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Τιò τελευταßεò ημÝρεò, Ýχει ξεκινÞσει να προβÜλλεται, σε καθημερινÞ βÜση
και σε τηλεοπτικÜ κανÜλια, πανελλαδικÞò εμβÝλειαò, διαφημιστικü σποτ, τηò
εταιρεßαò, υπü την επωνυμßα «LIDL HELLAS Κß ΣΙΑ Ο.Ε>>, με το οποßο και
διαφημßζονται - εισÜγονται στην ελληνικÞ αγορÜ, τα εκεß διαφημιζüμενα προßüντα
και ειδικüτερα, Üρτοò και αρτοσκευÜσματα, με τον χαρακττ]ριστικü τßτλο <αΞΙΖΕΙ
ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ»», τα οποßα και διατßθενται προò πþληση, στο ευρý κοινü, δια μÝσω
τηò ομþνυμηò αλ;ιισßδαò σοýπερ μÜρκετ "LIDL", την οποßα διατηρεß, η ωò Üνω
εταιρεßα.

Η

ανωτÝρω τηλεοπτικÞ διαφÞμιση, θα πρÝπει Üμεσα να παýσει, να
προβÜλλεται, πρωτßστωò, ωò παραπλαιητικÞ, αθÝμιτη, καταχlοηστικÞ, αÞθηò,
προσβÜλλουσα τουò αρτοποιοýò και εν γÝνει αντιβαßνουσα στην κεßμενη νομοθεσßα,
στιò κοινοτικÝò οδηγßεò καθþò και στον Ελληνικü Κþδικα ΔιαφÞμισηò και
Ετηκοινωνßαò.

ΠρÝπει να παýσει επιτÝλουò η

εξομοßωση του φρÝσκοζυμωμÝνου και φρÝσκο-ψημÝνου ψωμιοý, που διατßθεται αποκλειστικÜ, απü
τουò παραδοσιακοýò φοýρνουò τηò γειτονιÜò μαò, με το εκεß, διαφημιζüμενο,
προθüν, το οποßο, στην πραγματικüπlτα, πρüκειται για κατεψυγμÝνο ψωμß, που
<«Ýντεχνη»»

ψÞνεται, δια μÝσω, εγκαταστÜσεων περÜτωσηò Ýψησηò (Bake οfÞ.

Εν προκειμÝνω, στο υπü κρßση διαφημιστικü σποτ, παρßσταται, η φερüμενη ωò,
εΜηνßδα νοικοκυρÜ- πελÜτισσα, να πλησιÜζει, σε ειδικü "stand", εντüò υποκαταστÞματοò,
του ομþνυμου σοýπερ μÜρκετ'L|DL", προκεßμενου να επιλÝξει, απü κοινοý με το ανÞλικο
παιδß τηò, Üρτο και αρτοσκευÜσματα, για το οικογενειακü τραπÝζι, απü τιò εμφαινüμενεò
προθÞκεò, που περιÝχουν Üρτουò και αρτοσκευÜσματα. Αυτüματα üμωò, η εικüνα,
μεταβαßνει, σε Ýνα ζυμωτÞριο/Üρτο -παρασκευαστÞριο, ωσÜν να ευρßσκεται το
εικονιζüμενο, πßσω απü τιò προθÞκεò, με τουò Üρτουò προò πþληση, δηυιουρνþνταò

διαüημιζüμενου προßüντοò, και ειδικüτεοα, εμüανßζονταò 3-4 üεοüμενουò, ωò
«αρτοποιοýò» να ζυμþνουν το αλεýοι και επß τηò ουσßαò, παρουσιÜζονταò το
διαüημιζüμενο προßüν, ωò φρÝσκο-ζυμωμÝνο και ÞρÝσκο-ψημÝνο, απü , κÜποιον
παραδοσιακü φοýρνο, και üχι, ωò αυτü, που στην πραγματικüτητα εßναι, δηλαδÞ ωò, Ýτοιμο
απü την εταιρεßα, δια μÝσω ενκατÜστασηò περÜτωσηò Ýýησηò (Bake offl.

