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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία σε σχέση µε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα επιχειρήµατα που
αναπτύχθηκαν και από τις δύο πλευρές, προκειµένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι
σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της επιδηµίας του COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Αναφορικά µε τον ισχυρισµό «∆οκίµασα τις σερβιέτες Cocoon και είναι η πρώτη φορά που δεν είχα
ερεθισµούς. Μα είναι από βιολογικό βαµβάκι» και λαµβάνοντας υπ’ όψιν της ότι στην αγορά
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κυκλοφορούν – επί πολλά χρόνια, από καταξιωµένες µάρκες και µε σηµαντικό µερίδιο – σερβιέτες
ειδικά σχεδιασµένες για να καλύψουν τις ανάγκες των γυναικών που αντιµετωπίζουν δερµατική
ευαισθησία, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι ο εν λόγω ισχυρισµός είναι συγκριτικός, είναι αυθαίρετος
και υπερβολικός, δεν τεκµηριώθηκε και µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένες εντυπώσεις σχετικά τόσο µε
τα διαφηµιζόµενα προϊόντα, όσο και µε τα ανταγωνιστικά.
Περαιτέρω, κατά την οµόφωνη κρίση της Επιτροπής, ο ισχυρισµός δεν αιτιολογείται επαρκώς από την
αναφορά «µα είναι από βιολογικό βαµβάκι», διότι δεν προσκοµίσθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν
ότι η ύπαρξη βιολογικού βαµβακιού αρκεί και εξασφαλίζει την αποφυγή ερεθισµών. Επίσης, η
προσκοµισθείσα µελέτη για την τεκµηρίωση του ισχυρισµού αυτού, αφ’ ενός δεν συµπεριλαµβάνει τις
σερβιέτες Cocoon και αφ’ ετέρου έδειξε (σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ιστοσελίδα cocoonbio) ότι
σερβιέτες από βιολογικό βαµβάκι βελτίωσαν ή εµπόδισαν δερµατικούς ερεθισµούς σε σχέση µε
συνθετικές σερβιέτες, αποτέλεσµα που διαφέρει σηµαντικά από την υπόσχεση ότι οι σερβιέτες Cocoon
δεν δηµιουργούν ερεθισµούς.
Επιπλέον, ακόµη και εάν ο υπό έλεγχο ισχυρισµός ήταν επώνυµη µαρτυρία (σύµφωνα µε την
επιχειρηµατολογία της εγκαλουµένης), η ακρίβεια του θα έπρεπε και πάλι να τεκµηριωθεί µε
κατάλληλα, αντικειµενικά στοιχεία.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισµός «∆οκίµασα τις
σερβιέτες Cocoon και είναι η πρώτη φορά που δεν είχα ερεθισµούς. Μα είναι από βιολογικό βαµβάκι»
προσκρούει στα άρθρα 5, 8,11 και 12 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί εντός 3 ηµερών.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στην εφαρµογή της παρούσας.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα µέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών καθώς και
των owned channel στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη
σχετική αίτηση ελέγχου.
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Τονίζεται ότι σε περίπτωση µη πλήρους εφαρµογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις.
Υπενθυµίζεται σύσταση του ∆.Σ. του ΣΕΕ προς τα εµπλεκόµενα µέρη να µη χρησιµοποιούν ή κάνουν
αποσπασµατικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δηµοσιότητας ή προβολής,
προκειµένου να αποφεύγονται παρερµηνείες.

