
 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Β 707  

 

ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ 
ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ 

GEO-Y&R, COLGATE PALMOLIVE 

ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΖ Α / 4082 από 02.11.2009 κε ζέκα  
“AQUAFRESH TRIPLE PROTECTION ISO-ACTIVE”  

 

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ Β / 700 / 11.11.2009 

ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 04.12.2009 
22.02.2010 

ΖΜ/ΝΗΑ  & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ Β / 707 / 23.02.2010              

 

ΤΝΘΔΖ  
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Ν. ΜΠΗΛΗΡΖ 
. ΑΘΑΝΑΟΤΛΑ  
Α. ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 
Γ. ΚΑΛΟΤΓΖ 
Δ. ΚΑΡΑΚΗΣΟΤ 
. ΚΟΡΗΕΖ  

ΔΗΖΔΑ 
ΠΑΚΣ 
ΓΔ 
ΓΔ 
ΔΓΔΔ 
ΔΓΔΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 
(04.12.2009) 
 

Μ. ΚΤΡΗΑΚΟΤ 
Β. ΑΝΣΩΝΗΟΤ 
Γ. ΠΔΣΡΟΤ 
Κ. ΟΛΩΜΟΤ  
 
Γ. ΜΟΥΟ 
Θ. ΜΑΟΤΛΑ 
Κ. ΒΩΟ 
Μ. ΓΟΓΑΝΟΤ 
 
Α. ΓΑΜΑΚΖΝΟ 

GEO-Y&R 
COLGATE PALMOLIVE 
COLGATE PALMOLIVE 
COLGATE PALMOLIVE 
 
GREY ATHENS 
GREY ATHENS 
GlaxoSmithKline 
GlaxoSmithKline  
 
ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΔ 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππ’ όςηλ ηεο ηελ αίηεζε επαλειέγρνπ, εμέηαζε όια 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ επηθνηλσλία ηεο AQUAFRESH 

«απομακρύνει 25% περιζζόηερα βακηηρίδια» ε Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθώζεη 

αζθαιή άπνςε ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία θαη ηελ νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ πνπ ηέζεθαλ ππ’ όςηλ ηεο, απεύζπλε αίηεκα ζπλδξνκήο κε ηελ από 

07.12.2009 επηζηνιή ηεο ζηελ Δπηηξνπή Γενληνινγίαο θαη Έξεπλαο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο 

ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

Μεηά ηε ιήςε ηεο απάληεζεο ε Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε εθ λένπ θαη αθνύ κειέηεζε θαη 

αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο θαη από ηε ζπλεδξίαζε ηεο 4εο 

Γεθεκβξίνπ 2009, έθξηλε θαη νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ηζρπξηζκόο «απομακρύνει 25% 

περιζζόηερα βακηηρίδια» δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, σο εθ ηνύηνπ πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 

ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ 

Καλνληζκό. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ανώηερη αίζθηζη καθαριόηηηας» ε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή 

νκόθσλα επηθπξώλεη ηελ απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο.     

 

 

 

 

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. 

 

 

 


