`
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Σ 1587
ΑΙΤΟΥΣΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΘΕΜΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΡΙΑ
Διαφημιστική επικοινωνία
«LIDL»

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(μέσω τηλεδιάσκεψης)
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
(ως παρατηρητές)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σ / 1583 / 13.01.2021
Σ / 1584 / 13.01.2021
21.01.2021
Σ / 1587 / 26.01.2021

Ν. ΜΙΚΑΪΤΣ
Σ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
Α. ΜΠΑΡΔΙΣΜΠΑΝΙΑΝ
Ε. ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ
Τ. ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗ
Β. ΑΔΑΜΙΔΟΥ
Κ. ΜΑΝΕ
Ε. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΔΕΕ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΔΕΕ
ΕΔΕΕ
ΣΔΕ
ΣΔΕ
LIDL HELLAS
LIDL HELLAS
THE NEWTONS LABORATORY

Α. ΡΕΒΥΘΗΣ
Θ. ΔΕΛΚΟΣ
Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Κ. ΣΑΒΒΑ

LIDL HELLAS
LIDL HELLAS
LIDL HELLAS
THE NEWTONS LABORATORY
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Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική
επικοινωνία σε σχέση με τις υποβληθείσες αιτήσεις 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 ΕΚΔ-Ε.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και των περιορισμών στις συναθροίσεις, που έχουν επιβληθεί εξαιτίας
της πανδημίας COVID 19, η Επιτροπή συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η αιτούσα δεν παρέστη στη συνεδρίαση, όπως είχε ενημερώσει.
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Επί της διαδικασίας, η Επιτροπή αποφάσισε τη συνεξέταση – λόγω συνάφειας – των δύο αιτήσεων
ελέγχου που υποβλήθηκαν και την έκδοση μίας, κοινής Απόφασης, για την αποφυγή επαναλήψεων.
1. Αντικείμενο των αιτήσεων ελέγχου που υποβλήθηκαν αποτελεί η συνδυαστική απεικόνιση που
προκύπτει από το καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε. σε
συνδυασμό με την ελληνική σημαία και τη λέξη «Ελλάς».
Κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, πρόκειται για σύνθετο λογότυπο, το οποίο συνιστά
συγκεκριμένη διαφημιστική επικοινωνία της εταιρείας, που χρησιμοποιείται και εμφανίζεται
συστηματικά από το 2016, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της εταιρείας με το καταναλωτικό κοινό.
Επομένως, αναφορικά με το σχετικό θέμα που τέθηκε από την πλευρά των εγκαλουμένων, η Επιτροπή
ομόφωνα αποφάσισε ότι το αντικείμενο ελέγχου συνιστά επικοινωνιακό υλικό και η αξιολόγηση του σε
σχέση με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΣΕΕ.
2. Αναφορικά με το αίτημα ελέγχου της νομιμότητας χρήσης της ελληνικής σημαίας σε λογότυπα, η
Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η αξιολόγηση του σχετικού ισχύοντος νομικού πλαισίου εκφεύγει των
αρμοδιοτήτων της και επομένως δεν τοποθετείται επί του θέματος αυτού.
3. Η Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι το υπό έλεγχο σύνθετο λογότυπο, που αποτελείται από το
καταχωρημένο σήμα της εταιρείας καθώς και από την ελληνική σημαία και τη λέξη «Ελλάς»,
επικοινωνεί τη δραστηριότητα στην Ελλάδα της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε., θυγατρικής της
πολυεθνικής γερμανικής εταιρείας Lidl Stiftung & Co. KG.
Επειδή, η δραστηριότητα της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ στην Ελλάδα είναι τεκμηριωμένη και επειδή η ονομασία
LIDL και το σήμα LIDL είναι ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, που επίσης γνωρίζει ότι
συνδέονται με τη γερμανική εταιρεία, η Επιτροπή – κατά πλειοψηφία – αποφάσισε ότι η παρουσία της
ελληνικής σημαίας και της λέξης «Ελλάς» στην υπό κρίση απεικόνιση δεν παραπλανά τους
καταναλωτές ως προς την πραγματική ταυτότητα της εταιρείας, δεν ανταγωνίζεται αθέμιτα άλλες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δεν δυσφημεί ούτε εκμεταλλεύεται την εικόνα της
Ελλάδας και, συνεπώς, δεν προσκρούει στις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.
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Προσφυγή στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας προβλέπεται στο άρθρο 13.Ζ του
Κανονισμού της ΠΕΕΕ. Τονίζεται ότι με βάση το ίδιο άρθρο η προσφυγή στη Δευτεροβάθμια 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 Δ.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.

