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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα
Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.
Η Επηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη όηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο
θαη ησλ Επηηξνπώλ ε επηθνηλσλία πξντόλησλ πνπ ζπλδένληαη 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. Επηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά
θαη ν νπζηαζηηθόο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο
γλώκεο.
Η Επηηξνπή εμέηαζε δηα πεξηθνξάο ηελ ηξνπνπνηεκέλε επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο NUROFEN θαη
ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο ηελ απόθαζε Α 4342 / 27.01.2011 επί ηεο αξρηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ
παξαπάλσ πξντόληνο νκόθσλα απνθάζηζε όηη, παξά ην γεγνλόο όηη πξνζηέζεθαλ κε ηε κνξθή super
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή, εληνύηνηο ε αλαθνξά ζε «136 τακτικούς
χρήστες» ρσξίο ηε δηεπθξίληζε όηη πξόθεηηαη γηα ηαθηηθνύο ρξήζηεο NUROFEN εμαθνινπζεί λα θαζηζηά
ηελ επηθνηλσλία ειιηπή.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γηα ην ιόγν απηό ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ηξνπνπνηεκέλε επηθνηλσλία NUROFEN
πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εθ λένπ άκεζα.

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα
Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

