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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 θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
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
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ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν νπζηαζηηθόο θαη ππεύζπλνο ξόινο πνπ δηαδξακαηίδεη
ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Ζ Δπηηξνπή έιαβε ππ’ όςηλ ηεο θαη εμέηαζε ιεπηνκεξώο ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο
LIPOTOX θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δύν ηειενπηηθέο ηαηλίεο, ην ξαδηνθσληθό spot θαη ηελ θαηαρώξεζε πνπ
ππνβιήζεθαλ.
πλνιηθά γηα ηελ επηθνηλσλία LIPOTOX ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη θηλείηαη εθηόο ησλ νξίσλ ηεο
δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, όπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ Διιεληθό Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο
(ΔΚΓ-Δ), ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
1) Με ηηο εθθξάζεηο «έθηαθην δειηίν πγείαο γηα ην αδπλάηηζκα» θαη «λέεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο
παρπζαξθίαο» πξνθαιείηαη ε εζθαικέλε εληύπσζε όηη αθνινπζεί θάπνηα ζεκαληηθή «είδεζε» ζρεηηθή
κε ζέκαηα πγείαο, γεγνλόο πνπ δελ επηβεβαηώλεηαη ζηελ ππόινηπε επηθνηλσλία θαη κε ηνλ ηξόπν απηό
γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο θαιήο πίζηεο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο ηδηαίηεξεο επαηζζεζίαο ηνπ γηα ζέκαηα
πγείαο.
2) ηα θείκελα ηεο επηθνηλσλίαο ζε όιεο ηηο κνξθέο ππάξρνπλ ηζρπξηζκνί – ππνζρέζεηο ζρεηηθά κε ηηο
ηδηόηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο, ε αιήζεηα ησλ νπνίσλ δελ ηεθκεξηώζεθε θαηά ηε
δηαδηθαζία κε θαλέλα ζηνηρείν.
Δηδηθόηεξα νη ηζρπξηζκνί (ελδεηθηηθά):
«ηώξα ππάξρεη έλαο λένο απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο γηα λα ράζεηε βάξνο εύθνια», «κηα θαηλνηόκνο
θόξκνπια πνιιαπιήο δξάζεο», «ην θιεηδί γηα απώιεηα βάξνπο», «κεηακνξθώζηε ην ζώκα ζαο ζε
πγηέο ζώκα», «λέεο εμειίμεηο», «… λα απαιιαγνύλ εύθνια από ηα πεξηηηά θηιά», «ηώξα όινη κπνξνύλ
λα ράζνπλ εύθνια ηα πεξηηηά θηιά», «λέεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο παρπζαξθίαο», «λέεο έξεπλεο …»,
«κνλαδηθή θόξκνπια», «εθηεηακέλε αλαζεώξεζε εθαηνληάδωλ θιηληθώλ κειεηώλ», «κνλαδηθή
ζύλζεζε», «εηδηθά γηα άηνκα πνπ είλαη ππέξβαξα γηα παξαπάλω από 2 ρξόληα …», «εηδηθά γηα άηνκα
πνπ δελ κπνξνύλ λα αζθνύληαη …»
θξίζεθαλ ππεξβνιηθνί θαη αηεθκεξίσηνη θαη είλαη πηζαλό λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε ην κέζν
θαηαλαισηή.
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3) Ζ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ επηθνηλσλία ζηνλ όξν «παρπζαξθία» θαη ηδηαίηεξα ε επίθιεζε ησλ
ζπλεπεηώλ απηήο, κε θξάζεηο όπσο:
«ε παρπζαξθία δεκηνπξγεί κεγάιν θίλδπλν γηα ζνβαξέο … αζζέλεηεο … ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ …
νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ», «νη ζπλέπεηεο ηεο παρπζαξθίαο θπκαίλνληαη από ην απμαλόκελν ξίζθν
ηωλ πξόωξωλ ζαλάηωλ κέρξη ηηο ζνβαξέο ρξόληεο παζήζεηο πνπ κεηώλνπλ ηελ πνηόηεηα δωήο»
θξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή όηη δελ απερνύλ ην πλεύκα θνηλσληθήο επζύλεο κε ην νπνίν όιεο νη
δηαθεκίζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη, θαζώο θαη όηη εθκεηαιιεύνληαη ην θόβν θαη ηελ αλεζπρία πνπ
ζπλήζσο ζπλνδεύεη ηηο αλαθεξόκελεο ζηελ επηθνηλσλία αζζέλεηεο.
4) Ζ κε ζαθήο αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο, δειαδή εάλ πξόθεηηαη γηα
ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, ππνθαηάζηαην γεύκαηνο θιπ., ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο
πνπ πξνζνκνηάδεη κε εηδεζενγξαθηθό πεξηερόκελν είλαη επίζεο πηζαλό λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε ή /
θαη παξαπιάλεζε αλαθνξηθά κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο.
5) ρεηηθά κε ηε θσηνγξαθία άλδξα, πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε ηνπ πξντόληνο θαη ηε δήισζε «έραζα 21
θηιά ζε 12 εβδνκάδεο» θαη «απηό πνπ κε εληππωζίαζε … εμαηξεηηθά εύθνιν» ε Δπηηξνπή από ηα
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ έθξηλε όηη δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο ε γλεζηόηεηα θαη απζεληηθόηεηα
ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ηνπ κάξηπξα.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη όηη ε αλαθνξά ζε ξπζκό απώιεηαο βάξνπο απαγνξεύεηαη ηόζν από
ηελ εζληθή όζν θαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία
LIPOTOX πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 1, 3, 4, 5, 8 θαη 13 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο
εληόο 2 εκεξώλ ην ηειενπηηθό θαη ην ξαδηνθσληθό θαη εληόο 7 εκεξώλ ε θαηαρώξεζε.

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.
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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.

