ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Β 946
ΑΙΤΩΝ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Σ / 1659 / 23.03.2022 με θέμα
«ALWAYS PLATINUM»

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

B / 945 / 01.04.2022
15.04.2022
Β / 946 / 20.04.2022

ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ν. ΜΠΙΛΙΡΗΣ
Κ. ΒΛΑΧΟΥ
Σ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ε. ΜΟΥΣΑΜΑ
Μ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ
Α. ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ
Α. Α

ΕΙΙΡΑ
ΣΔΕ – MONDELEZ
ΕΙΤΗΣΕΕ
ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΔΕΕ – DDB
PACT
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Α. ΓΡΙΜΠΑ
Μ. ΒΟΛΙΚΑ

PROCTER & GAMBLE
PROCTER & GAMBLE

Α. ΜΠΑΡΟΥΜΑ

PROCTER & GAMBLE

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ – Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό
έλεγχο επικοινωνία και έλαβε γνώση της αίτησης επανελέγχου και των στοιχείων που
κατατέθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της COVID 19, η Επιτροπή
συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν κατά τη
συνεδρίαση και, με σεβασμό σε αντίθετες επί του θέματος απόψεις που διατυπώθηκαν, έκρινε
ομόφωνα ότι το κόκκινο χρώμα και η χρήση του στην ψηφιακή επίδειξη (demo) του προϊόντος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Always Platinum δεν προσβάλουν τα ήθη και τις επικρατούσες αντιλήψεις ευπρέπειας και η
συγκεκριμένη διαφημιστική επικοινωνία στο σύνολό της είναι σύμφωνη με τα άρθρα 1 και 2
του ΕΚΔ-Ε.
Ως εκ τούτου, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή – συμφωνώντας με την Πρωτοβάθμια – ομόφωνα
αποφάσισε ότι η ελεγχόμενη επικοινωνία Always Platinum δεν προσκρούει στον ΕΚΔ-Ε.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, στο πλαίσιο των κανόνων της
αυτορρύθμισης, 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, δύναται να εφαρμοστεί το
Άρθρο 10 του Κανονισμού.
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.

