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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

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 κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισμών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της επιδημίας του COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.
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Αναφορικά με τις δύο απεικονίσεις της χελώνας (φωτογραφία σε σελίδα περιοδικού και παιδικό
σχέδιο), που εμφανίζονται στην υπό έλεγχο τηλεοπτική επικοινωνία, η Επιτροπή έκρινε ότι διαφέρουν
ουσιωδώς από την απεικόνιση της χελώνας που χρησιμοποιείται στο σήμα, στην επικοινωνία και στη
συσκευασία των προϊόντων της μάρκας PLANET, ως προς το ύφος, τα χρώματα, το σχεδιασμό και τη
συνολική εντύπωση που τελικά προκαλεί.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν προκύπτει κίνδυνος παραπλάνησης ή σύγχυσης του
καταναλωτή ως προς τον διαχωρισμό των δύο μαρκών, ούτε τίθεται θέμα εκμετάλλευσης της φήμης
των προϊόντων PLANET.
Σχετικά με τη φράση “Save the Aegean” η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πρόκειται για δράση του
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», την οποία – όπως εξηγήθηκε κατά τη συνεδρίαση
– στηρίζει η εγκαλούμενη εταιρεία και έκρινε ότι η αναφορά της είναι θεμιτή και δεν παραπέμπει στην
καμπάνια των προϊόντων PLANET.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία REGINA
PLANET δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

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.
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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.

