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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό 

έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.  

 

1) Η Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «...100% αξιόπιστα πιεσόμετρα MICROLIFE» 

αθνξά ηελ θαιή πνηόηεηα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πηεζόκεηξσλ, ε νπνία ηεθκεξηώζεθε 

επαξθώο θπξίσο κε βάζε ηελ ύπαξμε ηνπ κεραληζκνύ πνπ δηαπηζηώλεη ηπρόλ ιαλζαζκέλε κέηξεζε, 

αιιά θαη από ηα πξνζθνκηζζέληα πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο. 

πλεπώο, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο δελ πξνζθξνύεη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.   
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2) Η Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη παξόηη ν γεσγξαθηθόο πξνζδηνξηζκόο «ελβετική» ηεθκεξηώζεθε 

επαξθώο, αθνύ εμεγήζεθε ε δξαζηεξηόηεηα ηεο εηαηξίαο MICROLIFE ζηελ Διβεηία, εληνύηνηο ν 

ηζρπξηζκόο «ελβετική ακρίβεια στη μέτρηση της πίεσης» παξαπέκπεη άκεζα ζηελ απόιπηε αθξίβεηα 

θαη έηζη είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ηνλ θαηαλαισηή ζηελ εζθαικέλε εληύπσζε ηεο απόιπηα αθξηβνύο 

κέηξεζεο ηεο πίεζεο, πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε. 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο είλαη 

παξαπιαλεηηθόο, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο 3 εκεξώλ. 

 

3) ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ειβεηηθήο ζεκαίαο, ε Δπηηξνπή δελ δηακόξθσζε αζθαιή άπνςε, 

δεδνκέλνπ όηη πξόθεηηαη γηα ζέκα λνκηθήο θύζεσο.    

 

Σέινο, ε Δπηηξνπή γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζπζηήλεη ηελ αλαθνξά ζηελ 

επηθνηλσλία πξνεηδνπνίεζεο πνπ ζα ηνλίδεη ηελ πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεσο 

ηνπ πξντόληνο.    

 

 

 

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. 

 

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. 

 


