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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ 

ηέζεθαλ ππόςε ηεο, θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Καηαξρήλ, ε Δπηηξνπή ζεκεηώλεη όηη ζύκθσλα κε ην γξαπηό ππόκλεκα πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ε εγθαινύκελε εηαηξία πξνβαίλεη ζηηο παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο: 

▪   ε θξάζε «καμινέτο ασυαλείας» ηξνπνπνηείηαη ζε «θηαιίδην αζθαιείαο» 

▪   ε θξάζε «απόλστη ασυάλεια» ηξνπνπνηείηαη ζε «κεγάιε αζθάιεηα», θαη 

▪   ε θξάζε «περισσότερες τρήσεις» ζπκπιεξώλεηαη κε ηε δηεπθξίληζε «ζε ζρέζε κε ηα δηθά καο, 

παιηόηεξεο ηερλνινγίαο, πξντόληα».  

Σα ηξνπνπνηεκέλα απηά ζεκεία ηεο επηθνηλσλίαο δε ζπληζηνύλ παξάβαζε ηνπ ΔΚΓ-Δ. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

 

Δληνύηνηο, ε Δπηηξνπή εμεηάδνληαο ην δηαθεκηζηηθό ζπνη ζην ζύλνιό ηνπ έθξηλε όηη ε βαζηθή ηδέα ηεο 

πηζαλόηεηαο δηαξξνήο αεξίνπ θαηά ηελ αιιαγή ηνπ θηαιηδίνπ, πινπνηείηαη κε ηέηνην ηξόπν 

(ηξνκνθξαηεκέλε γπλαίθα πνπ ζηξηγγιίδεη, πέηαγκα ηεο ζπζθεπήο από ην παξάζπξν θιπ.) πνπ είλαη 

πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ή λα εληείλεη ηελ αλεζπρία ηνπ θνηλνύ γηα ηα πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

ζπλνιηθά, αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζεη απαμησηηθά γηα ηνλ αληαγσληζκό. 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα 

άξζξα 4.2 θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 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. 


