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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηηο δύν αηηήζεηο ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη 

όζα αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 

 

Ζ Δπηηξνπή θαηαξράο απνθάζηζε ηε ζπλεμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ειέγρνπ, ιόγσ ηεο απόιπηεο 

ζπλάθεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο θαη ηελ έθδνζε εληαίαο απόθαζεο γηα ηελ απνθπγή επαλαιήςεσλ. 

 

Α. Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία ησλ πξντόλησλ AZAX KLORON θαη AZAX 

KLORON SPRAY είλαη ζην ζύλνιν ηεο (ηειενπηηθό, πιηθό επί ηεο ζπζθεπαζίαο) ζπγθξηηηθή, αθνύ  
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επηρεηξείηαη ε αληηπαξάζεζε ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξντόλησλ κε αληαγσληζηηθό ηνπο, όπσο πξνθύπηεη 

ηόζν από ηνλ ηζρπξηζκό «… ποσ ένα απλό ανηιβακηεριδιακό δεν ανηιμεηωπίδει», όζν θαη από ηε 

ρξήζε ηνπ ζπγθξηηηθνύ πίλαθα επί ηεο θηλεηήο εηηθέηαο ζηε ζπζθεπαζία. 

Πεξαηηέξσ, ζηε ζύγθξηζε απηή ππνλνείηαη εκκέζσο πιελ ζαθώο ην πξντόλ DETTOL, θαζώο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλδπαζηηθά πνιιά ζηνηρεία ηνπ επηθνηλσληαθνύ ηνπ θώδηθα, όπσο είλαη ην 

πξάζηλν ρξώκα, ην θπθιηθό ζρήκα θαη ε θξάζε «100% ζηγνπξηά».  

Γεδνκέλνπ όηη από ηε ζύγθξηζε απηή εκθαλίδεηαη λα ππεξηεξεί ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ AZAX 

KLORON / AZAX KLORON SPRAY θαη λα ππνιείπεηαη ην αληαγσληζηηθό DETTOL, ελώ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ε ππεξνρή απηή δελ ηεθκεξηώζεθε, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε 

επηθνηλσλία ππνβαζκίδεη θαη απαμηώλεη ην πξντόλ DETTOL θαη ζπλεπώο πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 11 

θαη 12 ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

Β. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ζηις επιθάνειες ηοσ ζπιηιού δεν αναπηύζζονηαι μόνο βακηερίδια, 

αλλά κσρίως επικίνδσνα μικρόβια και ιοί, ποσ ένα απλό ανηιβακηεριδιακό δεν ανηιμεηωπίδει», ε 

Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ηελ εζθαικέλε εληύπσζε ζηνπο θαηαλαισηέο όηη 

ζην νηθηαθό πεξηβάιινλ αλαπηύζζνληαη θπξίσο επηθίλδπλα κηθξόβηα θαη κάιηζηα ζε πνζνζηό 

κεγαιύηεξν από ηα βαθηεξίδηα. Δπηπιένλ – ζύκθσλα κε ηνλ ππό έιεγρν ηζρπξηζκό -  ηα ππόινηπα 

πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο αληηκεησπίδνπλ κόλν ηα βαθηεξίδηα θη επνκέλσο είλαη ελδερόκελν λα 

πξνθιεζεί ακθηβνιία ή θαη αλεζπρία ζην θνηλό, ε νπνία όκσο είλαη αβάζηκε αθνύ από ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δελ ηεθκεξηώζεθε ε αθξίβεηα ησλ παξαπάλσ. 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν πξναλαθεξζείο ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζηα 

άξζξα 3.1, 4.2 θαη 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

Γ. ρεηηθά κε ηε θξάζε «100% ζιγοσριά AZAX KLORON / AZAX KLORON SPRAY» ε Δπηηξνπή έθξηλε 

όηη εθόζνλ αθξηβώο ε ίδηα δηαηύπσζε «100% ζηγνπξηά DETTOL» ρξεζηκνπνηείηαη ήδε θαη επί καθξόλ 

από ην πξντόλ DETTOL, ην νπνίν κάιηζηα είλαη επζέσο αληαγσληζηηθό κε ηα δηαθεκηδόκελα, είλαη 

πηζαλό λα πξνθιεζεί ζύγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ππάξρεη ζέκα πξνζβνιήο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

ΔΚΓ-Δ. 
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Καηά ζπλέπεηα ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο ζηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα ζεκεία θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα  

γίλνπλ γηα κελ ην ηειενπηηθό εληόο 5 εκεξώλ, γηα δε ην πιηθό επί ηεο ζπζθεπαζίαο ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ θαη όρη πιένλ ησλ 30 εκεξώλ, όπσο νξίδεηαη από ηνλ Καλνληζκό.       

 

 

 

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

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. 


