`
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. A 5611
ΑΙΤΟΥΣΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΘΕΜΑ

ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
∆ιαφηµιστική επικοινωνία
«6 DAYS MASK» συσκευασία

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ (µέσω τηλεδιάσκεψης)
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

A / 5605 / 05.04.2021
09.04.2021
A / 5611 / 12.04.2021

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π. ΜΠΟΥΚΑΣ
Θ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΜΙΚΑΪΤΣ
Μ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΥ
Α. ΚΥ∆ΩΝΑΚΗ
Λ. ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΟΥ
∆. ΒΙΤΟΥΛΑ∆ΙΤΟΥ
Α. ΓΚΟΥΣΚΟΥ

Ε∆ΕΕ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ε∆ΕΕ
Ε∆ΕΕ
Ε∆ΕΕ
Σ∆Ε
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Γ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Σ. ΠΑΤΖΑΡΤΖΙ∆ΗΣ
Ε. ΚΛΗΜΕΝΤΙ∆ΟΥ
DR. GADI BORKOW

LARISA FACE COVER
LARISA FACE COVER
LARISA FACE COVER (Σύµβουλος)
LARISA FACE COVER (Σύµβουλος)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ – Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

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 στοιχεία και
επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειµένου να κρίνει 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 πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.

Εισαγωγικά, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η επικοινωνία προϊόντων που συνδέεται µε θέµατα υγείας και
ασφάλειας αντιµετωπίζεται µε αυξηµένη προσοχή και υπευθυνότητα, πέραν της καθιερωµένης
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διαφηµιστικής δεοντολογίας, δεδοµένου ότι λόγω έλλειψης εξειδικευµένων γνώσεων, τυχόν ασαφείς,
ελλιπείς ή υπερβολικοί ισχυρισµοί µπορούν εύκολα να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, µε
ενδεχόµενες συνέπειες για την υγεία και την ασφάλεια τους. Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός παρέχεται
υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές σε τέτοιου είδους ευαίσθητα θέµατα και αφ’ ετέρου
αναδεικνύεται ο ουσιαστικός και υπεύθυνος ρόλος που διαδραµατίζει η διαφηµιστική λειτουργία στην
ενηµέρωση της κοινής γνώµης. Τα παραπάνω αποτελούν πάγια θέση του Συµβουλίου Ελέγχου
Επικοινωνίας, η οποία ενισχύεται ακόµη περισσότερο την τρέχουσα χρονική περίοδο, που υπάρχει
µεγαλύτερη ευαισθησία εξαιτίας της πανδηµίας.

