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ΔΓΔΔ - ΓΔ – ΔΡ

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό
Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ
αίηεζε επαλειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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 θαη απζηεξόηεηα, πέξαλ ηεο
θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο.
Ζ Δπηηξνπή κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαηέιεμε θαηά πιεηνςεθία ζηελ άπνςε όηη νη
θξάζεηο: «κίηρινο ηυρί; αθού ζου είπα, κάνω ζα να μην υπάρχει, δεν κάνει να ηρώω»,
«δηλαδή FINA κάνει;», «κάνει» - κε ηνλ ηξόπν πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε
επηθνηλσλία - είλαη γεληθέο θαη απόιπηεο θαη ελέρνπλ ανξηζηία θαη αζάθεηα αθνύ δελ γίλεηαη
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο, σο εθ ηνύηνπ είλαη πηζαλό λα
νδεγήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζε παξαπιάλεζε.
πλεπώο, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 3.1, 3.2, 5.1 θαη 5.2.α ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3
εκεξώλ.

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.

