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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 ηξνπνπνηεκέλε επηθνηλσλία MILNER θαη απνθάζηζε ηελ δηα πεξηθνξάο
αμηνιόγεζε ηνπ ζέκαηνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10.Θ ηνπ Καλνληζκνύ.
ε ζπλέρεηα ηεο Α 4414 Απόθαζεο ε Επηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ
εθαξκόζηεθαλ ζηα δύν ππό θξίζε ηειενπηηθά MILNER (εκ. 1εο εκθ. 01.06.2011, δηάξθ. 35’’) απερνύλ
ην γξάκκα θαη ην πλεύκα ηεο παξαπάλσ αλαθεξόκελεο απόθαζεο, κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη
ζύγρπζε ζηνλ θαηαλαισηή, αθνύ ε νπηηθνπνίεζε ηνπ «ρακόγεινπ» (ζην ηπξί, ζην ςσκί, ζην
δηαζρεκαηηζκό ησλ αλζξώπσλ) δε ζπλδέεηαη πιένλ κε ην ιεθηηθό «ρακνγέια ζηε δσή», ην νπνίν
αληηθαηαζηάζεθε από ηε θξάζε «δήζε μέγλνηαζηα», κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή εληύπσζε πνπ
δεκηνπξγείηαη λα δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά από απηήλ ηεο επηθνηλσλίαο DIROLLO.
Επηπιένλ, ε Επηηξνπή έθξηλε θαηά πιεηνςεθία όηη νη παξάκεηξνη πνπ ζηελ αξρηθή επηθνηλσλία
θξίζεθε όηη επέηεηλαλ ηε ζύγρπζε (θνηλή «θόξκα», άκεζνο αληαγσληζκόο, ρξνληθή ζύκπησζε
πξνβνιήο) δελ εμαθνινπζνύλ ζηελ ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή ηεο επηθνηλσλίαο λα ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην
ηξόπν.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Επηηξνπή θαηά πιεηνςεθία απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε ηξνπνπνηεκέλε
επηθνηλσλία MILNER είλαη ζύκθσλε κε ηελ Α 4414 Απόθαζε θαη δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΕΚΔ-Ε.

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.

