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ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία (ηειενπηηθό ζπνη θαη θαηαρώξεζε) θαη αμηνιόγεζε όια ηα
ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. Σα πξνζθνκηζζέληα σο δειηία
ηύπνπ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηνλ πεξηνδηθό ηύπν θξίζεθαλ εθηόο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο Δπηηξνπήο.
Καηαξράο 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 θαη
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 θαη ν νπζηαζηηθόο θαη ππεύζπλνο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη
ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «ολοκληρωμένο αδσνάηιζμα» είλαη αόξηζηνο θαη ππεξβνιηθόο θαη
είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ ζε ιαλζαζκέλε εληύπσζε αλαθνξηθά κε ηηο
ηδηόηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη νη δηαηππώζεηο «λαμβάνεηαι ζηο πλαίζιο μιας ιζορροπημένης
διαηροθής και ζωμαηικής δραζηηριόηηηας» θαη «ηο προϊόν δεν σποκαθιζηά μια ιζορροπημένη
διαηροθή» εθθξάδνπλ κία ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ θαηαλαισηή πνπ ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλείηαη ζε θάζε κέζν κε κεγαιύηεξε ζαθήλεηα θαη έκθαζε ώζηε λα γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη
ζηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα ζεκεία ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο
εληόο 4 εκεξώλ.
Οη ινηπνί ππό θξίζε ηζρπξηζκνί θαηά ηελ νκόθσλε άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο
από ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θαη δελ πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

