
 

 

Εισαγωγή  

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας είναι σύμφωνες με το άρθρο 66 του 
νόμου 4316 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014). Τα ονοματεπώνυμα των Επιστημόνων Υγείας (Ε.Υ.) δε 
δημοσιοποιούνται (βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων) 
καθότι έχουν ήδη γνωστοποιηθεί αναλυτικά στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων σύμφωνα 
με την εν ισχύ εγκύκλιο για τις επιστημονικές εκδήλωσης.  

 

Ορισμοί 

Αποδέκτες 

Επιστήμονες Υγείας (Ε.Υ.): Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το ιατρικό, 
οδοντιατρικό, φαρμακευτικό ή νοσηλευτικό επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το 
οποίο, κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, μπορεί να συνταγογραφήσει, διαθέσει 
ή χορηγήσει ένα φαρμακευτικό προϊόν και του οποίου η κύρια δραστηριότητα, ή κατοικία ή 
διαμονή βρίσκεται στην Ελλάδα.  

Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (Ε.Υ.Φ.): Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο: 

 που είναι υγειονομική, ιατρική ή επιστημονική ένωση (επιστημονική εταιρεία ή 
σωματείο επαγγελματιών υγείας) ή οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης 
(ανεξάρτητα από τη νομική ή οργανωτική μορφή του), όπως νοσοκομείο, κλινική, 
ίδρυμα, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εταιρεία κάθε μορφής (π.χ. 
ΜΚΟ) που επιχορηγούνται από φαρμακευτικές εταιρείες (εκτός από ενώσεις 
ασθενών και εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα  

 μέσω του οποίου ένας ή περισσότεροι Επαγγελματίες Υγείας παρέχουν υπηρεσίες 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.∆. 84/2001,ΦΕΚ 70/Α/10.4.2001). 

Ενώσεις ασθενών: Σύλλογοι ή Ενώσεις Ασθενών. 

 

Είδος παροχών  

Ορίζεται κάθε μεταβίβαση πραγμάτων και δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για αμοιβή 
παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε για επιχορήγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας - 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται άμεσες ή έμμεσες αμοιβές, είτε σε μετρητά, 
είτε σε είδος ή άλλως, που γίνονται, για προωθητικούς ή άλλους σκοπούς, σε σχέση με την 
ανάπτυξη και πώληση γενοσήμων ή φαρμακευτικών προϊόντων αναφοράς αποκλειστικά 
για ανθρώπινη χρήση. Άμεσες αμοιβές είναι αυτές που γίνονται απευθείας από μία 
Εταιρεία-Μέλος προς όφελος ενός Αποδέκτη. Έμμεσες αμοιβές είναι αυτές που γίνονται για 
λογαριασμό μίας Εταιρείας-Μέλους προς όφελος ενός Αποδέκτη, όπου η ταυτότητα της εν 
λόγω Εταιρείας-Μέλους είναι γνωστή ή μπορεί να αναγνωρισθεί από τον Αποδέκτη. 

Επιστήμονες Υγείας (Ε.Υ.): 

 Εκδηλώσεις (Κόστος εγγραφής και Έξοδα μετάβασης και διαμονής). 

 Αμοιβές για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες. 

Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (Ε.Υ.Φ.): 

 ∆ωρεές και χορηγίες (είτε σε χρηματικά ποσά, είτε σε είδος) 

 Χορηγίες Εκδηλώσεων (Κόστος ομαδικών εγγραφών Ε.Υ. όταν η επιλογή των 
εγγραφέντων Ε.Υ. δε γίνεται από το χορηγό, αλλά από το διοργανωτή, Κόστος 
χορηγίας, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις με τους Ε.Υ.Φ. ή με 
τρίτους που έχουν διορισθεί από τους Ε.Υ.Φ. για τη διαχείριση μίας Εκδήλωσης και 
δεν αφορά προσωπικά κάποιον ΕΥ. 



 

 

 Αμοιβές για υπηρεσίες θα συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία δημοσιοποίησης του 
ημερολογιακού έτους στο οποίο, σύμφωνα με τα οικονομικά μας συστήματα, 
πραγματοποιήθηκε η πληρωμή ή η κάλυψη των εξόδων προς το δημόσιο 
λογαριασμό του ΕΛΚΕ ή του ΕΛΚΕΑ.  

Ενώσεις ασθενών: 

 ∆ωρεές και χορηγίες (είτε σε χρηματικά ποσά, είτε σε είδος). 

 

Εξαιρούμενες παροχές 

Οι παροχές οι οποίες αφορούν αποκλειστικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.). Δεν περιλαμβάνονται επίσης, γεύματα και ποτά, ιατρικά δείγματα, είδη 
αμελητέας αξίας του άρθρου 66 του νόμου 4316 (ΦΕΚ Α 270/24-12-2014), είδη που 
σχετίζονται άμεσα με την ιατρική πρακτική.  

Δεν δημοσιοποιούνται οι παροχές που αποτελούν μέρος των συνήθων εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ μίας φαρμακευτικής επιχείρησης και ενός Ε.Υ. που κατ’ επάγγελμα 
ασκεί εμπορία φαρμάκων (όπως π.χ. φαρμακοποιοί, χονδρέμποροι) ή/και ενός Ε.Υ.Φ. – 
δηλ. οικονομικές συναλλαγές μέσα στην αλυσίδα διανομής φαρμάκων. 

