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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό
έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.
Ζ Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο
θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα πγείαο 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
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θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο
γλώκεο.
πγθεθξηκέλα γηα ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία ε Δπηηξνπή θαηέιεμε σο εμήο:
1) Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο δέρζεθε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ
πξντόληνο, εληνύηνηο από θαλέλα ζηνηρείν δελ ηεθκεξηώζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ
πξντόληνο IMMUVIT.
Έηζη, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «αμυνθείηε αποηελεζμαηικά», ηόζν ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
εηθόλα ηεο αζπίδαο πνπ δέρεηαη βέιε ηα νπνία όια απσζνύληαη, όζν θαη απηνηειώο, είλαη απόιπηνο
θαη ππεξβνιηθόο, αθνύ δεκηνπξγεί εύινγα ηελ εληύπσζε ηεο πιήξνπο πξνζηαζίαο ηνπ νξγαληζκνύ.
Καηά ζπλέπεηα ν παξαπάλσ αλαθεξόκελνο ηζρπξηζκόο είλαη πηζαλό λα παξαπιαλήζεη θαη λα
νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα ηνλ θαηαλαισηή ζε ζρέζε κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο θαη
πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ.
2) ρεηηθά κε ηε θξάζε «...αποηελεί ηην πιο θυζική και αποηελεζμαηική...», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη
πξόθεηηαη γηα ζπγθξηηηθό ηζρπξηζκό πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγεί εληππώζεηο ππεξνρήο ηνπ πξντόληνο
έλαληη ησλ αληαγσληζηηθώλ ηνπ, γεγνλόο πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε θαη επνκέλσο πξνζθξνύεη ζην άξζξν
11 ηνπ ΔΚΓ-Δ.
3) Δπηπιεόλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ίδηαο αθξηβώο δηαηύπσζεο «θυζική αζπίδα»
ζηελ επηθνηλσλία παξεκθεξώλ θη επζέσο αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ όπσο ην IMMUVIT θαη αληίζηνηρα
πξντόληα ηεο εηαηξίαο LANES κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε θαη παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή.
Καηά ζπλέπεηα, ε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνύ από ηελ εηαηξία POWERHEALTH, πνπ
αθνινύζεζε ρξνληθά, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ.
4) Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «100% θυζικά δραζηικά ζυζηαηικά» ηεθκεξηώζεθε επαξθώο,
δελ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη θαη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
5) Σέινο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε εηθόλα ηεο αζπίδαο δελ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη, θαζώο πξόθεηηαη
γηα κηα θνηλή απεηθόληζε πνπ δελ έρεη ζπλδεζεί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πξντόληνο θαη δε δηθαηνινγείηαη απνθιεηζηηθόηεηα ζηε ρξήζε ηεο. Δπνκέλσο ζην ζεκείν απηό δελ
ππάξρεη ζέκα παξάβαζεο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππό έιεγρν
επηθνηλσλίαο ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη παξαπάλσ, ελώ νη πξνζεζκίεο είλαη 4 εκέξεο γηα ην
ηειενπηηθό θαη όπσο πξνβιέπνληαη από ηνλ Καλνληζκό γηα ηα ππόινηπα κέζα.

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.

