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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα αίτηση 

ελέγχου και την υπό έλεγχο επικοινωνία και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Από όσα κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν και από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την πλευρά 

GEROLYMATOS INTERNATIONAL / BOLD OGILVY η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι το προϊόν ELIMAX 

είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που κατατάσσεται στην κατηγορία ΙΙα και σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο έχει πιστοποιηθεί από τον επίσημο αρμόδιο προς τούτο κοινοποιημένο οργανισμό 

(SGS United Kingdom Ltd, Notified Body 0120), γεγονός που δεν αμφισβητήθηκε από την εγκαλούσα 

πλευρά.  



 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Η σχετική πιστοποίηση που αφορά και στις αναφερόμενες επί της συσκευασίας πληροφορίες (ετικέτα, 

οδηγίες χρήσεως), όπως εξηγήθηκε είναι βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία και εφόσον έχει δοθεί 

για το συγκεκριμένο προϊόν η Επιτροπή του ΣΕΕ αποδέχθηκε την ορθότητα των όσων το προϊόν αυτό 

επικαλείται και δεν προέβη σε περαιτέρω αξιολόγηση τους.  

  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζοντας την υπό έλεγχο επικοινωνία και συγκεκριμένα τον ισχυρισμό 

που εμφανίζεται στο τηλεοπτικό σποτ και σε καταχώρηση του προϊόντος ELIMAX «το πρώτο προϊόν 

με διπλή δράση που εξοντώνει αλλά και προλαμβάνει από ψείρες και κόνιδες / και τις κρατάει μακριά 

από τα μαλλιά» ως προς την επικαλούμενη διπλή δράση, διαπίστωσε ότι πρόκειται για ισχυρισμό που 

αναφέρεται επί της συσκευασίας του προϊόντος και με βάση τα προαναφερθέντα ομόφωνα αποφάσισε 

ότι είναι επαρκώς τεκμηριωμένος και επομένως δεν μπορεί να προκύψει παραπλάνηση του 

καταναλωτή και δεν εντοπίζεται παραβίαση των διατάξεων του ΕΚΔ-Ε.   

 

 

 

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 έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εφαρμογή της παρούσας.  

 

Επισημαίνεται 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.  


