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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο
επικοινωνία λαμβάνοντας υπ’ όψιν της την αίτηση επανελέγχου, τα στοιχεία που κατατέθηκαν
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τα επιχειρήματα που προφορικά
αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση και από τις δύο πλευρές.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καταρχήν η Επιτροπή έκανε δεκτή την ένσταση της εταιρείας L’ OREAL HELLAS σχετικά με τη
μη ορθή υποβολή των σχετικών με την υπόθεση αυτή στοιχείων εκ μέρους της πλευράς
BEIERSDORF HELLAS / FCB ΓΝΩΜΗ.
Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της το πλαίσιο κανόνων που ισχύει για τα αντηλιακά προϊόντα σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και αξιολογώντας την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία ως
προς το επικοινωνιακό της αποτέλεσμα κατέληξε στα εξής:
Σχετικά με τους ισχυρισμούς «προστασία από τις υπέρυθρες ακτίνες», «πολύ υψηλή
προστασία» και «ενισχυμένη προστασία ενάντια στις UVA, UVB και Υπέρυθρες», η Επιτροπή
ομόφωνα συμφωνεί με την Απόφαση Α 5219 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής επί των σημείων
αυτών, με το ίδιο σκεπτικό όπως αυτό αναπτύσσεται στην 4η παράγραφο (πλην των
αναφερομένων στην παρένθεση σχετικά με την αποσύνδεση των διαφόρων ειδών ακτίνων
από το βαθμό προστασίας, που δεν έχουν πλέον εφαρμογή) και στην 5η παράγραφο.
Διευκρινίζεται ότι 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.

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.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να
προβεί στις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

