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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 θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ από ηελ πιεπξά ηεο εηαηξεία GSK 

απνδείρζεθε ε ηδηόηεηα ηεο νδνληόθξεκαο SENSODYNE RAPID RELIEF λα πξνζθέξεη άκεζε 

αλαθνύθηζε πνπ δηαξθεί ζηα επαίζζεηα δόληηα. 

Καηά ζπλέπεηα, ν ηζρπξηζκόο κνλαδηθόηεηαο πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία ηνπ 

πξντόληνο COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF κε ηηο θξάζεηο «η μόνη οδονηόκρεμα ποσ προζθέρει 

άμεζη ανακούθιζη ποσ διαρκεί», θαη «η μόνη οδονηόκρεμα ποσ είναι κλινικά αποδεδειγμένο όηι 
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προζθέρει άμεζη ανακούθιζη ποσ διαρκεί» δελ ηεθκεξηώζεθε θαη είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ηνλ 

θαηαλαισηή ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία 

πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5, 8 θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ. 

 

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ηειενπηηθό δηάξθεηαο 14’’ ν ζηαζεξόο ηίηινο πνπ 

αλαθέξεη «για άμεζη ανακούθιζη εθαρμόζηε απ’ εσθείας ζηο εσαίζθηηο δόνηι για 1 λεπηό» δελ έρεη ηε 

δηάξθεηα παξακνλήο πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζρεηηθή Οδεγία ηνπ ΔΔ θαη γηα ην ιόγν απηό πξέπεη λα 

γίλεη ε αλάινγε πξνζαξκνγή.      

 

 

 

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. 


