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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, έιαβε γλψζε ηεο απηεπάγγειηεο αίηεζεο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζε φια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο Δπηηξνπήο λα επηιεθζεί ηνπ ζέκαηνο απηνχ, πνπ ηέζεθε απφ
ηελ πιεπξά OIKOSHOPPING, ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηεο ην Ν 2251/1994 νκφθσλα έθξηλε
φηη ε αμηνιφγεζε ηνπ ππφ θξίζε πιηθνχ ζαθψο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο, φπσο απηή νξίδεηαη
απφ ην Ν 2863/2000 θαη ηνλ Διιεληθφ Κψδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο.
Καηαξράο ε Δπηηξνπή ζα ήζειε λα επηζεκάλεη φηη απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ
Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ε επηθνηλσλία πξντφλησλ πνπ ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη
πγείαο λα αληηκεησπίδεηαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή, πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο
δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ, ηπρφλ αζαθείο, ειιηπείο ή
ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνχλ εχθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, κε ηνλ
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ηξφπν απηφ, αλαδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθφο θαη ππεχζπλνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη
ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο.
Δηδηθφηεξα ηηο επηθνηλσλίεο πνπ ππφζρνληαη αδπλάηηζκα ε Δπηηξνπή ηηο αληηκεησπίδεη κε ηδηαίηεξε
επαηζζεζία θαζψο απηφ είλαη έλα ζέκα ζην νπνίν κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ είλαη
επάισην θαη εχθνια κπνξεί λα παξαπιαλεζεί.
πγθεθξηκέλα γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξντφληνο SIP & SLIM, ε Δπηηξνπή νκφθσλα έθξηλε φηη ηφζν
ζην θείκελν ησλ 2 ηειενπηηθψλ ζπνη φζν θαη ζηε δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
εηαηξείαο OIKOSHOPPING πεξηέρνληαη ππεξβνιηθνί θαη αηεθκεξίσηνη ηζρπξηζκνί πνπ κπνξεί λα
παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή σο πξνο ηε δξάζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο.
Πξφθεηηαη γηα θξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εληχπσζε φηη ν ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο ζα ράζεη πνιιά
θηιά εχθνια θαη γξήγνξα θαη θπξίσο άθνπα θαη ρσξίο θακία άιιε πξνζπάζεηα – δίαηηα ή άζθεζε.
Αληίζεηα, απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ πξνέθπςε φηη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην αξρηθφ βάξνο ηνπ θαηαλαισηή αιιά θαη κε ην ζπλνιηθφ ηξφπν ηζνξξνπεκέλεο
δηαηξνθήο) ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αθεςεκάησλ, κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηα αδπλαηίζκαηνο, ζε βάζνο ρξφλνπ.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε φηη ηζρπξηζκνί φπσο (ελδεηθηηθά)
«απαλλασθείηε από ηα πεπιηηά κιλά … πίνονηαρ 2 απολαςζηικά καθεδάκια», «εάν θέλεηε κι εζείρ ο
καθέρ πος πίνεηε να ζαρ αδςναηίζει», «πιείηε από 1-2 απολαςζηικά καθεδάκια … και δείηε ηο ζώμα ζαρ
μέπα με ηη μέπα πιο αδύναηο», «επανάζηαζη ζηο αδςνάηιζμα» θ. άι. δελ ηεθκεξηψζεθαλ, κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα ηνλ θαηαλαισηή, πξνζθξνχνπλ ζηα άξζξα 1, 3, 5 θαη 8 ηνπ
ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ εληφο 3 εκεξψλ.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη ε αλαθνξά ζε απψιεηα ζπγθεθξηκέλνπ βάξνπο θαη ζε ξπζκφ
απψιεηαο βάξνπο δελ είλαη επηηξεπηή ζηελ επηθνηλσλία κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ Δ.Κ. 1924/2006 θαη
ζπλεπψο νη θξάζεηο «σιλιάδερ άνθπωπο έσαζαν μέσπι και 20 κιλά», «σάζηε 20 κιλά ζε 3 μήνερ»
πξνζθξνχνπλ ζην άξζξν 1 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ εληφο 3 εκεξψλ.
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ηζρπξηζκνί πνπ ππφζρνληαη ή ππαηλίζζνληαη θάπνηα κεηαβνιή ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ φπσο (ελδεηθηηθά) «μείωζη σοληζηεπόληρ», «πύθμιζη ζωζηού
μεηαβολιζμού», «πεπιοπιζμόρ ηηρ όπεξηρ» δελ ηεθκεξηψζεθαλ, κπνξεί επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε
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πιάλε σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, πξνζθξνχνπλ ζηα άξζξα 1, 3, 5 θαη 8 ηνπ
ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ εληφο 3 εκεξψλ.
ρεηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηειενπηηθά ε Δπηηξνπή κε
βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ (ππεχζπλεο δειψζεηο) δελ ακθηζβεηεί ηελ απζεληηθφηεηα ηνπο
εληνχηνηο έθξηλε φηη δελ απνηεινχλ επψλπκεο καξηπξίεο, αθνχ δελ αλαθέξεηαη πιήξσο ην
νλνκαηεπψλπκν θαη γηα ην ιφγν απηφ απνθάζηζε φηη ππάξρεη παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Σέινο, ε Δπηηξνπή κε βάζε ην άξζξν 10.Ζ ηνπ Καλνληζκνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη αιιά θαη
λα βνεζήζεη ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, απνθάζηζε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ηεο
επηθνηλσλίαο SIP & SLIM λα ηεο ππνβιεζεί γηα έγθξηζε πξηλ ηε κεηάδνζε ηεο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε ζα
ιεθζεί εληφο 3 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο επηθνηλσλίαο ζην ΔΔ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνχ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
Τπελζπκίδνπκε ζχζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθφκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνχλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπψλ γηα ζθνπνχο δεκνζηφηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεξκελείεο.

