ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (GE HEALTHCARE - ΕΛΛΑΔΑ)
Ημερομηνία: 30 Ιουνίου 2019
Εταιρεία του Ομίλου GE Healthcare που διενεργεί τη δημοσιοποίηση: “GE Healthcare Φαρμακευτική Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία” με έδρα στη
διεύθυνση Σωρού 8-10, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ως εταιρεία ενεργά δραστηριοποιούμενη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ποικίλους τομείς του χώρου της υγείας, η GE Healthcare δεσμεύεται στη διατήρηση διαφανούς
συνεργασίας με όλους τους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Η στενή και σε μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενη συνεργασία
μάς επιτρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα ιατρικά μας προϊόντα διαρκώς βελτιώνονται μέσω της έρευνας και της ανταλλαγής βέλτιστων κλινικών πρακτικών πάνω σε
προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, προς όφελος του ασθενούς.
Η δημοσιοποίηση των συνεργασιών αυτών είναι το κλειδί αφού τούτο βοηθά στη διαχείριση και προώθηση μιας καλής σχέσης συνεργασίας βασισμένης στην
εμπιστοσύνη μεταξύ των ΕΥ/ΕΥΦ και των εμπορικών οργανισμών των επιστημών υγείας. Τούτο διασφαλίζει ότι τέτοιου είδους συνεργασίες δεν επηρεάζουν τις
κλινικές αποφάσεις, αφού όλες οι συναλλαγές είναι πλήρως διαφανείς.
Μία από τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες διαφάνειας προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών και Ενώσεων (“EFPIA”). Το 2013, η EFPIA
υιοθέτησε ένα σύστημα αυτορρύθμισης εντός της φαρμακευτικής κοινότητας με τον «Κώδικα Δημοσιοποίησης των Παροχών από Φαρμακευτικές Εταιρείες σε
ΕΥ και ΕΥΦ», ο οποίος απαιτεί εταιρείες, όπως η GE Healthcare, να αναρτούν δημόσια μία έκθεση μέχρι το τέλος Ιουνίου σχετικά με όλες τις παροχές που
πραγματοποιήθηκαν από τη GE Healthcare σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός του προηγούμενου έτους. Η δημοσιοποίηση αυτή θα λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, ο
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας («ΣΦΕΕ») εναρμόνισε τον Κώδικα Δεοντολογίας του το 2014 ακολουθώντας τις οδηγίες της EFPIA («Κώδικας
Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ»). Η υποχρέωση δημοσιοποίησης υιοθετήθηκε ακόμη από το Νόμο 4316/24.12.2014 άρθρο 66 παρ.7. Η GE Healthcare μέσω της συνδεδεμένης
με αυτήν εταιρείας με την επωνυμία “GE Healthcare Φαρμακευτική Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία”, είναι προσηλωμένη στη επίτευξη της
μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές της με τους ΕΥ και ΕΥΦ, συμμορφούμενη με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και με την εθνική
νομοθεσία περί δημοσιοποίησης (άρθρο 66 παρ. 7 του νόμου 4316/2014).
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η παραπάνω πρωτοβουλία της φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι μία σημαντική ευκαιρία να αποδειχθεί στο κοινό ότι η στενή σχέση μεταξύ
των εταιρειών και παραγόντων του τομέα της υγείας λειτουργεί προς το συμφέρον των ασθενών και συνεπώς δημιουργείται αμοιβαία εμπιστοσύνη με
μακροπρόθεσμα οφέλη.
Σύμφωνα με τους κανόνες – πρότυπα Δημοσιοποίησης των Παροχών όπως προβλέπονται στο Νόμο 4316/2014 άρθρο 66 παρ. 7 και στον Κώδικα Δημοσιοποίησης
του ΣΦΕΕ, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις παροχές που πραγματοποιήθηκαν σε ΕΥΦ, ΕΥ και έρευνα και ανάπτυξη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
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2.

