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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου
και την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που
αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Κατά την αξιολόγηση του ισχυρισμού «Νέο AJAX … δεν υπάρχει καλύτερο πολυκαθαριστικό για χρήση
σε όλο το σπίτι» η Επιτροπή έκρινε ότι οι αιτιάσεις που διατυπώνονται στην αίτηση ελέγχου δεν είναι
επαρκείς για να στοιχειοθετηθεί παράβαση των άρθρων του ΕΚΔ-Ε.
Ωστόσο, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την εγκαλούμενη
πλευρά για την τεκμηρίωση του υπό έλεγχο ισχυρισμού δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, καθώς δεν
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μπορούν να θεωρηθούν αντικειμενικώς αποδεκτά και αξιόπιστα αφού είναι εσωτερικά στοιχεία της
εταιρείας Colgate Palmolive και δεν προέρχονται από τρίτο ανεξάρτητο φορέα.
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός «Νέο AJAX … δεν υπάρχει
καλύτερο πολυκαθαριστικό για χρήση σε όλο το σπίτι» δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, είναι πιθανό να
οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις ως προς τις ιδιότητες του προϊόντος, προσκρούει στα άρθρα 5
και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 4 ημερών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Επισημαίνεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια
Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της
παρούσας.
Υπενθυμίζουμε 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.

