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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική
επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να αξιολογήσει εάν η εν λόγω
επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Η Επιτροπή αξιολόγησε τόσο τη συνολική, τελική εντύπωση που δημιουργείται από την υπό έλεγχο
διαφημιστική επικοινωνία ARIEL (video), όσο και τα επιμέρους στοιχεία αυτής και ομόφωνα κατέληξε
στα εξής:
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1. Στην εν λόγω επικοινωνία αναφέρεται ο ισχυρισμός «τώρα το Ariel … με νέα σύνθεση» και
παρουσιάζονται οι τρεις διαφορετικές μορφές του απορρυπαντικού (κάψουλες, υγρό, σκόνη). Ωστόσο,
όπως δηλώθηκε και από την πλευρά P&G, το διαφημιζόμενο προϊόν ARIEL στην υγρή του μορφή δεν
έχει αλλάξει (ακόμη) σύνθεση.
Επομένως, επειδή στο σημείο αυτό δηλώνεται το σαφές και μονοσήμαντο μήνυμα ότι τα προϊόντα
ARIEL που εμφανίζονται στην οθόνη, δηλαδή σε σκόνη, σε υγρό και σε κάψουλες, έχουν νέα σύνθεση,
ενώ αυτό δεν είναι αληθές για το υγρό, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι υπάρχει κίνδυνος
παραπλάνησης του καταναλωτή.
Επισημαίνεται ότι κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, το super που προστέθηκε προς διευκρίνιση
«** αναφέρεται στις νέες συσκευασίες Ariel All in 1 κάψουλες και Ariel σκόνη» επί της ουσίας αναιρεί το
κύριο μήνυμα της επικοινωνίας και ως εκ τούτο δεν είναι θεμιτό και δεν είναι ικανό να ανατρέψει την
παραπλανητική εντύπωση που εξηγήθηκε παραπάνω.
2. Αναφορικά με τον υπό έλεγχο ισχυρισμό «… νέα μεγαλύτερα μεγέθη για ακόμη περισσότερη
καθαριότητα», η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο ισχυρισμός «ακόμη περισσότερη καθαριότητα» είναι
διφορούμενος και είναι πιθανό να εκληφθεί από τον καταναλωτή ως υπόσχεση μεγαλύτερης
αποτελεσματικότητας, αφού ο βαθμός της καθαριότητας που προσφέρει ένα απορρυπαντικό εύλογα
παραπέμπει στο πόσο καθαρά γίνονται τα ρούχα και όχι στην ποσότητα των ρούχων που μπορούν να
πλυθούν / πόσες πλύσεις μπορούν να γίνουν με μία συσκευασία.
Επειδή, όπως δηλώθηκε και από την πλευρά P&G, ο εν λόγω ισχυρισμός έχει στόχο να επικοινωνήσει
τη δυνατότητα περισσότερων πλύσεων με μία συσκευασία (και όχι κάποια ποιοτική αναβάθμιση του
προϊόντος), η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι ο ισχυρισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή /
και παραπλάνηση.
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό κρίση επικοινωνία ARIEL (video)
προσκρούει στο άρθρο 5 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ημερών.
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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.
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και
των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη
σχετική αίτηση ελέγχου.
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.

