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Σε συνέχεια της Α 5347 / 11.01.2018 Απόφασής της η Επιτροπή έλαβε γνώση της από 16/02/2018
επιστολής της εταιρείας PROCTER & GAMBLE με θέμα την παράταση της προθεσμίας τροποποίησης
του αυτοκόλλητου στη συσκευασία του προϊόντος FAIRY και της από 22/02/2018 επιστολής των
εταιρειών BOLD OGILVY / ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ σχετικά με το θέμα αυτό και επισημαίνει τα εξής.
Για τον προσδιορισμό των προθεσμιών εφαρμογής της Απόφασης η Επιτροπή συνυπολόγισε όλες τις
παραμέτρους και τις ιδιαίτερες συνθήκες που, κατά κανόνα, ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία
(απορρυπαντικό πιάτων) σε κάθε μέσο / υλικό (τηλεόραση, διαδίκτυο, συσκευασία) και κατόπιν
κατέληξε στην προθεσμία των τριών μηνών, την οποία θεωρεί δίκαιη και εφικτή για την τροποποίηση
του αυτοκόλλητου στη συσκευασία του προϊόντος.
Ως εκ τούτου η Πρωτοβάθμια Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην κάνει δεκτό το αίτημα που
υποβλήθηκε από την εταιρεία P&G για παράταση της προθεσμίας εφαρμογής της Α 5347/11.01.2018
επί της συσκευασίας του προϊόντος FAIRY.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.
Υπενθυμίζεται σύσταση του Δ.Σ. του ΣΕΕ προς τα εμπλεκόμενα μέρη να μη χρησιμοποιούν ή κάνουν
αποσπασματικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δημοσιότητας ή προβολής,
προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες.

