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ΤΝΘΔΖ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

Φ.ΝΗΚΟΛΟΓΗΑΝΝΖ 
Γ. ΝΗΚΟΠΟΤΛΟ 
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Α. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ 
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ΔΓΔΔ – ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΔΓΔΔ 
ΔΓΔΔ 
ΓΔ 
ΓΔ 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

Γ. ΜΟΥΟ 
Γ. ΜΑΓΓΗΩΡΟ 
Γ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
Π. ΓΑΒΡΗΛΖ 
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J. NASS 
Γ. ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ 
Γ. ΔΡΗΦΖ  

GREY ATHENS 
SARA LEE HELLAS  
SARA LEE HELLAS  
SARA LEE HELLAS  
SARA LEE HELLAS  
 
LOWE 
ΔΛΑΪ-UNILEVER 
ΔΛΑΪ-UNILEVER  

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

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

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό 

έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.  

 

Ζ Δπηηξνπή αμηνιόγεζε ηόζν ην ηειενπηηθό γηα ηε ζεηξά πξντόλησλ SANEX, όζν θαη ην ηειενπηηθό γηα 

ηε ζεηξά πξντόλησλ VASELINE θαη έθξηλε όηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο πνπ εληνπίδνληαη 

ηδηαίηεξα ζηε ζπλνιηθή αηζζεηηθή ησλ 2 ηαηληώλ, ζην δεκηνπξγηθό όρεκα, ζηε ζθελνζεηηθή 

πξνζέγγηζε, ζηε κνπζηθή θαη ελ ηέιεη ζηε γεληθή εληύπσζε πνπ δεκηνπξγνύλ. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Καηά ζπλέπεηα έθξηλε όηη είλαη ελδερόκελν λα πξνθιεζεί ζύγρπζε ζε κέξνο ησλ θαηαλαισηώλ σο πξνο 

ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ θαη γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε 

επηθνηλσλία VASELINE, πνπ ρξνληθά πξνβιήζεθε δεύηεξε, ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε επξσπατθό 

επίπεδν, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη λα πξνβάιιεηαη σο έρεη 

πέξαλ ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Καλνληζκό πξνζεζκηώλ.  

 

 

 

  

 

 

 

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. 

 

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. 


