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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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Κατά την κρίση της Επιτροπής, η συνολική εντύπωση που προκύπτει από τις συγκρινόµενες
επικοινωνίες είναι διαφορετική (λόγω των διαφορών στα επιµέρους στοιχεία του δηµιουργικού τους).
Επίσης, η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η χρήση της έννοιας της «προστασίας» δεν µπορεί να
αποκλειστεί από καµία από τις δύο µάρκες, ενώ είναι ήδη συνδεδεµένη και µε τη µάρκα Dettol.
Σχετικά µε τον υπό έλεγχο ισχυρισµό, η Επιτροπή µε βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και από τις
δύο πλευρές, καθώς και όσα αναλυτικά συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση, κατέληξε στα εξής.
Α. Η διατύπωση «προστατεύουµε ό,τι αγαπάµε», που εµφανίζεται στην υπό κρίση επικοινωνία Dettol
ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα µε την διατύπωση «προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς», που στην Ελλάδα
χρησιµοποιήθηκε προγενέστερα (και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα) στην
επικοινωνία της µάρκας myPlanet.
Β. Στην αντίληψη των καταναλωτών, τόσο τα προϊόντα της µάρκας Dettol, όσο και τα προϊόντα της
µάρκας myPlanet ανήκουν στον ευρύτερο κλάδο των καθαριστικών, γεγονός που καθιστά ευθέως
ανταγωνιστικά µεταξύ τους ορισµένα από αυτά.
Με βάση τα παραπάνω, παρότι δεν εντοπίζεται θέµα παραπλάνησης των καταναλωτών ή
εκµετάλλευσης φήµης, η Επιτροπή έκρινε ότι η χρήση της ίδιας έκφρασης / διατύπωσης στην
επικοινωνία ανταγωνιστικών προϊόντων δεν είναι σύµφωνη µε τις αρχές του θεµιτού ανταγωνισµού και
για τον λόγο αυτό, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η φράση «προστατεύουµε ό,τι αγαπάµε» στη
διαφηµιστική επικοινωνία Dettol προσκρούει στο άρθρο 1.2 του ΕΚ∆Ε και πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.
Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην υπό έλεγχο τηλεοπτική επικοινωνία οι πληροφορίες που
εµφανίζονται µε σταθερούς και κυλιόµενους τίτλους δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας του
ΣΕΕ, τόσο ως προς το µέγεθος των γραµµάτων όσο και ως προς την ταχύτητα ροής / διάρκεια
παραµονής τους και εποµένως δεν είναι ευανάγνωστες.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι στο σηµείο αυτό εντοπίζεται παράβαση του
άρθρου 3 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις.
Ως προς τις προθεσµίες τροποποίησης, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η προβολή της υπό
έλεγχο επικοινωνίας ως έχει πρέπει να διακοπεί µέχρι (και) την Παρασκευή 28/05/2021.
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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.
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.

