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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης–Επικοινωνίας, εξέτασε και αξιολόγησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της καθώς και
την επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διαδικασία.
Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η επίμαχη φράση, όπως χρησιμοποιείται τροποποιημένη στην
τελευταία επικοινωνία του τυριού MILNER «απολαύστε το χωρίς ενοχές», δεν αποβλέπει σε καμία
περίπτωση να μιμηθεί το slogan του ανταγωνιστικού του προϊόντος ARLA, αλλά να συστήσει και
προωθήσει το προϊόν σαν έδεσμα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Εξ’ άλλου, χρησιμοποιείται μόνο στο tvc και όχι στο ραδιοφωνικό μήνυμα και την αφίσα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρόλα αυτά η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι η συγκεκριμένη διατύπωση, σε συσχετισμό με τη
διατύπωση του ARLA «απόλαυση χωρίς τύψεις» είναι δυνατό να οδηγήσει ένα ποσοστό του κοινού –
στόχου σε σύγχυση καθώς μπορεί να εκληφθεί ότι συνδέεται άμεσα με την ιδιότητα των χαμηλών
λιπαρών, που δεν προσθέτουν βάρος.
Υπό την έννοια αυτή, ο ισχυρισμός είναι δυνατό να ταυτιστεί εννοιολογικά με το χρησιμοποιούμενο
slogan του ARLA, προσκρούει στο άρθρο 10 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί εντός 5 ημερών.

Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στον κανονισμό της
ΠΕΕΕ (άρθρο 10, παρ.δ). Επισημαίνεται ότι, βάσει του κανονισμού της ΠΕΕΕ (άρθρο 7, παρ.α), η
προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

