ
ΔΚΠΟΗΕΩ
ΓΔ
ΠΑΚΣ
LOWE
LOWE
ΔΛΑΪ-UNILEVER
ΔΛΑΪ-UNILEVER

Π. ΓΑΡΖ
Γ. ΒΟΤΣΑΡΑ
Δ. ΣΤΛΗΓΗΑΓΖ
Γ. ΜΠΟΤΡΑ
Κ. ΜΟΤΕΑΚΖ
Β. ΑΘΤΡΟ

TBWA / ATHENS
TBWA / ATHENS
ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ.
ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ.
ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ.
ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

Α. ΓΑΜΑΚΖΝΟ

ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΔ

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ - ΓΔ – ΔΡ

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό
Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ αίηεζε επαλειέγρνπ, αμηνιόγεζε όια ηα
ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε
δηαδηθαζία θαη θαηέιεμε σο εμήο.
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Ζ Δπηηξνπή έιαβε ππόςε ηεο ηε δηάθξηζε πνπ πξνέθπςε θαηά ηε ζπδήηεζε κεηαμύ κίαο
θιηληθήο κειέηεο, θαη κάιηζηα δεκνζηεπκέλεο ζε επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, θαη κηαο
αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ έξεπλαο ζηα πιαίζηα ελόο ηαηξηθνύ ζπλεδξίνπ.
Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «…ηο μόνο ηπόθιμο καηά ηηρ
σοληζηεπίνηρ πος έσει αποδείξει με κλινική έπεςνα ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηος ζ’ εμάρ ηοςρ
Έλληνερ, πος έσοςμε ιδιαίηεπερ διαηποθικέρ ζςνήθειερ» ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε
όηη δελ πξνέθπςαλ επαξθή θαη ηθαλά ζηνηρεία γηα λα αλαηξέςνπλ ηελ θξίζε ηεο απόθαζεο ηεο
Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο.
Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ή σοληζηεπίνη ή ΜΙΝΕΡΒΑ BENECOL» ε Δπηηξνπή θαηά
πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε θξάζε απηή ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσλίαο, είλαη
ζπκπεξαζκαηηθή θαηάιεμε ησλ όζσλ πξνεγνύκελα αλαθέξνληαη ζην θείκελν.
Διήθζε δε επηπιένλ ππόςε, όηη ζην θείκελν αλαθέξεηαη εκθαληηθά ε δήισζε «ζηα πιαίζηα
κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θη ελόο πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο» θαη θαηά ζπλέπεηα, ε
δηαηύπσζε απηή ηνπνζεηείηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ δηαθεκηζηηθνύ ιόγνπ θαη δελ πξνζθξνύεη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

