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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ -  ΓΔ – ΔΡ 

 

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό 

Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηηο δύν  



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

αηηήζεηο επαλειέγρνπ θαη απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ηνπο θαη ηελ έθδνζε εληαίαο απόθαζεο, 

ιόγσ ηεο απόιπηεο ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. 

Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε θαη νκόθσλα 

επηθύξσζε ηελ Α 4268/01.07.2010 απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο. 

πγθεθξηκέλα,  

Α. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «No 1 μάρκα που συνιστούν οι παθολόγοι», πνπ ζπλάγεηαη από 

ηελ πξνζθνκηζζείζα έξεπλα ηεο RESEARCH INTERNATIONAL, ε Δπηηξνπή επηθπξώλεη ηελ 

άπνςε 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. 

Δπίζεο ε Δπηηξνπή επηθπξώλεη ηελ άπνςε όηη ην ηαηξηθό ζήκα ησλ πεξηειηζζόκελσλ δύν 

θηδηώλ πξέπεη λα απαιεθζεί, θαζώο ε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα επηηείλεη ηελ εζθαικέλε 

εληύπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

Β. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «απολυμαίνει» 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, επηθπξώλεη ηελ άπνςε όηη ν ππό 

έιεγρν ηζρπξηζκόο 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. 

 


