Γνωστοποίηση από την ΕΛΠΕΝ παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α᾽
του Ν. 4316/2014 του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην
Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν
προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο
Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων
(EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ)
και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).
Οι δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 66 παρ. 7 Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α’
270) για τις επιστημονικές εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας
ΕΟΦ (Τύπου Β), προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση, θα διατίθενται, σύμφωνα με το ισχύον
εθνικό και ευρωενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σε σχετικό link.
Η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των
φαρμακευτικών εταιριών με τους ΕΥ και ΕΥΦ, καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών
να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.
Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της ELPEN προς
Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και, ατομικά, οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς
Φορείς (ΕΥΦ), για το διάστημα από 01/01/2017 – 31/12/2017.

Ειδικότερα, στο σύνολο των αμοιβών περιλαμβάνονται:




Κόστος εγγραφής επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν σε συνέδρια εσωτερικού και
εξωτερικού κατά το 2017.
Έξοδα Μετακίνησης και Διαμονής επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν σε συνέδρια
εσωτερικού και εξωτερικού κατά το 2017, από και προς την έδρα τους.
Τιμητικές αμοιβές της ELPEN προς επαγγελματίες υγείας για ομιλίες τους σε συνέδρια τύπου Α’
και Β’ εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, καθώς και εκπαιδεύσεις επιστημονικών συνεργατών της
Εταιρείας που έλαβαν χώρα εντός του 2017. Στα ποσά περιλαμβάνεται 20% παρακράτηση φόρου
και δεν περιλαμβάνονται παρακρατήσεις ΕΛΚΕ / ΕΛΚΕΑ και Φ.Π.Α.

Στο σύνολο των δωρεών αναφέρονται:


Όλες οι δωρεές που έλαβαν εντός του 2017, επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (ΕΥΦ) από
την ELPEN, συμπεριλαμβανομένων των παρακρατήσεων ΕΛΚΕ / ΕΛΚΕΑ. Αναφέρονται εκτός

από την επωνυμία του αποδέκτη, τα στοιχεία του φορέα πληρωμής / οικονομικής
διαχείρισης (Τίτλος, Διεύθυνση) και το συνολικό ποσό δωρεάς προς τον φορέα.
Στο σύνολο Χορηγιών αναφέρονται:


Όλες οι χορηγίες της ELPEN σε Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς καθώς και σε συνέδρια
εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ που έλαβαν χώρα το 2017. Στα ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α,
αλλά συμπεριλαμβάνονται τυχόν παρακρατήσεις ΕΛΚΕ / ΕΛΚΕΑ.

Η δημοσιοποίηση είναι υποχρεωτική από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για συγκεκριμένες
κατηγορίες παροχών, όπως ειδικότερα αυτές προσδιορίζονται στις Γνωμοδοτήσεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με αρ. 5/2016 και 2/2017. Ως εκ τούτου, η νομική αυτή
υποχρέωση αποτελεί τη νόμιμη βάση επεξεργασίας των σχετικών προσωπικών δεδομένων, μη
απαιτούμενης εν προκειμένω γραπτής συγκατάθεσης των Επαγγελματιών Υγείας και των Επιστημονικών
Υγειονομικών Φορέων.
Η δημοσιοποίηση είναι διαθέσιμη για μια περίοδο τριών ετών. H EΛΠEΝ επικαιροποιεί την ως
άνω δημοσιοποίηση, εάν αυτό απαιτείται, λ.χ. σε περίπτωση έκδοσης νεότερων νομοθετικών διατάξεων,
εγκυκλίων ή οδηγιών.
Σε περίπτωση που έχετε σχόλια ή απορίες σχετικά με το περιεχόμενο της δημοσιοποίησης,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με:
ELPEN A.E.
Λεωφόρος Μαραθώνος 95, 190 09, Πικέρμι Αττικής, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 211 1865 000
Email: info@elpen.gr
Ιστοσελίδα: www.elpen.gr
Για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΛΠΕΝ ή
την Πολιτική Απορρήτου της ΕΛΠΕΝ, όπως αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, για να ασκήσετε
κάποιο από τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, για να
υποβάλετε κάποιο σχετικό αίτημα ή για να αιτηθείτε πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών
σας πληροφοριών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με:
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Γεωργία Χατζηθεοδώρου, Δικηγόρος, DPO ELPEN A.E.
Λεωφόρος Μαραθώνος 95, 190 09, Πικέρμι Αττικής, Ελλάδα
Email: dpo@elpen.gr

