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ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ  ΕΔΕΕ – ΔΕ – ΕΡ 

   
Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα 

Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη 

όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «επειδή ηο νέο SKIP πεπιέσει έξηπα καθαπιζηική δύναμη ενιζσςηικών 

πλύζηρ, μποπείηε να μην ξοδεύεηε σπήμαηα ζε επιπλέον πποϊόνηα», «ηώπα ηο νέο SKIP πεπιέσει ηην 

έξηπα καθαπιζηική δύναμη ενιζσςηικών πλύζηρ, …», «νέο SKIP με ηην έξηπα καθαπιζηική δύναμη 

ενιζσςηικών πλύζηρ ζε ένα πποϊόν» θαη «ενηςπωζιακά αποηελέζμαηα και ζε κπύο νεπό / 15ΟC», ε 

Επηηξνπή έθξηλε όηη ε εληύπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ θαηαλαισηή είλαη πσο ην δηαθεκηδόκελν 

πξντόλ πεξηέρεη ηελ έμηξα θαζαξηζηηθή δύλακε / απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ γλσξίδεη σο 

εληζρπηηθά πιύζεο θαη πσο ζπγθξηλόκελν επζέσο κε απηά ηα πξντόληα ππεξηεξεί θαη κπνξεί λα ηα 

ππνθαηαζηήζεη. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

Εληνύηνηο, ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ θξίζεθαλ επαξθή λα ηεθκεξηώζνπλ ηα παξαπάλσ θαη 

γηα ην ιόγν απηό ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία είλαη πηζαλό λα 

νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5, 8 & 11 ηνπ ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ.     

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα 

Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 

 


