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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
Καηαξρήλ 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 ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή
ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
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Ζ Δπηηξνπή αμηνινγώληαο ην ππό θξίζε tvc ησλ 29” κε ηηο δειώζεηο ησλ παξνπζηαζηξηώλ, θαηέιεμε
ζηα εμήο:
Α. ρεηηθά κε ηηο δειώζεηο: - «Δεν παταίνει ασηό, έηζι δεν είναι;»
- «Ότι βέβαια.»
Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη νη δειώζεηο απηέο από ηηο παξνπζηάζηξηεο απνηεινύλ έλαλ απόιπην
ηζρπξηζκό πεξί κε πάρπλζεο, ν νπνίνο θαηά ηε ζπδήηεζε δελ ηεθκεξηώζεθε (άξζξν 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ) θαη
ν νπνίνο, εθόζνλ ην πξντόλ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξντόλ επάιεηςεο πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓΔ πεξί αιεζείαο, δεδνκέλνπ όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζεξκίδσλ δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηέο πνπ έρεη
ην πξντόλ.
Β. ρεηηθά κε ηε δήισζε: «Με προζέτει γιαηί η τοληζηερίνη μοσ μειώθηκε καηά 15% και διαηηρείηαι η
γραμμή μοσ. Είδες ποσ ανηζστούζες;»
Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο απηόο πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη (άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ) κε
ηξόπν αληηιεπηό από ηε ζρεηηθή δήισζε κηαο ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. Δμ’ άιινπ ε δήισζε «Είδες
ποσ ανηζστούζες;» ζπλεπηθνπξεί ζηελ απνιπηόηεηα ηνπ παξαπάλσ ηζρπξηζκνύ γηα κε πάρπλζε
(άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ).
Γ. Ζ δήισζε «κάνει ασηό ποσ λέει» είλαη κηα γεληθόηεξε δήισζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνβαιιόκελεο
ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο θαη δελ κπνξεί λα εθιεθζεί σο κεησηηθή αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ.
πλεπώο, θαηά ηελ νκόθσλε άπνςε ησλ Μειώλ ηεο Δπηηξνπήο δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΔΚΓ-Δ.
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ πξέπεη λα γίλνπλ εληόο 4 εκεξώλ.

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.
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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.

