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Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – 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 ΕΚ∆-Ε.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
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Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά τη συνεδρίαση και κατέληξε
στα εξής.
Όπως δηλώθηκε και από τις δύο πλευρές, για τη σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών
απορρυπαντικών πλυντηρίου πιάτων και για την ανάδειξη διαφορών µεταξύ των προϊόντων, οι
εταιρείες του κλάδου (των RECKITT BENCKISER και PROCTER & GAMBLE συµπεριλαµβανοµένων)
έχουν συµφωνήσει σε συγκεκριµένα πρωτόκολλα, που ορίζουν τις διάφορες παραµέτρους της
εκάστοτε συγκριτικής δοκιµής.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν από το ανεξάρτητο και κοινά αποδεκτό ινστιτούτο SGS,
οι συγκριτικές δοκιµές που διενήργησε η εταιρεία PROCTER & GAMBLE, ακολουθώντας τις συνθήκες
που προβλέπονται στο ισχύον πρωτόκολλο (δηλαδή, πρόγραµµα µε θερµοκρασία πλύσης 45 βαθµών
και διάρκεια πλύσης 8 λεπτών), το προϊόν FAIRY PLATINUM PLUS ALL IN ONE κατέγραψε την
καλύτερη συνολικά καθαριστική επίδοση.
Εποµένως, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισµός «Η καλύτερη κάψουλα στην
Ελλάδα ενάντια στα επίµονα υπολείµµατα φαγητού», τεκµηριώθηκε επαρκώς.
Όµως, επειδή οι καταναλωτές επιλέγουν, µε διάφορα κριτήρια, διαφορετικά προγράµµατα πλύσης, µε
χαρακτηριστικά (θερµοκρασία και ιδίως διάρκεια) που είναι πιθανό να διαφέρουν από τις
(συµφωνηµένες από την αγορά και µη αµφισβητούµενες από την Επιτροπή) εργαστηριακές συνθήκες
πλύσης υπό τις οποίες έγιναν οι συγκριτικές δοκιµές, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι η πληροφορία
για τις συνθήκες στις οποίες το διαφηµιζόµενο προϊόν FAIRY PLATINUM PLUS ALL IN ONE
κατέγραψε την καλύτερη επίδοση είναι σηµαντική για τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών και
είναι απαραίτητο να συµπληρώνει τον εν λόγω ισχυρισµό, για την αποφυγή οποιασδήποτε
εσφαλµένης εντύπωσης.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η παράλειψη της προαναφερθείσας
πληροφορίας συνιστά παραβίαση του άρθρου 5.2 του ΕΚ∆-Ε και η υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 4 ηµερών.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στην εφαρµογή της παρούσας.
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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 ∆.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.

