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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη έιαβε ππόςε ηεο ηελ
ππνβιεζείζα αίηεζε ειέγρνπ θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία.
Καηαξρήλ ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ
Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο 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,
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αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία
ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη, ηδίσο ιόγσ ηεο θύζεσο ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο (ιεηηνπξγηθό), ε
επηθνηλσλία ηνπ δε ζα πξέπεη κε θαλέλα ηξόπν λα ππνλνεί ή λα δεκηνπξγεί ηελ παξαπιαλεηηθή
εληύπσζε όηη ην πξντόλ απηό είλαη πηζαλό λα δώζεη ιύζε ζε θάπνην ηαηξηθό πξόβιεκα. Γηα ην ιόγν
απηό δηαηππώλεη ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο:
1. Θα πξέπεη λα είλαη ζαθέο όηη ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηαηλίαο Darko Kovacevic δελ είλαη πιένλ
ελεξγόο πνδνζθαηξηζηήο, ώζηε λα απνθιεηζηεί ην ιαλζαζκέλν ζπκπέξαζκα όηη παξόια ηα
πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ηνπ, κε ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο θαηαθέξλεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο
επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο.
2. Θα πξέπεη λα ηνλίδεηαη – κε ηελ ίδηα επηθνηλσληαθή βαξύηεηα κε ην θύξην κήλπκα – ε ζεκαζία
ηεο γεληθόηεξεο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο θαη ηνπ πγηεηλνύ ηξόπνπ δσήο.
3. Σν super κε ηελ αλαθνξά «Γελ ππνθαζηζηά θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηελ ππέξηαζε» δελ είλαη
επαλάγλσζην θαη δε γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ.

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.
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.

