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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
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 πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη 

όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία 

πξντόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα πγηεηλήο θαη πγείαο λα αληηκεησπίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

πέξαλ ηεο θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή 

ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο κε ελδερόκελεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία ηνπο.  

Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν ζεκαληηθόο ξόινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «…με το HARPIC Hygienic δε χπειάδεται να αγγίξετε όλα αυτά τα 

μικπόβια» είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζην εζθαικέλν ζπκπέξαζκα όηη 

ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ κπνξεί θαηά ηελ αιιαγή κπινθ ηνπαιέηαο λα απνθύγεη 

εληειώο ηελ επαθή κε όια ηα κηθξόβηα, γεγνλόο πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία. 

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή ζεκεηώλεη όηη ε παξαπάλσ παξαπιαλεηηθή εληύπσζε εληείλεηαη ιόγσ ηνπ όηη ζην 

νπηηθό κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο δελ είλαη επαξθώο ζαθέο θαη επθξηλέο όηη ην πξντόλ δηαζέηεη άγθηζηξν 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζηήξημή ηνπ ζηε ιεθάλε θαη επνκέλσο ν θαηαλαισηήο ρξεηάδεηαη λα ην αγγίμεη 

γηα λα ην αθαηξέζεη κεηά ηε ρξήζε ηνπ. 

 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία είλαη πηζαλό 

λα παξαπιαλήζεη, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο  

εληόο 4 εκεξώλ. 

 

 

 

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. 

 


