ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4082
ΑΗΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

GEO–Y&R, COLGATE PALMOLIVE
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“AQUAFRESH TRIPLE PROTECTION ISO-ACTIVE ”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ

Α / 4035 / 02.09.2009
29.10.2009
Α / 4082 / 02.11.2009

ΤΝΘΔΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

J. NASS
. ΕΩΝΣΟ
Δ. ΗΑΜΖ-ΠΡΟΜΠΟΝΑ
Σ. ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟΤ
Τ. ΚΟΜΔΣΑΣΟΤ
Μ. ΚΤΡΗΑΚΟΤ
Β. ΑΝΣΩΝΗΟΤ
Γ. ΠΔΣΡΟΤ
Κ. ΟΛΩΜΟΤ

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΔΓΔΔ
ΔΓΔΔ
ΓΔ
ΓΔ
GEO-Y&R
COLGATE PALMOLIVE
COLGATE PALMOLIVE
COLGATE PALMOLIVE

Γ. ΜΟΥΟ
Θ. ΜΑΟΤΛΑ
Μ. ΓΟΓΑΝΟΤ
Κ. ΒΩΟ
Dr. M. L. BOSMA
Dr. A. MIDDLETON

GREY ATHENS
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline
GlaxoSmithKline

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο θαη αμηνιόγεζε
όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.
1. ύκθσλα κε όζα παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, ε επηζηεκνληθή κειέηε ζηελ νπνία
βαζίδνληαη νη δηαθεκηζηηθνί ηζρπξηζκνί ηεο ππό έιεγρν επηθνηλσλίαο, ζπλέθξηλε ηε δξάζε ησλ
ζπζηαηηθώλ ηεο νδνληόθξεκαο Aquafresh Triple Protection Iso-Active κε απηά ηεο Colgate Total.
2. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ραξαθηεξηζκόο κηαο νδνληόθξεκαο σο «ζσνηθιζμένη» είλαη αόξηζηνο,
θαζώο κπνξεί λα εθιεθζεί πνηθηινηξόπσο θαη λα εξκελεπζεί κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα από ηνλ
θαηαλαισηή. ε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή έρεη ηελ άπνςε όηη γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή
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«ζσνηθιζμένη» είλαη ε νδνληόθξεκα πνπ έρεη κία απιή δξάζε (δελ ππόζρεηαη πνιιαπιά
πιενλεθηήκαηα) θαη δηαηίζεηαη ζε νηθνλνκηθή ηηκή.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο «απομακρύνει 25% περιζζόηερα βακηηρίδια από
μια ζσνηθιζμένη οδονηόκρεμα» δελ είλαη αθξηβήο, αθνύ ε ζύγθξηζε έρεη γίλεη κε νδνληόθξεκα κε
αληηβαθηεξηδηαθή δξάζε (Colgate Total), γεγνλόο πνπ ηεο πξνζδίδεη ηδηαηηεξόηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα
δελ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηεο ζηηο «ζπλεζηζκέλεο» νδνληόθξεκεο.
Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο είλαη πηζαλό λα
δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππώζεηο, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα
ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 εκεξώλ.
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «απομακρύνει 25% περιζζόηερα βακηηρίδια» ε Δπηηξνπή δελ είλαη ζε ζέζε
λα θξίλεη ηε κεζνδνινγία αιιά θαη ηελ νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ, νύηε λα
θαηαιήμεη γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνύ πνπ αλαθέξεηαη.
ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ανώηερη αίζθηζη καθαριόηηηας» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη πξόθεηηαη
γηα κία δηαθεκηζηηθή ππεξβνιή ζηα όξηα ηεο δηαθεκηζηηθήο δενληνινγίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα
παξαπιαλήζεη θαη σο εθ ηνύηνπ δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

