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Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισµό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφηµιστική
επικοινωνία σε σχέση µε την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και
επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειµένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.
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Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισµών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της πανδηµίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης.
Με βάση τα στοιχεία και τα επιχειρήµατα και των δύο πλευρών, που συζητήθηκαν εκτενώς κατά τη
συνεδρίαση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στο διαγωνισµό που διενεργείται µέσω του προγράµµατος
πιστότητας LIDL PLUS, καταγράφεται η συχνότητα µε την οποία κάθε συµµετέχων πραγµατοποιεί
αγορές (που προκύπτει από το σκανάρισµα της ηλεκτρονικής του κάρτας στο ταµείο του
καταστήµατος) και κάθε σκανάρισµα αντιστοιχεί σε ένα (1) πόντο, τον οποίο λαµβάνει ο συµµετέχων
µε σκοπό – συγκεντρώνοντας όσο γίνεται περισσότερους πόντους – να κερδίσει 500 €. Εποµένως, εν
προκειµένω, ο καταναλωτής καλείται να συγκεντρώσει πόντους (µε κάθε σκανάρισµα που
µετατρέπεται σε πόντο) κατ’ αναλογία άλλων πολλών επιχειρήσεων που µετατρέπουν σε πόντους το
ποσό της εκάστοτε αγοράς.
Κατά συνέπεια, αναφορικά µε τους ισχυρισµούς
-

«χωρίς πόντους»,

-

«πόντους, πόντους, πόντους… εσύ πόσους µάζεψες για µια δωροεπιταγή λίγων ευρώ;»,

-

«αν όµως σου έλεγα πως µπορείς να κερδίσεις 500 € χωρίς πόντους; κατέβασε στο
smartphone τη νέα εφαρµογή Lidl Plus και διεκδίκησε 500 € χωρίς πόντους»,

η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι δεν τεκµηριώθηκαν επαρκώς, µπορεί να προκαλέσουν εσφαλµένες
εντυπώσεις, σύγχυση ή / και παραπλάνηση στους καταναλωτές.
Περαιτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι ο ισχυρισµός «πόντους, πόντους, πόντους… εσύ πόσους
µάζεψες για µια δωροεπιταγή λίγων ευρώ;» αναφέρεται προφανώς σε προγράµµατα επιβράβευσης
ανταγωνιστικών εταιρειών και συνιστά απαξιωτική τοποθέτηση έναντι αυτών, καθώς αµφισβητεί /
υποβαθµίζει την αξία που µπορεί να έχει κάθε δωροεπιταγή, ανεξάρτητα από το ποσό της, για τις
επιχειρήσεις, αλλά πρωτίστως για τον καταναλωτή και ιδιαίτερα κάτω από το πρίσµα των σηµερινών
δύσκολων οικονοµικών συνθηκών.
Επίσης, σχετικά µε τον ισχυρισµό «οι 100 συχνότεροι, κερδίζουν 500€ για αγορές από τα καταστήµατα
LIDL», η Επιτροπή έκρινε ότι είναι ελλιπής, διότι παραλείπεται η πληροφορία ότι σε περίπτωση
ισοβαθµίας ο νικητής αναδεικνύεται µετά από κλήρωση. Η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι η
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πληροφορία αυτή είναι ουσιώδης για τη σωστή και πλήρη ενηµέρωση του καταναλωτή και θα πρέπει
να συµπληρωθεί στην υπό έλεγχο επικοινωνία.
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι η υπό έλεγχο επικοινωνία στα
προαναφερόµενα σηµεία προσκρούει στα άρθρα 3, 5, 8 και 12 του ΕΚ∆-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως εντός 3 ηµερών. Σε περίπτωση που η επικοινωνία εµφανίζεται σε εβδοµαδιαία έντυπα, η
προθεσµία είναι 7 ηµέρες.
Αναφορικά µε τον υπό έλεγχο ισχυρισµό «όσο πιο συχνά πραγµατοποιείς αγορές και σκανάρεις την
προσωπική σου ψηφιακή κάρτα LIDL PLUS στο ταµείο, τόσο ανεβαίνεις στη βαθµολογία των πιο
πιστών πελατών», η Επιτροπή οµόφωνα έκρινε ότι περιγράφει τη διαδικασία, χωρίς να προσκρούει σε
καµία από τις διατάξεις του ΕΚ∆-Ε.

Προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισµού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι µε βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Ελέγχου Επικοινωνίας δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα στην εφαρµογή της παρούσας.

Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα µέσα που
αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένων των ψηφιακών καθώς και
των owned channel στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη
σχετική αίτηση ελέγχου.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση µη πλήρους εφαρµογής της Απόφασης, το ΣΕΕ δύναται να προβεί στις
προβλεπόµενες από τον Κανονισµό κυρώσεις.
Υπενθυµίζεται σύσταση του ∆.Σ. του ΣΕΕ προς τα εµπλεκόµενα µέρη να µη χρησιµοποιούν ή κάνουν
αποσπασµατικές αναφορές σε αποφάσεις των Επιτροπών για σκοπούς δηµοσιότητας ή προβολής,
προκειµένου να αποφεύγονται παρερµηνείες.

