`
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Σ 1645
ΑΙΤΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΘΕΜΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Διαφημιστική επικοινωνία
«PANTENE»

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σ / 1635-1644 / 19-21.01.2022
24.01.2022
Σ / 1645 / 27.01.2022

Μ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Λ. ΜΟΣΧΟΥ
Δ. ΜΠΕΛΕΚΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΥ
Κ. ΧΟΥΠΗ
Μ. ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
Α. ΓΡΙΜΠΑ
Ε. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ
Δ. ΠΑΣΣΑΡΗ

ΣΔΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΔΕ
ΕΔΕΕ
ΕΔΕΕ
ΕΔΕΕ
PROCTER & GAMBLE
PROCTER & GAMBLE
PROCTER & GAMBLE
PROCTER & GAMBLE

Ε. ΒΙΚΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Α. ΚΑΜΤΣΗΣ
Κ. ΛΑΖΑΡΗ

GREY
PROCTER & GAMBLE
PROCTER & GAMBLE

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ – Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

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 τις υποβληθείσες αιτήσεις 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 εξαιτίας της πανδημίας COVID
19, η Επιτροπή συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Στη συνάντηση δεν παρέστησαν οι καταναλωτές/τριες που προσέφυγαν, ενώ οι καταγγελίες και οι
απόψεις τους διαβάστηκαν κατά τη συνεδρίαση.
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Η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι οι αιτιάσεις που τίθενται με τις υποβληθείσες αιτήσεις ελέγχου δεν
στοιχειοθετούν παραβίαση του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και ομόφωνα
αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία PANTENE 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.
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.

