
 

 

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) 

και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) 

 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μεθοδολογία περιγράφει τη διαδικασία και τον τρόπο προετοιμασίας της 

Ετήσιας Δημοσιοποίησης Στοιχείων, που χρησιμοποίησε ο όμιλος LAVIPHARM για την 

μεταφορά αξίας προς τους Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα 

δημοσιοποιούνται στο κοινό, σύμφωνα με το νόμο (Ν.4316/2014, άρθρο 66, παράγραφος 

7α), τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, και κατ’ επέκταση του Κώδικα Δεοντολογίας 

του ΣΦΕΕ, καθώς και τις προτάσεις του τελευταίου σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της 

υποχρέωσης δημοσιοποίησης των παροχών των αντίστοιχων ετών, ρητώς δε σημειώνουμε 

ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 

2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Υποχρέωση Δημοσιοποίησης  

Κάθε Εταιρεία-Μέλος του ΣΦΕΕ οφείλει να τεκμηριώνει και να δημοσιοποιεί τις παροχές 

προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. Η δημοσιοποίηση στοιχείων Ε.Υ. & Ε.Υ.Φ. αφορά μόνο στα φάρμακα 

που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και περιλαμβάνει την επιχορήγηση συμμετοχής Ε.Υ. 

σε Επιστημονικά Συνέδρια, τις τιμητικές αμοιβές ομιλητών, την αμοιβή συμβουλευτικών, 

εκπαιδευτικών, και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών από Ε.Υ., καθώς και παροχές προς 

Ε.Υ.Φ., όπως υποστήριξη επιστημονικών εκδηλώσεων, χορηγίες (grants) γενικότερα, 

ανταποδοτικές χορηγίες (sponsorships) ειδικότερα και δωρεές (donations). 

 

Ειδικότερα, στο σύνολο των αμοιβών περιλαμβάνονται: 

 

 Κόστος Εγγραφής Ε.Υ. που συμμετείχαν σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού. 

 Έξοδα Μετακίνησης και Διαμονής Ε.Υ. που συμμετείχαν σε συνέδρια εσωτερικού 

και εξωτερικού, από και προς την έδρα τους. 

 Τιμητικές αμοιβές προς Ε.Υ. για ομιλίες τους σε συνέδρια εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 

καθώς και εκπαιδεύσεις επιστημονικών συνεργατών της εταιρείας.  

 

Στο σύνολο των δωρεών αναφέρονται :  

Όλες οι δωρεές που έλαβαν οι Ε.Υ.Φ. από τον Όμιλο Lavipharm εντός των αντίστοιχων 

ετών. 

 

Στο σύνολο των χορηγιών αναφέρονται: 

Όλες οι χορηγίες του Ομίλου Lavipharm προς Ε.Υ.Φ., καθώς και προς συνέδρια 

εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ που έλαβαν χώρα τα αντίστοιχα έτη. 

 

 

Τρόπος Συλλογής και Παρουσίασης Πληροφοριών Δημοσιοποίησης  

Στηρίζεται σε ένα συνδυασμό αυτοματοποιημένων συστημάτων, τυποποιημένων 

διαδικασιών και εισαγωγής στοιχείων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές (π.χ. τιμολόγια, 

αποδείξεις, καταστάσεις συμμετεχόντων κ.ά.). 



 

 

ΦΠΑ: 

Στις αξίες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τυχόν παρακρατήσεων ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ. 

 

Νομισματικές ισοτιμίες: 

Όλα τα ποσά καταγράφονται και δημοσιοποιούνται σε Ευρώ (€). Για παροχές, που αρχικά 

δεν έγιναν σε Ευρώ, γίνεται μετατροπή, με βάση το νόμισμα και την εκάστοτε ισχύουσα 

ισοτιμία. 

 

Η Lavipharm, λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της 
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προβαίνει σε δημοσιοποίηση των 
παροχών της προς Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ. για το 2020 στην παρούσα ιστοσελίδα: 
 

 Κατά τρόπο ονομαστικό τις παροχές της Lavipharm προς Ε.Υ., που αφορούν σε 
εκδηλώσεις προωθητικού χαρακτήρα οι οποίες διοργανώνονται από τη Lavipharm 
(προώθησης πωλήσεων – σύμφωνα με την ερμηνεία της γνωμοδότησης 5/2016 
της ΑΠΔΠΧ και συγκεκριμένα από τη διατύπωση «αναφορικά με την προώθηση 
των συνταγογραφούμενων φαρμάκων», που συνδέονται με την συμμετοχή στα 
συνέδρια εκείνα, τα οποία κατατείνουν στην εμπορική προώθηση προς 
συνταγογράφηση ονομαστικώς αναφερομένων σκευασμάτων και όχι απλώς 
συνταγογραφούμενων δραστικών ουσιών), για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 Kατά τρόπο ονομαστικό τις παροχές της Lavipharm προς Ε.Υ.Φ, για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 Kατά τρόπο συγκεντρωτικό τις παροχές της Lavipharm, που αφορούν σε 
δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε μη παρεμβατικές μελέτες 
(με ή χωρίς φάρμακο). 

 
Η δημοσιοποίηση αφορά στα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία.  
Ρητώς δε, εξαιρούνται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης τα κόστη για έρευνες αγοράς, 
γεύματα και ποτά, καθώς και αντικείμενα ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που 
συνδέονται άμεσα με τη διεξαγωγή της καθ’ ημέρα πράξης των Ε.Υ. αμελητέας αξίας (έως 
15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 
Αναμένοντας κατευθυντήριες οδηγίες από τον ΕΟΦ, η Εταιρεία είναι σε διαδικασία 
αναθεώρησης της μεθοδολογίας της και επιφυλάσσεται για επικαιροποιημένη 
δημοσιοποίηση.  
 
H παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των 
φαρμακευτικών εταιρειών με τους Ε.Υ. και Ε.Υ.Φ., καθώς και στην προάσπιση του 
δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την 
επιστημονική κοινότητα. 


