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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(μέσω τηλεδιάσκεψης)

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο
επικοινωνία και έλαβε γνώση της αίτησης επανελέγχου και των στοιχείων που κατατέθηκαν
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
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 αξιολόγησε τους υπό έλεγχο ισχυρισμούς «το μόνο που εξαφανίζει τη βακτηριακή
μόλυνση χωρίς βιοκτόνα» και «έως 100% προστασία από βακτηριακή μόλυνση» και έκρινε ότι
δημιουργούν, με τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό, την εντύπωση ότι η χρήση του
προϊόντος ΕΛΙΝ DIESEL CRYSTAL NEXT εξασφαλίζει με βεβαιότητα και πάντοτε, δηλαδή
κάθε φορά που χρησιμοποιείται, την πλήρη προστασία του κινητήρα από βακτηριακή
μόλυνση.
Σύμφωνα με την κατά πλειοψηφία κρίση της Επιτροπής, τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν,
ήτοι (α) οι προσκομισθείσες μετρήσεις της BureauVeritas για την καθαρότητα του καυσίμου
και (β) η από 12/07/2021 επιστολή του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κ.
ΓΜ, τεκμηριώνουν μεν ότι το εμπλουτισμένο καύσιμο ΕΛΙΝ DIESEL CRYSTAL NEXT
προσφέρει προστασία από βακτηριακή μόλυνση, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κατά
περίπτωση, όμως δεν υποστηρίζουν την σε κάθε περίπτωση και σε σχεδόν απόλυτο βαθμό
προστασία, όπως επικοινωνείται στη διαφήμιση.
Με βάση τα παραπάνω η Δευτεροβάθμια Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι ο
ισχυρισμός «έως 100% προστασία από βακτηριακή μόλυνση», όπως διατυπώνεται μέσα στην
επικοινωνία, είναι απόλυτος και υπερβολικός, μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένες εντυπώσεις,
προσκρούει στα άρθρα 5 και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί.
Το αυτό ισχύει και για τον ισχυρισμό «το μόνο που εξαφανίζει τη βακτηριακή μόλυνση χωρίς
βιοκτόνα», μόνο ως προς την απόλυτη υπόσχεση «εξαφάνισης» της βακτηριακής μόλυνσης.
Αντίθετα, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η μοναδικότητα και η απουσία
βιοκτόνων που διατυπώνονται σε αυτόν τον ισχυρισμό, τεκμηριώθηκαν επαρκώς και επ’
αυτών των σημείων δεν τίθεται θέμα παραβίασης του ΕΚΔ-Ε.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών
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καθώς και των ownedchannel 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.

