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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Ειιεληθφ Κψδηθα
Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, εμέηαζε ηελ ππφ έιεγρν επηθνηλσλία,
έιαβε ππφςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ
εγθαινχζα πιεπξά θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη έιαβε γλψζε ηνπ ππνκλήκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
εζηάιεζαλ απφ ηελ εγθαινχκελε εηαηξεία EUROMED.
Αθνχ πξνζεθηηθά εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε φια ηα παξαπάλσ ε Επηηξνπή θαηέιεμε ζηα εμήο:
Οκφθσλα έθξηλε φηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο EUROMED φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην
ινγηζηήξην ηεο, απνδεηθλχνπλ ηε δηάζεζε – ζε θαξκαθεία θαη λνζνθνκεία - 2.136.120 ηεκαρίσλ ηνπ
πξντφληνο SELF CLEAR, ζε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο (50 ηεκ.) θαη πξνζσπηθήο
ρξήζεο (1 & 2 ηεκ.), δελ είλαη δπλαηφλ φκσο λα ηεθκεξηψζνπλ φηη ηα πξναλαθεξζέληα ηεκάρηα
αληηζηνηρνχλ ζε ηζάξηζκεο γπλαίθεο, θαζψο απηφ πξνυπνζέηεη ηελ απζαίξεηε παξαδνρή φηη θάζε έλα
ηεζη εγθπκνζχλεο έρεη αγνξαζηεί απφ δηαθνξεηηθή γπλαίθα, ελψ αθφκα θαη ν ηξφπνο ζπζθεπαζίαο θαη
δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο θαηαδεηθλχεη φηη ν ηζρπξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα επζηαζεί.
Επνκέλσο ν ηζρπξηζκφο «2.000.000 γσναίκες» είλαη ππεξβνιηθφο, αηεθκεξίσηνο θαη κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επηπιένλ ε Επηηξνπή νκφθσλα έθξηλε φηη ν ραξαθηεξηζκφο «εσταριστημένες γσναίκες», πνπ εθθξάδεη
ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαη ελ ηέιεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην πξντφλ,
δελ πξνέθπςε θαηά ηε δηαδηθαζία απφ θαλέλα ζηνηρείν.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Επηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ε ππφ θξίζε επηθνηλσλία θαη
ζπγθεθξηκέλα ν ηζρπξηζκφο «2.000.000 εσταριστημένες γσναίκες» πξνζθξνχεη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ
ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο εληφο 7 εκεξψλ.

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα
Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο.

