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Η Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ
θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά
ηε ζπδήηεζε.
Η Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο «ε κόλε κε 2 επηυάλεηες, ειεθτροληθή επηιογή ζερκοθρασίας,
αστόκατα ρσζκηδόκελε πίεσε» παξόηη ηεθκεξηώζεθε σο πξνο ηηο 2 επηθάλεηεο εληνύηνηο κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε αλαθνξηθά κε ηα δύν άιια αλαθεξόκελα ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηα νπνία δελ
ηεθκεξηώζεθε απνθιεηζηηθόηεηα αθνύ όπσο πξνέθπςε ηα ίδηα πξνζθέξνληαη θαη από άιιεο πξέζεο
ζηδεξώκαηνο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά.
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Δπίζεο, ε Δπηηξνπή εθηηκώληαο αθ’ ελόο ην γεγνλόο όηη ν ζρεκαηηζκόο αιάησλ ζηελ επηθάλεηα
ζηδεξώκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πεξίγξακκα ηεο πάλσ επηθάλεηαο (όπσο επηδείρζεθε θαηά ηε
δηαδηθαζία) δελ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντόληνο θαη αθ’ εηέξνπ όηη από ηελ εγγύεζε εμαηξείηαη
ην εμάξηεκα VAP-O-JET, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη άκεζα από ηε ζπζζώξεπζε αιάησλ,
θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη ν ηζρπξηζκόο «… εγγύεζε … εθ’ όξνπ δσήο γηα ηα άιαηα» είλαη ππεξβνιηθόο
θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εζθαικέλεο εληππώζεηο.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία ELNA PRESS,
ζηα παξαπάλσ ζεκεία πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο
εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο.
Σέινο, ν ηζρπξηζκόο «5 τρόληα ειβετηθή εγγύεσε» θαηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ηεθκεξηώζεθε
επαξθώο θαζώο πξνζθνκίζζεθαλ ζηνηρεία – θπξίσο επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ELNA – πνπ
απνδεηθλύνπλ ηελ ειβεηηθή πξνέιεπζε ησλ δηαθεκηδόκελσλ πξντόλησλ ELNA PRESS.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

