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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης–Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της καθώς και
τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
Αποτελεί πάγια θέση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και των Επιτροπών ότι η επικοινωνία
προϊόντων που συνδέονται με θέματα υγείας (όπως χοληστερίνη, οστεοπόρωση, κλπ.) πρέπει να
αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή, πέραν της καθιερωμένης διαφημιστικής δεοντολογίας,
δεδομένου ότι τυχόν ασαφείς, ελλιπείς ή υπερβολικοί ισχυρισμοί μπορούν εύκολα να παραπλανήσουν
τους καταναλωτές με σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους.
Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται αποτελεσματικά και ο σημαντικός ρόλος που
διαδραματίζει η διαφημιστική λειτουργία στην ενημέρωση της κοινής γνώμης.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατά την ομόφωνη άποψη της Επιτροπής ο ισχυρισμός περί αποτελεσματικότητας των προϊόντων
BECEL PRO ACTIV για τη μείωση της χοληστερίνης τεκμηριώθηκε επαρκώς από τα στοιχεία που
προσκομίσθηκαν και από την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε.
Εντούτοις, και προς αποφυγή οποιονδήποτε παρανοήσεων, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο
βασικός ισχυρισμός περί αποτελεσματικής μείωσης της χοληστερίνης, όπου αυτός εμφανίζεται, πρέπει
να συνοδεύεται από το συγκεκριμένο ποσοστό μείωσης (10% - 15%) και από την επισήμανση ότι η
μείωση αυτή επιτυγχάνεται στα πλαίσια υγιεινής διατροφής. Όσον αφορά την επικοινωνία στο
ραδιόφωνο και την τηλεόραση η τροποποίηση πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών ενώ στα υπόλοιπα μέσα
εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κανονισμός.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.δ). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 7, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