Η δε εικüνα, συνοδεýεται και απü σχετικÞ αφÞγηση, περßτηò ποιüτηταò του αλευριοý και
απü περιγραφÞ «του φοýρνου που δουλεýει üλη ημÝρα»», και «κατακλýζει με σπιτικÝò
γεýσειò και μυρωδιÝò», απομειþνονταò λοιπüν και εν τÝλει, αποκρýπτοιταò, την αληθινÞ
ιδιüτητα, των διαφημιζüμενων προßüντων.

Ομοοττονδια Αρτοποιων Ελλαδοò

ΠρÝπει να παýσει εΖητÝλουò η παραπλÜνηση στον Ýλληνα καταναλωτÞ. Το
φρÝσκο ψωμß ζυμþνεται και ψÞνεται στον φοýρνο ττιò γειτονιÜò, το οποßο
μÜλιστα φÝρει και το σχετικü σÞμα «ΕΔΩ ΖΥΜΩΝΕΤΑΙ, ΕΔΩ ΨΗΝΕΤΑΙ».

ΠρÝπει να παýσει ο κλονισμüò που υφßσταται η κρßση του ¸λληνα

καταναλωτÞ, üταν κατακλýζεται απü παραπλανητικÞ πληροφüρηση.

Η προτßμηση του ¸λληνα καταναλωτÞ, στον Φοýρνο τηò γειτονιÜò του,
αποτελεß κεκττlμÝνο των ΕλλÞνων αρτοποιþν, οι οποßοι- παρüλη την δýσκολη
οικονομικÞ συγιαιρßα, την οποßα διÜγει η χþρα μαò, τα τελευταßα Ýτη, εξακολουθοýν,
να απολαμβÜνουν, την εμπιστοσýνη των ΕλλÞνων πολιτþν, ακριβþò επειδÞ,
διατηροýν αμεßωτη την ποιüτητα των παρεχομÝνων αγαθþν, ζυμþνονταò, ψÞνονταò
και διαθÝτονταò στον κüσμο, καθημερινÜ, φρÝσκο ψωμß και αρτοσκευÜσματα,
απαρÜμιλληò και μη συγκρινüμενηò- αμÝσωò Þ εμμÝσωò- ποιüτηταò, με οιοδÞποτε
Ýτοιμο Þ κατεψυγμÝνο Þ προ-ψημÝνο παρασκεýασμα, ευρεßαò κατανÜλΦσÞζ, το οποßο
διατßθεται, εκτüò αρτοποιεßων.
Η Ομοσπονδßα Αρτοποιþν ΕλλÜδοò, καλεß την εταιρεßα <<LIDL HELLAS ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο,Ε»», üπωò, προβεß Üμεσα, στιò εκ του νüμου οφειλüμενεò ενÝργειÝò τηò, και
ειδικüτερα, üπωò προβεß, στην παýση τηò προβολÞò του ανωτÝρω αναφερομÝνου,
τηλεοπτικοý σποτ, με το οποßο και διαφημßζεται- εισÜγεται στην ελληνικÞ αγορÜ, το
εκεß διαφημιζüμενο προßüν (Üρτοò και αρτοσκευÜσματα) με τον χαρακτηριστικü τßτλο
<< αξßζει και φαßνεται» το οποßο και διατßθεται προò πþληση μÝσω τηò ομþνυμηò
αλυσßδαò σοýπερ μÜρκετ "LIDL".

ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΒ üτι, θα

προσφýγουμε ενþπιον των αρμοδßων
πολιτικþν και ποινικþν δικαστηρßων, για την προÜσπιση και ικανοποßηση των
δικαßων αιτημÜτων και συμφερüντων μαò, επιφυλασσüμενοι δε, ρητþò, των αστικþν
και ποινικþν μαò αξιþσεων.

Εκ τηò Ομοσπονδßαò Αρτοποιþν ΕλλÜδοò
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