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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 
Διαφήμισης–Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν αλλά και όσα 
προφορικά και γραπτά αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία κρίσης της παραπάνω αιτήσεως ελέγχου.  
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Η Επιτροπή έκρινε ότι η χρησιμοποίηση των λέξεων «ξύρισμα» και «ξυραφάκι» ενδεχομένως να 
δημιουργεί σύγχυση στη μέση καταναλώτρια δεδομένου ότι δεν αποδίδει την ακριβή περιγραφή του 
βοηθήματος αφαίρεσης τριχών του συστήματος VEET RASERA.  
Η έννοια της λέξης «ξυραφάκι» και κατ’ επέκταση της λέξης «ξύρισμα» τόσο κυριολεκτικά όσο και κατά 
την κοινά αποδεκτή αντίληψη της μέσης καταναλώτριας συνδυάζεται με την ύπαρξη λεπίδας (μεταλλικό 
έλασμα). 
Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι οι έννοιες αυτές που χρησιμοποιούνται στην υπό 
κρίση επικοινωνία παραπλανούν ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και προσκρούουν στα 
άρθρα 2 και 4.1α του ΕΚΔ-Ε. 
 
Περαιτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι ο ισχυρισμός «…για απαλότητα που διαρκεί 2 φορές περισσότερο 
απ’ ότι όταν ξυριζόσασταν με λεπίδα…» δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς και αποφάσισε ομόφωνα τη 
διακοπή της χρήσης του έως ότου προσκομισθούν σχετικά επιστημονικά στοιχεία από ανεξάρτητο 
ερευνητικό φορέα.  
 
Σχετικά με την υπό έλεγχο καταχώριση, η Επιτροπή έκρινε ότι πλέον των παραπάνω αναφερομένων 
διαπιστώσεων, ο συνδυασμός λεκτικού και εικαστικού και συγκεκριμένα 

• η απεικόνιση με το βουρτσάκι στη θέση της λεπίδας, αλλά και 

• η ονομασία «συσκευή» - όρος που σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να συσχετισθεί με ένα 
απλό, μονοσήμαντο, πλαστικό εξάρτημα 

παραπλανά και μπορεί να οδηγήσει τη μέση και ενδεχομένως άπειρη καταναλώτρια στην οποία 
απευθύνεται σε εσφαλμένες εντυπώσεις και συγκρίσεις ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 
του προϊόντος. 
Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η υπό κρίση καταχώριση προσκρούει στα άρθρα 2, 
4.1α, 5 και 13.1 του ΕΚΔ-Ε. 
 
Τέλος, με βάση το παραπάνω σκεπτικό, η χρήση των στην αγγλική γλώσσα κατατεθειμένων σημάτων 
έρχεται σε προφανή δυσαρμονία με τις παραπάνω διαπιστώσεις. Εντούτοις, το νομικής φύσεως αυτό 
θέμα βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 
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Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την τροποποίηση της υπό έλεγχο 
επικοινωνίας, στα σημεία που υποδεικνύονται, εντός 7 ημερών για το τηλεοπτικό και την καταχώριση 
σε εβδομαδιαία έντυπα και εντός 30 ημερών για τα μηνιαία έντυπα.   
 
 
 
Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της 
ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.β). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 8, παρ.α), η 
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.  
 
 


