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Ε∆ΕΕ – Σ∆Ε – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, έλαβε υπ’ όψιν της την υποβληθείσα
αίτηση ελέγχου και τα επιχειρήµατα των δύο πλευρών, προκειµένου να αξιολογήσει εάν υφίσταται
παραβίαση των διατάξεων του ΕΚ∆-Ε.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της επιδηµίας του COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο αιτών τον έλεγχο καταναλωτής, όπως είχε εγκαίρως ενηµερώσει.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, διατυπώθηκε η τοποθέτηση της εγκαλούµενης πλευράς ότι το υπό
έλεγχο υλικό συνιστά one to one επικοινωνία, µε την έννοια της ενηµέρωσης (και ως τέτοιο δεν
υπόκειται σε κανέναν περιορισµό) και όχι διαφηµιστική επικοινωνία / προωθητική ενέργεια, που –
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όπως επιβεβαιώθηκε και από τους εκπροσώπους της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ – δεν επιτρέπεται
βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου.
Αξιολογώντας το παρακάτω υπό έλεγχο υλικό (κείµενο email που απέστειλε η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
στον εγκαλούντα καταναλωτή):
«Γιώργο, το MARLBORO ήταν δίπλα σου. Για πάνω από 100 χρόνια. Μια µάρκα, ένα σύµβολο. Η
λεπτή γεµάτη γεύση καπνού. Σήµερα, σε καλεί να κάνεις την αλλαγή. Να ανάψεις ένα MARLBORO και
µετά να το αφήσεις πίσω σου. Σωστά, να το αφήσεις πίσω σου. Γιατί τώρα υπάρχει καλύτερος τρόπος
να απολαµβάνεις την πραγµατική γεύση καπνού, χωρίς στάχτες. Υπάρχει το IQOS. Από τους
κατασκευαστές του MARLBORO. Ξεκίνησε το ταξίδι σου. ∆ΟΚΙΜΑΣΕ ΤΟ IQOS ∆ΩΡΕΑΝ για 30
ηµέρες. ∆ΟΚΙΜΑΣΕ ∆ΩΡΕΑΝ. Φιλικά, Οµάδα MARLBORO»,
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν της ότι σύµφωνα µε τον ΕΚ∆-Ε
1. ο όρος διαφηµιστική επικοινωνία περιλαµβάνει τη διαφήµιση, τα διαφηµιστικά µηνύµατα σε
συσκευασίες προϊόντων, σε ετικέτες και σε υλικό των σηµείων πώλησης και άλλες προωθητικές
ενέργειες, όπως προσφορές, χορηγίες, άµεσο marketing και θα πρέπει να εκλαµβάνεται µε την
ευρύτερη έννοια ως κάθε µορφή επικοινωνίας που αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων και τον
επηρεασµό της καταναλωτικής συµπεριφοράς,
2. προβλέπεται ειδικό κεφάλαιο στο οποίο ως προώθηση πωλήσεων νοούνται και οι προσφορές κάθε
είδους, δώρων ή εκπτώσεων, µειωµένων τιµών και δωρεάν προσφορών, που µπορεί να γίνονται και
µέσω ηλεκτρονικών µέσων,
3. προβλέπεται ειδικό κεφάλαιο στο οποίο ορίζεται ότι το άµεσο marketing περιλαµβάνει κάθε
δραστηριότητα επικοινωνίας µε σκοπό την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών ή τη µετάδοση εµπορικών
µηνυµάτων που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε µέσο στοχεύοντας να πληροφορήσουν και
επιδιώκοντας την εξασφάλιση ανταπόκρισης από τον αποδέκτη του µηνύµατος,
η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι το εν λόγω υλικό συνιστά διαφηµιστική επικοινωνία και εµπίπτει στο
πεδίο ελέγχου του ΕΚ∆-Ε.
Όπως προκύπτει ευχερώς από τα παραπάνω, η έννοια της διαφηµιστικής επικοινωνίας ορίζεται µε τον
ευρύτερο δυνατό τρόπο και δεν περιορίζεται από το µέσο µετάδοσης, ούτε από τον αριθµό των
αποδεκτών ή από άλλες συνθήκες. Από το περιεχόµενο της κρινόµενης επικοινωνίας προκύπτει ότι
αυτή αποσκοπεί στην προώθηση των πωλήσεων του προϊόντος IQOS και για το λόγο αυτό κρίνεται ως
διαφηµιστική επικοινωνία, γεγονός που δεν αναιρείται από την – κατά τα λοιπά – θεµιτή προσέγγιση
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της απευθείας, προσωπικής επικοινωνίας της εταιρείας µε τον καταναλωτή (µε την προηγούµενη
συγκατάθεση του).
Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία, µε τον τρόπο
που είναι διατυπωµένη, αποτελεί διαφηµιστική επικοινωνία (όπως αναλυτικά εξηγήθηκε), συνιστά
προωθητική ενέργεια και άρα προσκρούει στο άρθρο Α. του Παραρτήµατος 2 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να
διακοπεί. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, η διαφήµιση και προώθηση προϊόντων καπνού επιτρέπεται µόνο
σε έντυπα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελµατίες του εµπορίου καπνού και µόνο
στους εσωτερικούς χώρους των σηµείων πώλησης προϊόντων καπνού.

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.

