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Προς

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ 

ΘΕΜΑ:   Απαγόρευση των διαφημιστικών καταχωρήσεων σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και του προωθητικού υλικού των συσκευών παραγωγής όζοντος

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1316/83, όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 96/73, όπως ισχύει
3. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8  του Ν.1316/83, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008
4. Την απόφαση με αριθμό 1758/1989 του Συμβουλίου της Επικρατείας 
5. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/83657/2006
6. Το με αρ. πρωτ. 39157/30-5-2011 αίτημα του κου Γ.Μ. (καταναλωτή)
7. Το με αρ.  πρωτ.  50376/11-7-2011 έγγραφο του Συλλόγου Ενημέρωσης,  Προστασίας,  Επιμόρφωσης  

Καταναλωτών 
8. Το με αρ. πρωτ.  Z3-5191/4-8-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και το συνοδευτικό  

υλικό 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την  απαγόρευση  των  διαφημιστικών  καταχωρήσεων  σε  όλα  τα  μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  (έντυπα, 
ραδιοτηλεοπτικά  και  ηλεκτρονικά),   καθώς  και  του   υλικού  που  χρησιμοποιείται  για  την  προώθηση  των 
συσκευών  παραγωγής  όζοντος  ή  συνοδεύει  τα  πωλούμενα  προϊόντα  και  περιλαμβάνουν  ισχυρισμούς  που 
προσδίδουν  στο  παραγόμενο  οζονοποιημένο  νερό   θεραπευτικές  ή  προφυλακτικές  ιδιότητες  έναντι  των 
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ασθενειών  των  ανθρώπων,  και  γενικότερα   συνιστούν  τη  λήψη  του  οζονοποιημένου  νερού  για  την 
αποκατάσταση, τη διόρθωση ή την τροποποίηση των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. 

Οι  ισχυρισμοί αυτοί  εμπίπτουν στον ορισμό  του φαρμάκου βάσει  της  Οδηγίας 2001/83/ΕΚ  όπως ισχύει  
(εναρμόνιση της  Ελληνικής νομοθεσίας με την ΚΥΑ  ΔΥΓ3(α)/83657/2006)  και   η διάθεση των αντίστοιχων 
προϊόντων στην αγορά προϋποθέτει την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου από τον ΕΟΦ, η οποία εν 
προκειμένω δεν έχει χορηγηθεί.  

Η έκδοση της παρούσας απόφασης κρίνεται αναγκαία ως προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας 
Υγείας.    Όλες οι εταιρείες που έχουν διαθέσει στην αγορά ανάλογα προϊόντα καλούνται να  συμμορφωθούν 
άμεσα με την παρούσα απόφαση ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ. 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ 

                 α.α. Π.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
          Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ
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