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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και
επιχειρήματα που τέθηκαν υπόψη της.
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση σχετικά με τις ιδιότητες και χρήσεις του
διαφημιζόμενου προϊόντος CILLIT BANG, αποδείχθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται
ξέβγαλμα του προϊόντος μετά τη χρήση και σε άλλες όχι.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συνεπώς ο ισχυρισμός «χωρίς ξέβγαλμα» δεν είναι αληθής σε κάθε περίπτωση και είναι πιθανό να
παραπλανήσει τον καταναλωτή και να τον οδηγήσει σε μη ασφαλή για την υγεία του χρήση του
προϊόντος.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός «χωρίς ξέβγαλμα», όπου
αυτός εμφανίζεται, παραβιάζει το άρθρο 5.2 α του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός
5 ημερών.
Περαιτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η οπτική αποτύπωση της δοσολογίας (καπάκι) δεν
προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε, καθώς παρουσιάζει μόνον έναν ενδεικτικό τρόπο χρήσης του
προϊόντος.
Επίσης, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η εμφάνιση του χεριού χωρίς γάντια δεν προσκρούει
στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε, αφού τεκμηριώθηκε ότι αυτός ο τρόπος χρήσης δεν ενέχει κινδύνους, ενώ οι
απαραίτητες προφυλάξεις και προειδοποιήσεις αναφέρονται στη συσκευασία όπως επιβάλλεται από
τους αρμόδιους φορείς.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 9, παρ.ε). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 6, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

