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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 πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
A. Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα επηζεκαίλεη όηη βξίζθνληαη ζε ηζρύ νη Απνθάζεηο Α 4522 από 11.04.2012
θαζώο θαη Β 759 από 21.05.2012 θαη θαηά ζπλέπεηα ζε όπνηα ζεκεία ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ πξντόληνο
SIZE 6 PACK SLIM, αιιά θαη ζε όπνηα δηαθεκηζηηθά κέζα δελ έρνπλ ήδε γίλεη νη απαηηνύκελεο
ηξνπνπνηήζεηο, απηέο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ άκεζα, θαζώο ε πεξίνδνο ράξηηνο γηα όια ηα κέζα
θαη πιηθά έρεη ήδε παξέιζεη.
πγθεθξηκέλα, δηεπθξηλίδεηαη όηη δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνκήζεηα ηεο αγνξάο κεηά ηηο 11.06.2012 κε
ηε ζπζθεπαζία ηνπ παξαπάλσ πξντόληνο – εθόζνλ δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί, όπσο δειώζεθε από ηελ
εηαηξεία POWER HEALTH.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ε αλάινγε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ζηα POP πιηθά (stands, βηηξίλεο,
θπιιάδηα θιπ.).
Β. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό (ζηελ ηειενπηηθή επηθνηλσλία θαη όπνπ αιινύ αλαθέξεηαη) «αλλάξτε το
σώμα σας με μία κίνηση», πνπ πηνζεηήζεθε σο ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ «αδπλαηίζηε / αδπλάηηζκα
κε κηα θίλεζε», ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη πξόθεηηαη γηα ελλνηνινγηθά παξαπιήζην ηζρπξηζκό, ν
νπνίνο δεκηνπξγεί ηηο ίδηεο εληππώζεηο κε ηνλ αξρηθό θαη επνκέλσο πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΔΚΓ-Δ, κε ην ζθεπηηθό θαη γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηηο Α 4522 θαη Β 759 ζρεηηθέο
Απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ.
Γ. ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ησλ πξντόληνο, κεηά από δήισζε ηεο
POWER HEALTH ζύκθσλα κε ηελ νπνία έρνπλ γίλεη θάπνηεο αιιαγέο ζην πεξηερόκελν νη νπνίεο δελ
εκθαλίδνληαλ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, ε Δπηηξνπή επηθπιάζζεηαη θαη δεηά λα ηεο ζηαιεί από ηελ
POWER HEALTH άκεζα ην ηειηθό θείκελν, επί ηνπ νπνίνπ θαη ζα απνθαζίζεη θαηά πόζν είλαη
ζύκθσλν κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Γ. Ζ Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ παξεξκελείεο ησλ Απνθάζεσλ, πνπ ελδερνκέλσο
ζα νδεγήζνπλ εθ λένπ ζε παξαβίαζε ηνπ ΔΚΓ-Δ, απνθάζηζε νκόθσλα λα δεηήζεη ηελ πξνέγθξηζε
πξηλ από ηε κεηάδνζε θάζε ηξνπνπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ πξντόληνο SIZE ONE 6 PACK SLIM.

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.

