
 

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Παροχών από την εταιρεία ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. προς 

ΕΥ & ΕΥΦ 

Εισαγωγή  

Η εταιρεία Γένεσις Φάρμα Α.Ε., δημοσιοποιεί τις καταγεγραμμένες στο συνημμένο αρχείο 
παροχές προς ΕΥ & ΕΥΦ έχοντας λάβει υπόψη  τη σχετική πρωτοβουλία του Έλληνα νομοθέτη 
με τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014, καθώς και του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλους της European Federation 
of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), όπου αναφέρει ότι οι φαρμακευτικές 
εταιρείες υπόκεινται εφεξής, με βάση το ισχύον πλαίσιο κανόνων στη χώρα μας, σε 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των παροχών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους 
Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. 

Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται υπόψιν και η 2η Γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ (13/4/2017), βάσει 
της οποίας ορίζεται επακριβώς ο τρόπος δημοσιοποίησης για τους Επαγγελματίες Υγείας. 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η κάτωθι περιγραφόμενη μεθοδολογία έχει εφαρμοστεί 
ομοιόμορφα και αφορά σε όλες τις παροχές που δημοσιοποιούνται στο συνημμένο αρχείο.  

 

Ορισμοί 

Επαγγελματίες 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  , δια- θέσει 
ή χορηγήσει ένα φαρμακευτικό προϊόν και του οποί- ου η κύρια δραστηριότητα, ή κατοικία 
ή διαμονή βρίσκεται στην Ελλάδα. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «Επαγγελματίας 
Υγείας» περιλαμβάνει: (i) οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλο κυβερνητικού φορέα ή άλλου 
οργανισμού (είτε του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα) που µμπορεί να συνταγογραφήσει, 
διαθέσει ή χορηγήσει φαρμακευτικά προϊόντα και (ii) οποιονδήποτε υπάλληλο μίας 
Εταιρείας-Μέλους του ΣΦΕΕ ο οποίος είναι ΕΥ και του οποίου η κύρια επαγγελματική 
δραστηριότητα συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Από την τελευταία κατηγορία 
εξαιρούνται: (α) όλοι οι ιδιώτες γιατροί που παρέχουν µε σύμβαση εργασίας, εντολής ή 
έργου διαρκείς υπηρεσίες στην φαρμακευτική εταιρεία - µέλος του ΣΦΕΕ και (β) 
χονδρέμποροι ή διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων. 

Επιστημονικοί Υγειονομικοί Φορείς (Ε.Υ.Φ.): Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο: (i) 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 οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις 
του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων 



και των ενώσεων ασθενών) και εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή (ii) 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). 

Αποδέκτης: Οποιοσδήποτε Ε.Υ. ή Ε.Υ.Φ., του οποίου η βασική δραστηριότητα, η 
επαγγελματική έδρα ή ο τόπος κατοικίας ή διαμονής βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Παροχή: 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. 
Συγκεκριμένα για Ε.Υ. παροχή εννοούμε ό,τι αφορά σε κόστη εγγραφής, διαμονής, 
μετακίνησης και τιμητικής αμοιβής. Ενώ για Ε.Υ.Φ. παροχή εννοούμε ό,τι αφορά σε κόστη 
χορηγίας στο πλαίσιο Συνεδρίου. 

Εξαιρούμενες παροχές  

Οι Παροχές που αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης για κάθε Περίοδο 
Αναφοράς, δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.  

Μεθοδολογία 

• Νόμιμο παραστατικό βάσει του οποίου έχει γίνει η δημοσιοποίηση: Τιμολόγιο (για 
όλα τα κόστη πλην των τιμητικών αμοιβών) ή και Αποδεικτικό Κατάθεσης (για τις 
τιμητικές αμοιβές).  

• Χρονικός προσδιορισμός: Ως ημερομηνία της παροχής προς δημοσιοποίηση 
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία του νομίμου παραστατικού 
(τιμολόγιο/καταθετήριο, βλ. ανωτέρω) για παροχές που πραγματοποιήθηκαν το 
οικονομικό έτος 2016 

• Οικονομική αξία: Επισημαίνεται ότι έχει δημοσιοποιηθεί το ποσό που αναγράφεται 
στο εκάστοτε τιμολόγιο (για μεταφορές, διαμονή, εγγραφές προς ΕΥ και χορηγίες 
προς ΕΥΦ) ενώ για τις τιμητικές αμοιβές  ισχύουν τα παρακάτω:  

o Πανεπιστημιακοί ΕΥ για τους οποίους η τιμητική αμοιβή έχει καταβληθεί 
μέσω ΕΛΚΕ: έχει δημοσιοποιηθεί το μεικτό ποσό, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και παρακράτησης ΕΛΚΕ 

o ΕΥ: του ΕΣΥ για τους οποίους η τιμητική αμοιβή έχει καταβληθεί μέσω 
ΕΛΚΕΑ: έχει δημοσιοποιηθεί το μεικτό ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και παρακράτησης ΕΛΚΕΑ 

o Ιδιώτες: έχει δημοσιοποιηθεί το μεικτό ποσό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και λοιπών παρακρατήσεων.  

 



• Νόμισμα: τα ποσά που αναφέρονται στο αρχείο της δημοσιοποίησης είναι σε 
ευρώ. Σε περίπτωση που δεν έγινε η πληρωμή σε ευρώ έχει αποτυπωθεί η ισοτιμία 
του ξένου νομίσματος σε ευρώ την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 

Έντυπο δημοσιοποίησης: Το συνημμένο αρχείο δημοσιοποιείται σήμερα 30/06/2017 στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας Γένεσις Φάρμα Α.Ε. (http://www.genesispharma.com). Η επίσημη 
γλώσσα δημοσιοποίησης είναι η ελληνική. 

Ακυρωτικά: Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής ΕΥ σε επιστημονική εκδήλωση εσωτερικού 
ή εξωτερικού, τα ακυρωτικά κόστη που προέκυψαν δεν δημοσιοποιούνται.  

 


