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ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ 
ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ 

LOWE, ΔΛΑΪ-UNILEVER 

ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ Α / 4135 από 10.12.2009 κε ζέκα ηε 
δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία “ΥΛΩΡΗΝΖ KLINEX”  

 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ Β / 704 / 04.01.2010 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 27.01.2010 

ΖΜ/ΝΗΑ  & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ Β / 706 / 29.01.2010             

 

ΤΝΘΔΖ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Ν. ΜΠΗΛΗΡΖ 
Υ. ΒΗΟΛΑΡΖ 
Β. ΕΔΡΒΑ 
Σ. ΚΟΤΚΟΤΜΔΛΖ 
Γ. ΛΩΛΖ  
Μ. ΜΟΓΗΑΝΟ 
Υ. ΥΟΥΛΑΚΗΓΟΤ 

ΔΗΖΔΑ 
ΔΓΔΔ 
ΔΗΗΡΑ 
ΓΔ 
ΓΔ  
ΠΑΚΣ 
ΔΓΔΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
 

Δ. ΚΑΛΟΓΗΩΡΓΑ 
Θ. ΑΚΔΛΛΑΡΗΟΤ 
Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ 
Γ. ΟΤΡΛΑ 
Α. ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ 
 
Υ. ΑΡΡΖ 
Δ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ 
Α. ΚΡΗΔΜΠΑΡΓΖ 
Α. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 
 
Α. ΓΑΜΑΚΖΝΟ 

LOWE 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
 
EURO RSCG 
EURO RSCG 
ΡΔΚΗΣ ΜΠΔΝΚΗΕΔΡ ΔΛΛΑ 
ΡΔΚΗΣ ΜΠΔΝΚΗΕΔΡ ΔΛΛΑ 
 
ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΔ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ αίηεζε επαλειέγρνπ, αμηνιόγεζε όια ηα 

ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαη θαηέιεμε σο εμήο. 
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Καηαξράο ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ θαηά ην ρξόλν 

πνπ εθδόζεθε ε απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, ιόγσ ηεο κεγάιεο αλεζπρίαο γηα 

επηθείκελε παλδεκία από ηε λέα γξίπε, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή νκόθσλα εμέθξαζε ηελ 

άπνςε όηη ε παξαπάλσ απόθαζε νξζώο ειήθζε, ππό ην πξίζκα ηνπ ζεβαζκνύ ηεο 

επαηζζεζίαο ηεο θνηλήο γλώκεο. 

Δληνύηνηο, επεηδή νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο έρνπλ πιένλ δηαθνξνπνηεζεί, κε ηα ζηνηρεία ηεο 

λέαο γξίπεο ζε ύθεζε θαη επεηδή ε αιήζεηα ηνπ ππό έιεγρν ηζρπξηζκνύ «κανένα άλλο 

απολυμανηικό για ηο ζπίηι δεν είναι πιο αποηελεζμαηικό καηά ηων ιών και ηων άλλων 

μικροβίων από ηη χλωρίνη» ηεθκεξηώζεθε επαξθώο από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, ε 

Δπηηξνπή απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο ζην πιαίζην ηεο 

δεκηνπξγηθόηεηαο ηεο δηαθήκηζεο δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


