
 

 

 

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Παροχών από την εταιρεία  

DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 Προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) & και Επιστημονικούς 

Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) 

 

Εισαγωγή 

Η εταιρεία  DEMO ABEE δημοσιοποιεί τις παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) & και Επιστημονικούς 

Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66  παρ. 7 του Νόμου 4316/2014 ο 

οποίος ορίζει ότι κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της και στην 

ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, 

κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς, 

αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων καθώς και σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), όπου αναφέρει ότι οι 

φαρμακευτικές εταιρείες υπόκεινται, με βάση το ισχύον πλαίσιο κανόνων στη χώρα μας, σε υποχρέωση 

δημοσιοποίησης των παροχών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς 

Φορείς. 

 

Κατά την δημοσιοποίηση, η DEMO ABEE  λαμβάνει υπ ‘ όψιν  τις προτάσεις του ΣΦΕΕ σχετικά με τον τρόπο 

εφαρμογής της υποχρέωσης δημοσιοποίησης των παροχών, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την 

προστασία προσωπικών δεδομένων, τις Γνωμοδοτήσεις υπ’ αριθμόν 5/2016 και 2/2017 της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη που μπορεί να 

έχει εφαρμογή. 

 

Τα παρακάτω αποτελούν τις διευκρινίσεις για την μεθοδολογία, που χρησιμοποίησε η DEMO ABEE στη 

δημοσιοποίηση των στοιχείων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η κάτωθι περιγραφόμενη μεθοδολογία έχει 

εφαρμοστεί ομοιόμορφα και αφορά σε όλες τις παροχές που δημοσιοποιούνται στο αρχείο δημοσιοποίησης 

που δημοσιεύεται. 

 

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσιοποίησης.  

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της δημοσιοποίησης και δεν δημοσιοποιούνται οι παροχές οι οποίες:  

α. Αφορούν αποκλειστικά Μη-Συνταγογραφούµενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)  

β. Δεν περιλαμβάνονται γεύματα και ποτά, ιατρικά δείγματα, είδη αμελητέας αξίας που σχετίζονται άμεσα 

µε την ιατρική πρακτική.  



 

γ. Αποτελούν μέρος των συνήθων εμπορικών συναλλαγών µεταξύ μιας ΦΕ και ενός ΕΥ 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.  

 

Ετήσιος Κύκλος Δημοσιοποίησης.  

Η δημοσιοποίηση γίνεται ετησίως και κάθε περίοδος αναφοράς καλύπτει ένα πλήρες ημερολογιακό έτος 

(«Περίοδος Αναφοράς»). Η παρούσα δημοσιοποίηση αφορά το ημερολογιακό έτος 2021. 

 

Γλώσσα Δημοσιοποίησης 

Η δημοσιοποίηση θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

 

Δημοσιοποιούνται Παροχές προς ΕΥ που σχετίζονται µε: 

α.  Επιστημονικές Εκδηλώσεις: 

1. Κόστος εγγραφής. 

2. Έξοδα μετάβασης και διαμονής. 

 

β. Αμοιβές για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες.  

Οι αμοιβές που προέρχονται από, ή σχετίζονται µε συμβάσεις μεταξύ ΦΕ και ΕΥ, δυνάμει των οποίων οι ΕΥ 

παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες σε µία ΦΕ ή οποιουδήποτε άλλου τύπου χρηματοδότηση που δεν 

καλύπτεται από τις προηγούμενες κατηγορίες. Ποσά που αφορούν αφενός σε αμοιβές και αφετέρου σε 

λοιπά σχετικά έξοδα, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, θα δημοσιοποιούνται ξεχωριστά. 

 

Συγκεντρωτική Δημοσιοποίηση 

Η δημοσιοποίηση Παροχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και του Κώδικα αλλά λόγω 

νομικού κωλύματος δεν δύνανται να δημοσιοποιηθούν ανά Αποδέκτη, γίνεται συγκεντρωτικά.  

 

Σε αυτού του είδους τη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση επισημαίνεται: 

(i) αριθμός των Αποδεκτών στους οποίους αφορά με απόλυτο αριθμό και ως ποσοστό επί του συνόλου των 

Αποδεκτών και  

(ii) το συνολικό ποσό των παροχών προς τους σχετικούς Αποδέκτες. 

 

Διεύθυνση Αποδέκτη στην Αναφορά Δημοσιοποίησης 

Στην δημοσιοποίηση αναγράφεται η πιο πρόσφατη επαγγελματική διεύθυνση, που έχει καταχωρηθεί στη 

βάση δεδομένων της DEMO ABEE 

 

 

 

 



 

Δημοσιοποίηση έμμεσων παροχών μέσω τρίτων 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PCOs) 

 

Σε περίπτωση ανάθεσης της οικονομικής διαχείρισης επιστημονικής εκδήλωσης σε Εταιρεία Οργάνωσης 

Συνεδρίων PCO, η δημοσιοποίηση των σχετικών παροχών γίνεται στο όνομα του Επιστημονικού 

Υγειονομικού Φορέα (ΕΥΦ) διοργάνωσης, όπως και στην περίπτωση της οικονομικής διαχείρισης  των 

επιστημονικών εκδηλώσεων απευθείας από  τον Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα. 

 

Ημερομηνία Δημοσιοποίησης Παροχών 

Οι παροχές που σχετίζονται με κάποια επιστημονική εκδήλωση/υπηρεσία δημοσιοποιούνται στο έτος το 

οποίο ορίζεται από την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω εκδήλωσης /υπηρεσίας.   

 

Οικονομική Αξία, ΦΠΑ και ο Φόρος Παρακράτησης 

Όλα τα ποσά δημοσιοποιούνται  όπως αναγράφονται στο εκάστοτε τιμολόγιο (για μεταφορές, διαμονή, 

εγγραφές προς ΕΥ και χορηγίες προς ΕΥΦ), περιλαμβάνουν ΦΠΑ (όπου υπάρχει) και λοιπές παρακρατήσεις 

(όπου υπάρχουν). 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. 

 

Αρχείο δημοσιοποίησης 

Το αρχείο δημοσιοποιείται σήμερα 30/06/2022 στην ιστοσελίδα της εταιρίας DEMO ABEE 

(http://www.demo.gr) 

 
 


