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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. 

 

Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ιεπηνκεξώο ηηο επηθνηλσλίεο DIROLLO θαη MILNER θαη παξόηη αλαγλώξηζε ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηηο δύν θακπάληεο (βαζηθή ηδέα, DIROLLO εηαηξηθή - έλαληη MILNER 

πξντνληηθήο), εληνύηνηο θαηέιεμε ζηελ άπνςε όηη νη νκνηόηεηέο ηνπο ζηε ζπλνιηθή ηειηθή εληύπσζε 

πνπ δεκηνπξγνύλ είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε ζην κέζν θαηαλαισηή. 



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Δηδηθόηεξα, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ε ελδερόκελε ζύγρπζε νθείιεηαη θπξίσο: 

▪  ζηε ζθελή ηνπ πξσηλνύ κε ην δεπγάξη ζηελ θξεβαηνθάκαξα, πνπ ζθελνζεηηθά ζρεδόλ ηαπηίδεηαη ζηηο 

δύν θακπάληεο 

▪ ζην ζπλδπαζκό ηεο αλαθνξάο κε ηε ζπκβνιηθή νπηηθνπνίεζε ηνπ «ρακόγεινπ» (όπσο απνηππώλεηαη 

επάλσ ζην ηπξί, ζην ηνζη ή ζρεκαηίδεηαη από αλζξώπνπο) πνπ απνηειώληαο ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό 

ηεο επηθνηλσλίαο MILNER είλαη πηζαλό λα νδεγήζεη ζε ζύγρπζε κε ηελ επηθνηλσλία DIROLLO, ε 

νπνία θαηαιήγεη κε ηε θξάζε «νη γεύζεηο πνπ ραξίδνπλ ρακόγεια»,  

θαη επηηείλεηαη από ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

▪  ηελ θνηλή «θόξκα» θαη εθηέιεζε (παξόκνηεο ζηηγκέο δσήο θαη life style) 

▪  ηα δηαθεκηδόκελα πξντόληα MILNER θαη DIROLLO είλαη άκεζα αληαγσληζηηθά 

▪  νη δύν θακπάληεο πξνβάιινληαη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζην ίδην θνηλό 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε επηθνηλσλία MILNER, πνπ 

ρξνληθά αθνινύζεζε απηή ηνπ DIROLLO, είλαη πηζαλό σο απνηέιεζκα θεπγαιέαο θαη αβαζάληζηεο 

εληύπσζεο λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο, 

πξνζθξνύεη ζην άξζξν 16 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 7 εκεξώλ. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «απόιαυσε τελ πιούσηα γεύσε θαη τα ζρεπτηθά συστατηθά που χρεηάδεσαη 

θάζε κέρα …», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ηελ εζθαικέλε εληύπσζε  όηη ε 

θαηαλάισζε ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζύλνιν ησλ αλαγθαίσλ 

ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ, γεγνλόο πνπ δελ ηεθκεξηώζεθε. 

Γηα ην ιόγν απηό, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ππό θξίζε ηζρπξηζκόο πξνζθξνύεη ζην 

άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 7 εκεξώλ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «υτηάχλεταη από υρέσθο εκηαποβουτυροκέλο γάια» θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεθκεξηώζεθε όηη ην γάια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη παζηεξησκέλν, όκσο ε Δπηηξνπή δηαηύπσζε ηελ 

νκόθσλε άπνςε όηη δειώζεηο ζρεηηθέο κε ηελ νλνκαζία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθεη ην δηαθεκηδόκελν 

πξντόλ ή ησλ πξώησλ πιώλ από ηηο νπνίεο απηό παξάγεηαη όηαλ πξνβιέπνληαη θαη ξπζκίδνληαη από 

ηνλ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ θαη ηηο αξκόδηεο θξαηηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλεο κε ηα 

νξηδόκελα από ηνπο παξαπάλσ θνξείο.        
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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. 


