ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ Αρ. Α 4143
ΑΙΣΟΤΔ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ
ΘΔΜΑ

EURO RSCG, RECKITT BENKISER
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
“AZAX KLORON SPRAY”

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ

Α / 4138 / 14.12.2009
07.01.2010
Α / 4143 / 08.01.2010

ΤΝΘΔΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Δ. ΣΑΚΙΡΙΓΟΤ
Ν. ΜΙΚΑΪΣ
Λ. ΠΑΝΟ
Σ. ΑΓΑΜΟΠΟΤΛΟ
. ΠΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟ
Υ. ΑΡΡΗ
Δ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ
Α. ΚΡΙΔΜΠΑΡΓΗ
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ
ΔΓΔΔ
ΔΓΔΔ
ΓΔ
ΓΔ
EURO RSCG
EURO RSCG
RECKITT BENKISER
RECKITT BENKISER

Μ. ΚΤΡΙΑΚΟΤ
Β. ΑΝΣΩΝΙΟΤ
Γ. ΠΔΣΡΟΤ
Κ. ΟΛΩΜΟΤ

GEO-Y&R
COLGATE PALMOLIVE
COLGATE PALMOLIVE
COLGATE PALMOLIVE

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΗ
ΤΝΔΓΡΙΑΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ

Η 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.
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.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ηζρπξηζκόο «ζκοηώνει ηο 100% ηων βακηηριδίων, μικροβίων και ιών» δεκηνπξγεί ηελ εληύπσζε
αθελόο ηεο απόιπηεο εμνπδεηέξσζεο όισλ πνζνηηθά ησλ βαθηεξηδίσλ, κηθξνβίσλ θαη ηώλ πνπ
βξίζθνληαη ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζπηηηνύ θαη αθεηέξνπ ηεο απόιπηεο πξνζηαζίαο από απηά. Η
εληύπσζε απηή όκσο είλαη εζθαικέλε αθνύ δελ ηεθκεξηώζεθε όηη ην πξντόλ, σο απνιπκαληηθό,
εμνπδεηεξώλεη πιήξσο ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ κηθξννξγαληζκώλ.
Δπηπιένλ, ν ηζρπξηζκόο «…για 100% απολύμανζη…» είλαη απόιπηνο θαη ππεξβνιηθόο θαζώο θαηά
ηελ θξίζε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή ε ππόζρεζε γηα 100% απνιύκαλζε ηζνδπλακεί κε ηέιεηα
απνιύκαλζε, κε πιήξε απαιιαγή θαη πξνζηαζία από θάζε κηθξννξγαληζκό θαη άξα κε απνζηείξσζε,
ηδηόηεηεο πνπ δελ ηεθκεξηώζεθαλ γηα ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη ππό έιεγρν ηζρπξηζκνί είλαη πηζαλό
λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ
θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ.

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.

