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Η Πξσηνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Ειιεληθό Κώδηθα 

Δηαθήκηζεο – Επηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Καηαξράο, ε Επηηξνπή δέρηεθε ηε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο πεξί απάιεηςεο από ηελ 

ηειενπηηθή επηθνηλσλία ηεο νπηηθήο απόδνζεο «No 1» (αζεκί πιαίζην κε έληνλα κπιε γξάκκαηα) θαη 

κε ρξεζηκνπνίεζήο ηεο ζην κέιινλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν, πνπ ηελ θαζηζηνύζε δπζαλάγλσζηε. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε Επηηξνπή ελεκεξώζεθε γηα ηελ ήδε πξαγκαηνπνηεζείζα ηξνπνπνίεζε ζηελ 

ηειενπηηθή επηθνηλσλία NIVEA SUN PROTECT & BRONZE, θαηόπηλ ηεο νπνίαο ν ππό έιεγρν 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ηζρπξηζκόο «το No 1 νέο αντηλιακό σε πωλήσεις το 2010» απνζύξζεθε θαη αλαδηαηππώζεθε σο: «η 

No 1 νέα σειρά αντηλιακών σε πωλήσεις το 2010» θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο εγθαινύζαο πιεπξάο 

πξνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ. 

 

Η Επηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη πνπ αλαιπηηθά 

ζπδεηήζεθαλ θαηέιεμε ζηελ νκόθσλε άπνςε όηη ν ηζρπξηζκόο «η No 1 νέα σειρά αντηλιακών σε 

πωλήσεις το 2010» βαζίδεηαη ζε κεξνιεπηηθά επηιεγκέλα ζηνηρεία ζύγθξηζεο, είλαη ππεξβνιηθόο θαη 

είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ζην κέζν θαηαλαισηή ηε γεληθεπκέλε θαη εζθαικέλε εληύπσζε όηη ε 

κάξθα NIVEA θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ αγνξά ησλ αληειηαθώλ ζπλνιηθά, γεγνλόο πνπ δελ 

ηεθκεξηώζεθε. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Επηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία NIVEA SUN 

PROTECT & BRONZE ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 & 11 ηνπ 

ΕΚΔ-Ε θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ.      

 

Σέινο, ε Επηηξνπή επηζεκαίλεη όηη ε ππό θξίζε ηειενπηηθή επηθνηλσλία NIVEA SUN PROTECT & 

BRONZE ζα πξέπεη άκεζα λα ελαξκνληζηεί κε ηελ Οδεγία ηνπ ΕΕ όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ 

θπιηόκελσλ θαη ζηαζεξώλ ηίηισλ.  

 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ζ ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΕΕΕ. Επηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Δεπηεξνβάζκηα 

Επηηξνπή Ειέγρνπ Επηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Δ.. ηνπ ΕΕ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


