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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.  



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

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

δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο. 

 

Α. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «No 1 μάρκα ποσ σσνιστούν οι παθολόγοι», πνπ ζπλάγεηαη από ηελ 

πξνζθνκηζζείζα έξεπλα ηεο RESEARCH INTERNATIONAL, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο απηήο δελ αθνξνύλ ζην δηαθεκηδόκελν πξντόλ DETTOL COMPLETE CLEAN θαη δελ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ, θαζώο θαηά ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο απηό δελ 

ππήξρε ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηα πξντόληα ηεο κάξθαο πνπ 

αμηνινγήζεθε από ηνπο παζνιόγνπο. 

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνιόγεζε ησλ παζνιόγσλ ζρεηηθά κε 

ηελ αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε ησλ πξντόλησλ θαη όρη γηα ηπρόλ απνιπκαληηθή, ελώ ζηελ επηθνηλσλία ε 

έξεπλα εκκέζσο πιελ ζαθώο ζπλδέεηαη κε ηελ απνιύκαλζε, αθνύ ζην super αλαθέξεηαη 

«Απολσμαίνει. Έρεσνα σε παθολόγοσς…». 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζηα παξαπάλσ ζεκεία ε ππό έιεγρν 

επηθνηλσλία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε ηνλ θαηαλαισηή, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5 & 6 

ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ. 

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε όηη πξέπεη λα απαιεθζεί θαη ην ηαηξηθό ζήκα ησλ πεξηειηζζόκελσλ 

δύν θηδηώλ, θαζώο ε ρξήζε ηνπ επηηείλεη ηελ εζθαικέλε εληύπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ. 

 

Β.  ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «απολσμαίνει» ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο ηε γλσκάηεπζε ηνπ 

Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ), αξκόδηνπ θξαηηθνύ θνξέα, ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα ην 

δηαθεκηδόκελν πξντόλ DETTOL COMPLETE CLEAN έρεη εθδνζεί ζεηηθή γλσκάηεπζε σο απνιπκαληηθό 

επηθαλεηώλ, νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΚΓ-Δ. 

 

Γ. ρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ρξήζεο ηνπ πξντόληνο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη δελ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε θαη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, θαζώο γίλεηαη θαηά ηνλ 

ζπλήζε ηξόπν παξνπζίαζεο θαζαξηζηηθώλ, όπνπ δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλεί απνιύησο κε ηε 

ζπληζηώκελε δνζνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ρξήζεσο ηνπ πξντόληνο.               
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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. 

 


