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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 

Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο 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. 

 

1. Καηαξράο, ε Δπηηξνπή ελεκεξώζεθε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππό θξίζε ηειενπηηθήο 

επηθνηλσλίαο, κε ηξόπν ώζηε λα κελ πεξηιακβάλνληαη ηα απνζκεηηθά πξντόληα DEO & ROLL 

ON σο κέξνο ηεο ζεηξάο PURE & NATURAL ζην pack shot ηεο ηαηλίαο. 

Καηόπηλ απηνύ θαη κε βάζε ην άξζξν 8.Γ. ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, ε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ επί ηνπ ζρεηηθνύ ζεκείνπ (2) ηεο αηηήζεσο ειέγρνπ δηεθόπε. 
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2. Με βάζε ηνλ θνηλά απνδεθηό νξηζκό ηεο COLIPA πεξί «θπζηθώλ ζπζηαηηθώλ» θαη 

«ζπζηαηηθώλ θπζηθήο πξνέιεπζεο» θαη κε δεδνκέλν όηη δελ πξνζθνκίζζεθαλ από ηελ 

εγθαινύκελε πιεπξά επαξθή ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ όηη ηα πεξηερόκελα ζηα 

δηαθεκηδόκελα πξντόληα ζπζηαηηθά, ζην αλαθεξόκελν ζηελ επηθνηλσλία πνζνζηό, δελ έρνπλ 

ηύρεη επεμεξγαζίαο άλεπ πξνζέζεσο ρεκηθήο ηξνπνπνηήζεσο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα 

απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε δηαηύπσζε «από 95% υυσικά συστατικά» δελ είλαη αθξηβήο, είλαη 

πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ιαλζαζκέλεο εληππώζεηο θαη γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο πξνζθξνύεη ζηα 

άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 3 εκεξώλ. 

 

3. ρεηηθά κε ηα αλαγξαθόκελα ζηε ζπζθεπαζία ηνπ ROLL ON, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε ηελ 

αλαθνινπζία πνπ πθίζηαηαη, κε ηελ αλαθνξά ζε 24σξε πξνζηαζία επί ηεο γπάιηλεο 

ζπζθεπαζίαο θαη ζε 48σξε ζηε ράξηηλε θαη νκόθσλα απνθάζηζε όηη είλαη πηζαλό λα 

νδεγήζεη ζε ζύγρπζε, πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα γίλεη ε αλάινγε 

ηξνπνπνίεζε, ώζηε λα δειώλεηαη κε ζαθήλεηα ε ηδηόηεηα ηνπ πξντόληνο πνπ ηειηθά ηζρύεη. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή πξέπεη λα γίλεη ζην ζπληνκόηεξν δπλαηό ρξνληθό δηάζηεκα.  

 
4. Σέινο, ε Δπηηξνπή επηζεκαίλεη όηη ε ππό θξίζε ηειενπηηθή επηθνηλσλία NIVEA PURE & 

NATURAL ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηελ Οδεγία ηνπ ΔΔ όζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ 

θπιηόκελσλ θαη ζηαζεξώλ ηίηισλ.  

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 

Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

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

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