 

Ημερομηνία παροχών 

Στον ιστοσελίδα της εταιρείας μας δημοσιοποιούνται ως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος 
ημερολογιακού έτους όλες οι παροχές προς τους Επιστήμονες Υγείας, Επιστημονικούς 
Υγειονομικούς Φορείς και Ενώσεις Ασθενών που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος.  

Για συμβάσεις που έχουν διάρκεια άνω του ενός έτους θα συμπεριληφθεί στα στοιχεία 
δημοσιοποίησης του ημερολογιακού έτους το πόσο για το οποίο πραγματοποιήσαμε την 
πληρωμή ή την κάλυψη των εξόδων σύμφωνα με τα οικονομικά μας συστήματα εντός του 
έτους δημοσιοποίησης.  

 

Άμεσες παροχές 

Όλες οι απευθείας πληρωμές (πχ. αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες), θα 
καταγράφονται με τον ΦΠΑ και θα περιλαμβάνουν τον φόρο παρακράτησης (αν ισχύει), 
ανεξάρτητα από το αν καταβάλλεται απευθείας προς τις αρχές ή όχι.  

 

Έμμεσες παροχές 

Για όλες τις  παροχές από υπηρεσίες ή προϊόντα (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή κ.λπ) 
θα καταγράφεται το μικτό ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έξοδα διαχείρισης 
(handling fee) από τρίτους. Στα έξοδα διαμονής όταν στην τιμή του υπνοδωματίου 
συμπεριλαμβάνεται το κόστος του πρωινού θα δημοσιοποιείται η πλήρη τιμή για το 
υπνοδωμάτιο.  

Στην περίπτωση που ένας επαγγελματίας υγείας συμβάλλεται και αμείβεται μέσω ενός 
επιστημονικού υγειονομικού φορέα στον οποίο ανήκει (π.χ. ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ), θα 
καταγράφεται η παροχή προς τον επαγγελματία υγείας που την έλαβε. Όλες οι πληρωμές 
θα καταγράφονται με ΦΠΑ και θα περιλαμβάνουν ποσό παρακράτησης (αν ισχύει). 
Οποιαδήποτε προσωπικά έξοδα, όπως έξοδα ταξιδίου και διαμονής θα καταγράφονται για 
λογαριασμό του επαγγελματία υγείας εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση. 

 

Παροχές σε περίπτωση μερικής παρουσίας ή ακύρωσης 



 

 

Στη δημοσιοποίηση θα συμπεριλαμβάνονται μόνο τα έξοδα που συνιστούν την αληθινή 
παροχή προς τον επιστήμονα υγείας. Έξοδα ακύρωσης πριν από την εκδήλωση δεν θα 
καταγράφονται καθώς δεν αποτελούν παροχή προς τον επιστήμονα υγείας. 

 

Διασυνοριακές δραστηριότητες 

Όλα τα ποσά καταγράφονται στο εθνικό νόμισμα δηλ. στο νόμισμα της χώρας στην οποία 
γίνεται η δημοσιοποίηση. Για παροχές που αρχικά δεν έγιναν στο τοπικό νόμισμα, γίνεται 
μετατροπή στο τοπικό νόμισμα και λεπτομέρειες για την ισοτιμία παρέχονται κατά 
περίπτωση. 

 

Δημοσιοποίηση Αναφορών για έρευνα και ανάπτυξη 

Θα αναφέρουμε ανά χώρα και σαν ένα συνολικό ετήσιο ποσό, κάθε παροχή για έρευνα και 
ανάπτυξη προς τους επαγγελματίες υγείας και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς.  

Τα ποσά θα αναφέρονται με ΦΠΑ και θα περιλαμβάνουν τους φόρους και τα τέλη του 
ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Ως παροχές για έρευνα και ανάπτυξη προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς 
υγειονομικούς φορείς νοούνται αυτές που αφορούν στο σχεδιασμό ή πραγματοποίηση:  

 μη κλινικών δοκιμών (όπως ορίζονται από τις Αρχές Ορθής Εργαστηριακής 
Πρακτικής ΟΑΣΑ)  

 κλινικών δοκιμών (όπως ορίζονται στην Οδηγία 2001/20/ΕΚ)  

 μη παρεμβατικών μελετών οι οποίες περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων 
ασθενών για λογαριασμό ατόμων ή ομάδων ή επαγγελματικών υγείας ειδικά για τη 
μελέτη. 

 

Τρόπος συλλογής πληροφοριών  

Στηριζόμαστε σε ένα συνδυασμό αυτοματοποιημένων συστημάτων, τυποποιημένων 
διαδικασιών και φυσικής εισαγωγής στοιχείων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές 
προκειμένου να καταγράψουμε τις σχετικές πληροφορίες και να τις αναφέρουμε. Οι 
πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτή την υποβολή αντανακλούν τις καλόπιστες 
προσπάθειές μας να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του άρθρου 66 του νόμου 4316 
(ΦΕΚ Α 270/24-12-2014). Αν παρά τις προσπάθειές μας για να επιτύχουμε την ακριβή 
αναφορά, οι αναφορές δεν είναι ακριβείς και πλήρεις, θα το ερευνήσουμε κατάλληλα και 
θα το αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση λανθασμένων στοιχείων. 

Οι παροχές που δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε αυτό τον ιστότοπο (site), 
χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης. Τα 
αναφερόμενα ποσά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε αναφορά στις 
φορολογικές αρχές ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια αναφορά. 


