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ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ – Γ.Γ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, συνεδρίασε και εξέτασε την υπό έλεγχο
διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου, προκειμένου να κρίνει εάν η
εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας COVID 19, η Επιτροπή
συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.
1. Για την τεκμηρίωση του υπό έλεγχο ισχυρισμού «εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%» προσκομίσθηκε
από την πλευρά της ΑΛΟΥΜΥΛ μια ενεργειακή μελέτη, που είχε σχεδιάσει και εκπονήσει η εταιρεία,
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σύμφωνα με την οποία (μελέτη), με τη χρήση κουφωμάτων αλουμινίου ΑΛΟΥΜΥΛ και υπό συγκεκριμένα
δεδομένα και παραδοχές, υπολογίζεται εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάνει μέχρι και 50%.
Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, η μελέτη αυτή δεν συνιστά στοιχείο κατάλληλο για την επαρκή
τεκμηρίωση του υπό έλεγχο ισχυρισμού, διότι δεν προέρχεται από τρίτη, ανεξάρτητη πηγή ώστε να φέρει
εχέγγυα αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας που είναι απαραίτητα για την ασφαλή της κρίση, όταν
πρόκειται περί επιστημονικών / τεχνικών θεμάτων.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός «εξοικονόμηση ενέργειας
έως 50%» δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, είναι πιθανό οι εντυπώσεις που θα δημιουργήσει να είναι
εσφαλμένες, προσκρούει στο άρθρο 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, προκειμένου
η ελεγχόμενη επικοινωνία να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα.
Επικουρικά σημειώνεται ότι ιδιαίτερα την τρέχουσα χρονική περίοδο που το ενδιαφέρον και η ανάγκη
των καταναλωτών για εξοικονόμηση ενέργειας είναι εξαιρετικά αυξημένα, η Επιτροπή αντιμετωπίζει την
επικοινωνία υποσχέσεων τέτοιου περιεχομένου με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία.
2. Αναφορικά με τον ισχυρισμό «(με κουφώματα ALUMIL φτιαγμένα από) 90% ανακυκλωμένο πράσινο
αλουμίνιο», λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τα ποσοτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την ΑΛΟΥΜΥΛ
και ειδικότερα:
α. τη συνολική ποσότητα των πωληθέντων προϊόντων αλουμινίου για αρχιτεκτονικές εφαρμογές στην
Ελλάδα το 2020 και το 2021 (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου),
β. το σχετικό μερίδιο αγοράς της ΑΛΟΥΜΥΛ (όπως δηλώνεται με επιστολή της Ελληνικής Ένωσης
Αλουμινίου) και
γ. την ποσότητα προϊόντων αλουμινίου που παρήγαγε η ΑΛΟΥΜΥΛ εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένο
αλουμίνιο τα έτη 2020 και 2021,
η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ο ισχυρισμός «(με κουφώματα ALUMIL φτιαγμένα από) 90%
ανακυκλωμένο … αλουμίνιο» τεκμηριώθηκε επαρκώς.
Ως προς το χαρακτηρισμό «πράσινο αλουμίνιο», η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της:
i. ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο προϊόν (σύμφωνα με τα παραπάνω)
ii. ότι η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος είναι «πράσινη», προέρχεται
δηλαδή από ανανεώσιμες πηγές,
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iii. ότι η ενέργεια που καταναλώνεται για την ανακύκλωση του αλουμινίου είναι σημαντικά λιγότερη από
αυτήν που απαιτείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου και επομένως προκαλείται μικρότερη
επιβάρυνση στο περιβάλλον.
Επειδή δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για το «πράσινο αλουμίνιο», επειδή δεν είναι ξεκάθαρο στους
καταναλωτές περί τίνος ακριβώς πρόκειται και επειδή είναι πιθανό η δήλωση αυτή να γίνει αντιληπτή με
διαφορετικούς και ενδεχομένως εσφαλμένους τρόπους, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε – με βάση το
άρθρο 3 του ΕΚΔ-Ε και προκειμένου η ελεγχόμενη επικοινωνία να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
Κώδικα – ότι αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο χαρακτηρισμός «πράσινο» θα πρέπει να
συνοδεύεται με τα παραπάνω αναφερόμενα σημεία που τον εξηγούν και τον αιτιολογούν.
Η προθεσμία για την τροποποίηση της υπό έλεγχο επικοινωνίας στην τηλεόραση, το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 3 ημέρες, δηλαδή η επικοινωνία ως έχει μπορεί να συνεχίσει να
προβάλλεται μέχρι και την Παρασκευή 08/04/2022.
Για το ραδιόφωνο, η προθεσμία είναι 2 ημέρες, δηλαδή μπορεί η επικοινωνία ως έχει να συνεχίσει να
μεταδίδεται μέχρι και την Πέμπτη 07/04/2022, ενώ για τυχόν άλλα υλικά, ισχύουν οι προθεσμίες
τροποποίησης όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.

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 αναστέλλει την ισχύ της παρούσας.
Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των κανόνων της αυτορρύθμισης
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, δύναται να εφαρμοστεί το Άρθρο 10
του Κανονισμού.
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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.

