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ΤΝΘΔΖ 
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ΓΔ 
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ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
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THE SYNDICATE 
ΜΔΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 
ΜΔΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΑΣΟΜΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ 
 
ADEL/SAATCHI & SAATCHI 
PROCTER & GAMBLE 
PROCTER & GAMBLE 
PROCTER & GAMBLE 
PROCTER & GAMBLE 

 

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 θαηαηέζεθαλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία από ηελ εγθαινύκελε 

πιεπξά δελ κπνξνύλ λα θξηζνύλ ηθαλά λα ηεθκεξηώζνπλ επαξθώο ηνλ ππό έιεγρν απόιπην, ζπγθξηηηθό 

ηζρπξηζκό ππεξνρήο «η πιο ζηεγνή πάνα ζηην Ελλάδα», όπσο απηόο δηαηππώλεηαη ζηελ επηθνηλσλία 

PAMPERS ACTIVE FIT DRY MAX, θαζώο δελ πξόθεηηαη γηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεξρόκελα από 

ηξίην, αλεμάξηεην, θνηλήο απνδνρήο θνξέα, ή από ζπγθξηηηθή έξεπλα κε κεζνδνινγία θνηλά απνδεθηή, 

πνπ θαηαδεηθλύνπλ ζαθή ππεξνρή έλαληη ηνπ ζπλόινπ ηνπ αληαγσληζκνύ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό θξίζε ηζρπξηζκόο «η πιο ζηεγνή πάνα 

ζηην Ελλάδα» δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, είλαη πηζαλό λα παξαπιαλήζεη, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 

θαη 8 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. 