Η Επιτροπή προκειµένου να αξιολογήσει τη διαφηµιστική επικοινωνία του προϊόντος «6 Days Mask»
έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και τα επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν κατά τη
συνεδρίαση και κατέληξε στα εξής.
1. Το διαφηµιζόµενο προϊόν επικοινωνείται στους καταναλωτές ως µάσκα προστασίας που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί πολλές φορές και επί έξι ηµέρες, σε αντίθεση µε άλλες, ευρέως χρησιµοποιούµενες
χειρουργικές µάσκες (Type II) που είναι µίας χρήσης. Το µήνυµα αυτό επικοινωνείται τόσο από την
ονοµασία του προϊόντος «6 Days Mask», όσο και ευθέως επί της συσκευασίας του µε την εκεί
αναγραφόµενη δήλωση «Μπορεί να διαρκέσει έως 7 ηµέρες».
Από τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν από την ελεγχοµένη πλευρά LFC, προέκυψε ότι ο αρµόδιος
κρατικός φορέας ΕΟΦ ενέγραψε την εταιρεία στο µητρώο κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών
προϊόντων για το εν λόγω προϊόν, που αναφέρεται ως «µάσκα προσώπου χειρουργική,
επαναχρησιµοποιήσιµη». Επίσης, από την έκθεση του αναγνωρισµένου και από τις δύο πλευρές
εργαστηρίου Eurofins φαίνεται ότι το προϊόν επιτυγχάνει τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος του αέρα σε
ποσοστό άνω του 98%, όπως απαιτείται από το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο για τις µάσκες µίας
χρήσης.
Επιπλέον, προσκοµίσθηκαν στοιχεία τεκµηρίωσης σχετικά µε τη διάρκειας έξι ηµερών αντιµικροβιακή
δράση των ιόντων χαλκού, που βρίσκονται στα δύο εξωτερικά στρώµατα της µάσκας, τα οποία
περιβάλλουν το φίλτρο. Τα εξωτερικά αυτά στρώµατα, όπως εξηγήθηκε στην Επιτροπή, προστατεύουν
το χρήστη από πιθανή µόλυνση σε περίπτωση επαφής του χεριού µε τη µάσκα, αλλά δε συµβάλλουν
στο φιλτράρισµα του αέρα, το οποίο επιτυγχάνεται από το εσωτερικό φίλτρο της µάσκας.
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Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα κατέληξε στην άποψη ότι από κανένα στοιχείο δεν
αποδείχθηκε ότι η µάσκα αυτή, µε επαναλαµβανόµενη χρήση επί έξι ηµέρες, παρέχει την απαιτούµενη
(και αναµενόµενη από τον καταναλωτή) προστασία, δηλαδή δυνατότητα φιλτραρίσµατος του αέρα σε
ποσοστό άνω του 98%.
Επειδή, ούτε από επίσηµο κρατικό έγγραφο ή επιστηµονικό στοιχείο, ούτε από τα προσκοµισθέντα
στοιχεία δεν πιστοποιείται µε σαφήνεια και βεβαιότητα ότι οι διαφηµιζόµενες µάσκες – ανεξάρτητα από
άλλες ιδιότητες που πιθανώς έχουν – αποδίδουν φιλτράρισµα του αέρα σε ποσοστό τουλάχιστον 98%
από την πρώτη µέχρι και την έκτη ηµέρα χρήσης τους, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι η διαφηµιστική
τους επικοινωνία ως µάσκες έξι ηµερών δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένη.
Κατά συνέπεια η Πρωτοβάθµια Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι το µήνυµα ότι οι διαφηµιζόµενες
µάσκες µπορούν να χρησιµοποιηθούν επί έξι ηµέρες, µε όποιον τρόπο κι αν επικοινωνείται, άµεσα ή
έµµεσα, εν προκειµένω µε την ονοµασία «6 Days mask» και τον ισχυρισµό «Μπορεί να διαρκέσει έως
7 ηµέρες», δεν τεκµηριώθηκε επαρκώς, είναι πιθανό να οδηγήσει σε παραπλάνηση, προσκρούει στα
άρθρα 5.2.α και 8 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί.
2. Αναφορικά µε τον ισχυρισµό «Προορίζεται για περισσότερες από µία χρήσεις», η Επιτροπή
οµόφωνα έκρινε ότι (πέραν του ότι είναι ασαφής και αόριστος ως προς τον αριθµό των φορών και τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες πιθανά µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί η µάσκα) µπορεί να
προκαλέσει παραπλάνηση διότι – στο πλαίσιο της εξεταζόµενης επικοινωνίας που υπόσχεται ότι το
προϊόν προσφέρει εξαήµερη προστασία – ενθαρρύνει τους καταναλωτές να χρησιµοποιήσουν αυτή τη
µάσκα για έξι ηµέρες, παρότι όπως εξηγήθηκε παραπάνω η ιδιότητα αυτή δεν τεκµηριώθηκε επαρκώς.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι στην υπό έλεγχο επικοινωνία ο ισχυρισµός
«Προορίζεται για περισσότερες από µία χρήσεις» προσκρούει στα άρθρα 5.2.α και 8 του ΕΚ∆-Ε και
πρέπει να τροποποιηθεί.
3. Ως προς τον ισχυρισµό «Σύµφωνα µε προκαταρκτικές µελέτες, είναι πιθανό να έχει και δράση έναντι
του SARS-CoV-2», η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε, µε βάση τα άρθρα 5 και 8 του ΕΚ∆-Ε, ότι πρέπει
να αφαιρεθεί από την υπό κρίση συσκευασία, λαµβάνοντας υπ’ όψιν της την προσκοµισθείσα από την
εταιρεία LFC παρατήρηση του ΕΟΦ προς την εταιρεία, µε την οποία ζητήθηκε «να αφαιρεθούν από την
επισήµανση / ετικέτα οι ισχυρισµοί για αντιιική - αντιβακτηριδιακή δράση του προϊόντος και οι
ισχυρισµοί για δράση κατά του SARS-COV-2».
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Η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην υπό έλεγχο επικοινωνία επί
της συσκευασίας του προϊόντος, πρέπει να υλοποιηθούν εντός 5 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.
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.

