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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 ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη θαηέιεμε ζηα παξαθάησ: 

 

1.  ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «9 ζηιρ 10 ελληνίδερ έμειναν ικανοποιημένερ και θα ξαναγοπάζοςν ηην 

ALWAYS» θαη «9 ζηιρ 10 ελληνίδερ θα ηην ξανά-αγοπάζοςν», ε Δπηηξνπή ζρεκάηηζε ηελ νκόθσλε 

άπνςε όηη δελ απνηππώλνπλ ζαθώο ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζθνκηζζείζαο έξεπλαο «Πξντόλ ηεο 

Υξνληάο 2011».  
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πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε «9 ζηιρ 10 ελληνίδερ» είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη 

ηελ εληύπσζε όηη ζην ζύλνιν ησλ ειιελίδσλ γπλαηθώλ 9 από ηηο 10 έρνπλ αγνξάζεη θαη 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Always, έρνπλ κείλεη ηθαλνπνηεκέλεο θαη ζα ηελ αγνξάζνπλ μαλά.  

Δπεηδή όκσο από ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηεθκεξηώζεθε όηη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη ηελ πξόζεζε 

επαλαγνξάο ηνπ πξντόληνο έρνπλ εθθξάζεη 9 ζηηο 10 γπλαίθεο πνπ είραλ ήδε αγνξάζεη ην πξντόλ, ηνπο 

πξνεγνύκελνπο 6 κήλεο – θαη όρη γεληθά 9 ζηηο 10 ειιελίδεο – ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη 

παξαπάλσ αλαθεξόκελνη ηζρπξηζκνί δελ ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο είλαη ππεξβνιηθνί θαη κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα.  

      

2.  Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ε δηαηύπσζε ηνπ super «Έπεςνα «Πποϊόν ηηρ Χπονιάρ 

2011» tns/icap 09-10/2010 3.038 καηαναλωηέρ ζε επιλεγμένα πποϊόνηα. Trim: 674 γςναίκερ 

αγοπάζηπιερ ηος πποϊόνηορ ηοςρ ηελεςηαίοςρ 6 μήνερ www.productoftheyear.gr Καη. ζεπβιέηερ» είλαη 

πηζαλό λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε, θαζώο δελ είλαη ζαθέο θαη δελ κπνξεί λα γίλεη εύθνια αληηιεπηό όηη 

ζηνπο αλαθεξόκελνπο 3.038 θαηαλαισηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πεξηιακβάλνληαη εθηόο από 

γπλαίθεο θαη άλδξεο, θαη επίζεο ε νξνινγία «trim» είλαη εληειώο άγλσζηε ζην κέζν θαηαλαισηή θαη δε 

ζπκβάιεη  ζηελ ελεκέξσζή ηνπ, ελώ αληηζέησο ελδερνκέλσο δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλόεζε ηεο θαζ’ όια 

αιεζνύο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο «674 γςναίκερ αγοπάζηπιερ ηος πποϊόνηορ ηοςρ ηελεςηαίοςρ 6 

μήνερ». 

Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ super ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε ηαρύηεηα ξνήο δελ 

είλαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ Οδεγία ηνπ ΔΔ (2 ιέμεηο / δεπηεξόιεπην). 

 

3.  ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «βπαβεςμένη πποζηαζία» ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη είλαη 

πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ ηελ εληύπσζε όηη ε πξαγκαηνπνηεζείζα 

βξάβεπζε ηνπ πξντόληνο ALWAYS κέζσ ηεο έξεπλαο «Πξντόλ ηεο Υξνληάο 2011» ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

επζέσο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξεη ην πξντόλ, γεγνλόο πνπ δελ είλαη αθξηβέο 

αθνύ ε παξαπάλσ αλαθεξόκελε έξεπλα δελ εμέηαζε θαη δελ αμηνιόγεζε ηέηνηνπ είδνπο πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε (νκόθσλα ζηα ζεκεία 1 & 2 θαη θαηά πιεηνςεθία ζην 

ζεκείν 3) όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5, 6 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ.  

http://www.productoftheyear.gr/
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Ζ Δπηηξνπή επίζεο απνθάζηζε νκόθσλα ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο λα ηεο ππνβιεζεί γηα 

πξνέγθξηζε πξηλ από ηε κεηάδνζή ηεο γηα ηελ απνθπγή ελδερόκελσλ παξεξκελεηώλ. 

Ζ ζρεηηθή απόθαζε ζα ιεθζεί δηα πεξηθνξάο θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ εγθαινπκέλε εληόο 48 σξώλ 

από ηελ ππνβνιή ηεο λέαο εθδνρήο ηεο επηθνηλσλίαο.               

 

         

 

 

 

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. 


