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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, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία σε σχέση µε την υποβληθείσα αίτηση 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 ΕΚ∆-Ε.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
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Η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι µε τον υπό έλεγχο ισχυρισµό «είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό
καθάρισµα µε Ajax, είναι ένα µάθηµα γιόγκα χωρίς µικρόβια», το µήνυµα που λαµβάνει ο
καταναλωτής είναι πως µε τη χρήση οποιουδήποτε από τα δύο διαφηµιζόµενα θα πετύχει την πλήρη
εξουδετέρωση / αποµάκρυνση από το χώρο του όλων των µικροβίων, δηλαδή – κατά την αντίληψη του
µέσου, χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις, καταναλωτή – όλων των παθογόνων µικροοργανισµών που
µπορεί να οδηγήσουν σε κάποιου είδους µόλυνση.
Όπως εξηγήθηκε κατά τη συνεδρίαση είναι κοινά αποδεκτό ότι ο όρος «µικρόβια» περιλαµβάνει τα
βακτήρια, τους ιούς και τους µύκητες.
Με βάση τα στοιχεία που προσκοµίσθηκαν και από τις δύο πλευρές και σύµφωνα µε όσα
αναγράφονται επί της συσκευασίας των διαφηµιζόµενων προϊόντων, το µεν Ajax spray εξουδετερώνει
τα βακτήρια, τους µύκητες και τη µούχλα, σε ποσοστό 99,9%, το δε Ajax clean fresh εξουδετερώνει τα
βακτήρια και τον ιό H1N1, σε ποσοστό 99,9%, ενώ κανένα από τα δύο προϊόντα δεν αντιµετωπίζει
τους ιούς γενικώς.
Εποµένως, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι η υπόσχεση «χωρίς µικρόβια», συνιστά γενίκευση
διατυπωµένη µε απόλυτο τρόπο, µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένες εντυπώσεις σχετικά µε τις
ιδιότητες των διαφηµιζόµενων προϊόντων, υπό την έννοια ότι είναι πιθανό να οδηγήσει στο
συµπέρασµα ότι και τα δύο αυτά προϊόντα προσφέρουν πλήρη προστασία από τα µικρόβια γενικά (τα
βακτήρια, του ιούς και τους µύκητες), όταν τέτοια αποτελεσµατικότητα δεν τεκµηριώθηκε για κανένα
από τα δύο.
Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισµός «είναι κάτι
παραπάνω από ένα απλό καθάρισµα µε Ajax, είναι ένα µάθηµα γιόγκα χωρίς µικρόβια» προσκρούει
στα άρθρα 5 και 8 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως εντός 3 ηµερών.

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.
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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.

