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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη ην πεξηερόκελν ησλ αηηήζεσλ
ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθαλ από ηηο εηαηξίεο GEO-Y&R / COLGATE PALMOLIVE θαη LOWE / ΔΛΑΪ-
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UNILEVER θαη απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ηνπο ιόγσ ηαύηηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζώο θαη ηελ
έθδνζε εληαίαο απόθαζεο γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο ρξόλνπ θαη απνθπγήο ελδερόκελσλ αληηθάζεσλ θαη
παξεξκελεηώλ.
Απνηειεί πάγηα ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Δπηηξνπώλ ε επηθνηλσλία
πξντόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ζέκαηα πγείαο λα αληηκεησπίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, πέξαλ ηεο
θαζηεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, δεδνκέλνπ όηη ηπρόλ αζαθείο, ειιηπείο ή ππεξβνιηθνί
ηζρπξηζκνί κπνξνύλ εύθνια λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο κε ελδερόκελεο ζπλέπεηεο γηα ηελ
πγεία ηνπο.
Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξόπν απηό, αλαδεηθλύεηαη απνηειεζκαηηθά θαη ν ζεκαληηθόο ξόινο πνπ
δηαδξακαηίδεη ε δηαθεκηζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο.
Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά
αλαπηύρζεθαλ από όιεο ηηο πιεπξέο θαη θαηέιεμε ζηα εμήο:
Α) Έθξηλε νκόθσλα όηη, ελώ ηεθκεξηώζεθε όηη ην πξντόλ DETTOL SPRAY εμνπδεηεξώλεη ην 99,9% ησλ
βαθηεξηδίσλ, εληνύηνηο νη αλαθνξέο ηνπ επηθνηλσληαθνύ πιηθνύ ζε κηθξόβηα νδεγνύλ ηνλ θαηαλαισηή
(θαη ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ) ζε ζύγρπζε θαη ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο, ηελ
θαηαιιειόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε αλαθνξά ζηνλ όξν κηθξόβηα
πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα απαιεηθζεί.
Β) Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία όηη ε νπηηθή απεηθόληζε «κάθε μέρα 100% σιγουριά»
απνηειεί έλα απόιπην ηζρπξηζκό, ν νπνίνο είλαη δπλαηόλ λα εθιακβάλεηαη από κεξίδα ηνπ θνηλνύ όηη
αθνξά ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο θαη όρη ζηε δηαρξνληθή αμία ηεο κάξθαο
DETTOL. Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή απνθάζηζε όηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν παξαβηάδεηαη ην
άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα γίλεη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε.
Γ) Σέινο ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ζηα ινηπά ζεκεία ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία δελ πξνζθξνύεη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ–Δ.
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Οη ηξνπνπνηήζεηο, όπνπ απαηηνύληαη, ζα πξέπεη λα γίλνπλ εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπεη ν
Καλνληζκόο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
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.

