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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ 

   
 
Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα 

Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο επικοινωνία  σε 

σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που 

αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση. 

 

Κατά την αξιολόγηση της υπό έλεγχο διαφημιστικής επικοινωνίας και ειδικότερα του ισχυρισμού «0% 

γκανιότα» που εμφανίζεται σε διάφορες έντυπες και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις καθώς και στην 

εταιρική ιστοσελίδα www.stoiximan.gr, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπόσχεση μηδενικού περιθωρίου 

κέρδους (0% γκανιότα) που επικοινωνείται, ισχύει μόνον υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα 

ισχύει για ορισμένες στοιχηματικές επιλογές κάποιων αγώνων και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 

(δηλαδή πριν την έναρξη του αγώνα και όχι κατά τη διάρκεια αυτού). 

 

http://www.stoiximan.gr/


 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή έκρινε ότι ο ισχυρισμός «0% γκανιότα» που επικοινωνείται χωρίς 

καμία από τις παραπάνω απαραίτητες διευκρινίσεις είναι πιθανό να προκαλέσει στον καταναλωτή την 

εσφαλμένη εντύπωση ότι ισχύει αδιακρίτως, σε κάθε περίπτωση.  

 

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό έλεγχο ισχυρισμός είναι 

απόλυτος, ασαφής και ενδεχομένως να οδηγήσει σε σύγχυση ή / και παραπλάνηση, προσκρούει στα 

άρθρα 3, 5, και 8 του ΕΚΔ-Ε και πρέπει να τροποποιηθεί σε όλα τα μέσα, ώστε με τρόπο ευκρινή και 

ευανάγνωστο και σε σύνδεση με το κύριο μήνυμα (0% γκανιότα) να εμφανίζονται οι όροι υπό τους 

οποίους ισχύει (στοιχηματική επιλογή, αγώνας, χρονική στιγμή). 

 

Η προθεσμία για τις απαραίτητες τροποποιήσεις ορίσθηκε στις 5 ημέρες.   

 

 

 

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.  

 

Επισημαίνεται 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.  


