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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό 
Κώδικα Διαφήμισης–Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε τα στοιχεία ερευνών και όσα 
επιχειρήματα αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία συζήτησης της παραπάνω αίτησης ελέγχου. 



 
Η Επιτροπή αναφορικά με το σημείο της μίμησης το οποίο επικαλείται η εγκαλούσα εταιρία 
ως προς τον ισχυρισμό «η επιλογή των οδοντιάτρων», ομόφωνα έκρινε ότι αυτός αποτελεί 
μέρος του δημιουργικού της Oral-B και χρησιμοποιείται στην επικοινωνία της από το 2002 ως 
στοιχείο στρατηγικής σημασίας. Δεδομένου δε ότι τα προϊόντα που διαφημίζονται με την ίδια 
ακριβώς φράση ανήκουν στην ίδια κατηγορία (στοματική υγιεινή), η συγκεκριμένη διατύπωση 
από την COLGATE – PALMOLIVE ενδεχομένως να δημιουργήσει σύγχυση στον καταναλωτή. 
Ως εκ τούτου, ο υπό κρίση ισχυρισμός προσκρούει στο άρθρο 10.1 του ΕΚΔ-Ε. 
 
Επιπροσθέτως, με βάση τα στοιχεία της έρευνας της COLGATE – PALMOLIVE και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφενός τις μικρές διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των brands 
αφετέρου το μέγεθος του στατιστικού λάθους η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο απόλυτος 
ισχυρισμός «η επιλογή των οδοντιάτρων» και το επεξηγηματικό super «χρησιμοποιείται από 
τους περισσότερους οδοντιάτρους» δεν τεκμηριώνεται και ως εκ τούτου προσκρούει στο 
άρθρο 4.2 του ΕΚΔ-Ε. 
 
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την τροποποίηση της 
υπό έλεγχο επικοινωνίας εντός 7 ημερών.  
 
 
Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό 
της ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.β). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 8, 
παρ.α), η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει 
ανασταλτικό χαρακτήρα. 
  


