Γνωστοποίηση από την FERRING ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ των παροχών σε
ΕΥ/ΕΥΦ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του
ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα
Δημοσιοποίησης της ΕFPIA
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές
εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις, 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 γνωστοποιούν τις
πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).
Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι
παροχές της Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και
ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς
(ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την
έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Επιφυλασσόμεθα
για
επικαιροποιημένη
δημοσιοποίηση αν αυτή καταστεί υποχρεωτική λόγω αποφάσεων
εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση
της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και
ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν
τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.
Οι παροχές που δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά όσον αφορά στους ΕΥ
είναι οι εξής:
• Επιστημονικές εκδηλώσεις/Συνέδρια/Συμπόσια/Συμβούλια
• Κόστος εγγραφής
• Έξοδα μετάβασης και διαμονής
• Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες
• Αμοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ
Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ και ΕΥ δυνάμει των οποίων παρέχονται
υπηρεσίες όπως:
• Εκπαίδευση/επιμόρφωση
• Συμβουλευτικές Επιτροπές (Advisory Boards)
• Ομιλίες/Διαλέξεις
• Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
Οι παροχές που δημοσιοποιούνται όσον αφορά στους ΕΥΦ είναι οι εξής:
• Επιστημονικές εκδηλώσεις/Συνέδρια/Συμπόσια/Συμβούλια
• Κόστος χορηγίας
• Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες

Αμοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται με συμβάσεις μεταξύ
Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ και ΕΥΦ δυνάμει των οποίων παρέχονται
υπηρεσίες
Δωρεές & Χορηγίες
• Είτε ως χρηματικά ποσά είτε σε είδος
•

•

Παροχές όπως χορηγίες για Συνέδρια, ομιλίες και διαλέξεις, αμοιβές για
συμβουλευτικές υπηρεσίες, καταγράφονται χωρίς ΦΠΑ. Στις αμοιβές για
συμβουλευτικές υπηρεσίες (advisory boards), ομιλίες και διαλέξεις, είτε αυτές
καταβάλλονται απευθείας στον ΕΥ είτε μέσω λογαριασμών ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ
δεν έχουν υπολογισθεί ο παρακρατούμενος φόρος και οι ενδεχόμενες
κρατήσεις του φορέα (ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ).
Για όλες τις παροχές από υπηρεσίες ή προϊόντα (πχ εγγραφή ΕΥ σε
συνέδρια, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή κλπ) καταγράφεται το μικτό ποσό,
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κατά περίπτωση. Οι παροχές (Δωρεές &
Χορηγίες) προς ΕΥΦ σε είδος (αντιδραστήρια, όργανα) συμπεριλαμβάνουν
ΦΠΑ. Οι παροχές (Δωρεές & Χορηγίες) σε χρηματικά ποσά δεν
συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
Οι παροχές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα
δημοσιοποίησης αλλά αφορούν ΕΥ/ΕΥΦ με επαγγελματική έδρα την
Ελλάδα, καταγράφονται στην αναφορά που υποβάλλει η Ferring Ελλάς
ΜΕΠΕ, ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία του group Ferring υλοποίησε την
παροχή.
Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο ΕΥ ακύρωσε την συμμετοχή του σε
εκδήλωση που έχει ήδη επιβεβαιωθεί, το κόστος που δεν ακυρώνεται
συμπεριλαμβάνεται στην αναφορά
Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ακρίβεια και
πληρότητα στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία, αλλά σε περίπτωση διαφωνιών
εκ μέρους του ΕΥ/ΕΥΦ, αυτό μπορεί να διερευνηθεί από την Ferring Ελλάς
ΜΕΠΕ ώστε να αντιμετωπισθεί καταλλήλως. Σχετικά αιτήματα μπορούν
απευθύνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις
info@ferring.gr ή geda@ferring.com.
Οι παροχές που καταγράφονται και κοινοποιούνται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του κώδικα δημοσιοποίησης χρησιμοποιούνται μόνο για την
εκπλήρωση των απαιτήσεων του κώδικα δημοσιοποίησης.
Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2017

