ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Β 916
ΑΙΤΟΥΣA ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

GLAXOSMITHKLINE
Α / 5486-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ / 21.11.2019 με θέμα
“PANMIGRAN 250mg – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ”

ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΣΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

B / 915 / 12.12.2019
13.01.2020
Β / 916 / 16.01.2020

Ν. ΜΠΙΛΙΡΗΣ
Ε. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
Μ. ΜΟΔΙΑΝΟ
Ε. ΜΟΥΣΑΜΑ
Δ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΚΟΠΑΝΑΚΗ
Α. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ
Μ. ΠΕΤΡΑΚΗ
Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΙΡΑ
ΕΔΕΕ
PACT
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΡΙΑ
Γ. Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΙΗΕΑ
GLAXOSMITHIKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE
GLAXOSMITHKLINE

Α. ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ
Α. ΜΠΑΡΚΑ

RECKITT BENCKISER HELLAS HEALTHCARE
RECKITT BENCKISER HELLAS HEALTHCARE

ΕΔΕΕ – ΣΔΕ – ΕΣΡ

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό
Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο
επικοινωνία και έλαβε υπ’ όψιν της την αίτηση επανελέγχου, τα στοιχεία που κατατέθηκαν
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τα επιχειρήματα που προφορικά
αναπτύχθηκαν και από τις δύο πλευρές κατά τη συνεδρίαση.
Αναφορικά με την προθεσμία τροποποίησης της επικοινωνίας επί της συσκευασίας του
προϊόντος PANMIGRAN, η Επιτροπή έκρινε ότι τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από την
αιτούσα πλευρά GlaxoSmithKline δεν ήταν ικανά να αιτιολογήσουν επαρκώς παράταση της
προθεσμίας των 40 ημερών, που έχει τεθεί από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Επομένως η Επιτροπή κατά πλειοψηφία απέρριψε το αίτημα παράτασης της προθεσμίας
τροποποίησης και ισχύει η αρχικώς ορισθείσα προθεσμία.

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.

