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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 

παξνπζηάζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 

Ζ Δπηηξνπή ζρεκάηηζε ηελ άπνςε όηη ε ζπλνιηθή εληύπσζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο 

από ην ζπλδπαζκό ηνπ ιεθηηθνύ θαη ηνπ νπηηθνύ κέξνπο ηνπ ππό έιεγρν ηειενπηηθνύ είλαη όηη ην 

δηαθεκηδόκελν πξντόλ FAIRY ULTRA CAPS είλαη θαηαιιειόηεξν ζην λα απνθεύγεηαη ν ρξσκαηηζκόο 

ησλ ήδε ιεξσκέλσλ πιαζηηθώλ ζθεπώλ – αθνύ ζε ηέηνηα (ιεξσκέλα πιαζηηθά ζθεύε) γίλεηαη αλαθνξά  
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ηόζν ζην ιόγν όζν θαη ζηελ εηθόλα. Ζ εληύπσζε απηή εληζρύεηαη εηδηθόηεξα από ηε θξάζε «…έυερα 

και τα χθεσινά», πνπ ππνδειώλεη ζαθώο ιεξσκέλα πιαζηηθά ζθεύε θαη κάιηζηα κε ιεθέδεο 2 εκεξώλ. 

 

Μεηά ηε ζπδήηεζε θαη ζύκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ πξνζθνκίζζεθαλ, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε 

παξαπάλσ εληύπσζε είλαη παξαπιαλεηηθή, θαζώο ε ηζρπξηδόκελε ζπγθξηηηθή ππεξνρή ηνπ FAIRY 

(από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ) αθνξά ζηελ απνθπγή ρξσκαηηζκνύ ησλ πιαζηηθώλ, πνπ δελ 

είλαη ιεξσκέλα, από ηε  κεηαθνξά ηεο «βξσκηάο» από άιια ιεξσκέλα ζθεύε θαη  δελ αθνξά ζηελ 

απάιεηςε ρξσκαηηζκνύ ησλ ήδε ιεξσκέλσλ πιαζηηθώλ, ε νπνία – όπσο έγηλε απνδεθηό θαη από ηα 

δύν κέξε – δελ είλαη εθηθηή κε θαλέλα από ηα πξντόληα πνπ θπθινθνξνύλ ζήκεξα.  

        

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε ηειενπηηθή επηθνηλσλία γηα 

ην πξντόλ FAIRY ULTRA CAPS είλαη πηζαλό λα παξαπιαλήζεη ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηόηεηεο ηνπ πξντόληνο, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 (αιήζεηα) θαη 11 (ζύγθξηζε) 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. 


