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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.
Αναφορικά με τον υπό έλεγχο ισχυρισμό «το πιο περιποιητικό αφρόλουτρο για την επιδερμίδα σας», η
Επιτροπή ενημερώθηκε ότι έχει ήδη τροποποιηθεί και ότι κατόπιν της τροποποίησης αυτής η
εγκαλούσα πλευρά SOLID / ΕΛΑΪΣ-UNILEVER αποσύρει το σχετικό αίτημα ελέγχου.
Σχετικά με τον υπό έλεγχο ισχυρισμό «όλη η απαλότητα και η φροντίδα της κρέμας NIVEA», η
Πρωτοβάθμια Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι τεκμηριώθηκε επαρκώς και ότι δεν είναι πιθανό να
οδηγήσει σε σύγχυση ή/και παραπλάνηση ως προς τις ιδιότητες του διαφημιζόμενου αφρόλουτρου σε
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σχέση με την κρέμα NIVEA, καθώς η «απαλότητα» και η «φροντίδα» είναι έννοιες που συνδέονται
αόριστα και γενικά με την περιποίηση του δέρματος, χωρίς να υπόσχονται συγκεκριμένα οφέλη, αλλά
και επειδή από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν αναφορικά με τη σύνθεση του διαφημιζόμενου
προϊόντος, προέκυψε ότι περιέχονται συστατικά τέτοια που δικαιολογούν τον εν λόγω ισχυρισμό.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία δεν
προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

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.