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ελληνική Έκδοση
ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.6.2019
Πλήρες Όνομα
ΕΥ: Πόλη άσκησης
επαγγέλματος ΕΥΦ: έδρα

(Όνομα & Επώνυμο)

Διεύθυνση άσκησης
δραστηριοτήτων/

Χώρα
άσκησης
δραστηριοτήτ
ων/ Χώρα
καταστατικής
έδρας

Αμοιβή για συμβουλευτικές και
άλλες υπηρεσίες

Συνεισφορά σε κόστος εκδηλώσεων
έδρας
Δωρεές &
Χορηγίες σε ΕΥΦ

Σύμβαση
χορηγίας με EYΦ
/Τρίτα μέρη που
Έξοδα
καθ' υπόδειξη Κόστος εγγραφής Μετάβασης &
των ΕΥΦ
Διαμονής
διοργανώνουν
την εκδήλωση

Αμοιβές

Σχετικά έξοδα
που
συμφωνήθηκαν
στην αμοιβή για
τις υπηρεσίες ή
στο συμβόλαιο
παροχής
συμβουλευτικών
υπηρεσιών,

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΥ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΦ

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΕΥ

Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΥ)
Συνολικό ποσό αμοιβών προς ΕΥ

Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται
Αριθμος Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση
Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται
Ποσοστό (%) του αριθμού των Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στην συγκεντρωτική δημοσιοποίηση επί του συνόλου των Αποδεκτών
Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται
που δημοσιοποιούνται
ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΥΦ)

11463

46532

33533

5712

41

52

1

3

100%

100%

100%

100%

97240
Δεν
εφαρμόζεται

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 44-46

34720

34720

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΚΜΑΝΟΣ 10

3720

3720

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΛΥΚΙΔΩΝ 12

6820

6820

ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ- σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν μπορούν να δημοσιευθούν για νομικούς λόγους

ΕΡΕΥΝΑ
&
ΑΝΑΠΤΥΞ
Η

Συνολικό ποσό αμοιβών προς ΕΥΦ
Αριθμος Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στη συγκεντρωτική δημοσιοποίηση
Ποσοστό (%) του αριθμού των Αποδεκτών που περιλαμβάνονται στην συγκεντρωτική δημοσιοποίηση επί του συνόλου των Αποδεκτών
που δημοσιοποιούνται

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
Δεν
εφαρμόζεται

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥ, ΕΥΦ & ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΕΥ, ΕΥΦ & ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
0

2

0

45260

11463

46532

33533

5712

142.500 EUR

Αγγλική Έκδοση
List of Transfers of Value
HCPs: City of Principal Practice
HCOs: city where registered

Full Name

Country of
Principal
Practice

Principal Practice
Address

Disclosure date: June 30th, 2019

Unique country
local identifier

Contribution to costs of Events
Sponsorship
Donations and agreements with
Grants to HCOs
HCOs / third
parties appointed
by HCOs to
manage an Event

Registration
Fees

Fee for service and consultancy

Travel &
Accomodatio
n

Fees

Related
expenses
agreed in the
fee for service
or consultancy
contract

Transfers of
Value re
Research &

TOTAL

INDIVIDUAL DISCLOSURE (HCPs)
N/A

N/A

Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients

N/A

N/A

11463

46532

33533

5712

N/A

Number of Recipients

N/A

N/A

41

52

1

3

N/A

N/A

N/A

100%

100%

100%

100%

N/A

HCPs

-

N/A

AGGREGATE DISCLOSURE (HCPs)

% of total transfers of value to individual HCPs

97240

HCOs

INDIVIDUAL DISCLOSURE (HCOs)
Hellenic Society of Nuclear Medicine & Molecular Imaging (HSNM&MI)

Athens

GREECE

Lakonias 29

34720

N/A

34720

Hellenic Neurological Society

Athens

GREECE

Alkmanos 10

3720

N/A

3720

GREECE

Apsaradon 12

6820

N/A

6820

Academy of Neurosociety

Ioannina

OTHER, NOT INCLUDED ABOVE - where information cannot be disclosed on an individual basis for legal reasons
Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients

N/A

-

Number of Recipients

N/A

% of total transfers of value to individual HCOs

N/A

R&D

AGGREGATE DISCLOSURE (Research and Development)
ToVs for Research and Development

0

TOTAL AMOUNT OF ToV TO HCPs, HCOs AND R&D
0

TOTAL AMOUNT OF ToV TO HCPs, HCOs AND R&D

3

45260

11463

46532

33533

5712

142.500 EUR

3.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός της παρούσας μεθοδολογίας είναι να διασαφηνίσει πως η Υποχρέωση Δημοσιοποίησης των Παροχών σύμφωνα με το Νόμο 4316/2014 άρθρο 66 παρ. 7 και τον Κώδικα
Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ έχει εφαρμοσθεί εντός της φαρμακευτικής επιχείρησης της GE Healthcare (GEHC) και των προγραμμάτων εταιρικής της συμμόρφωσης.
1.

Ορισμοί
1.1 Αποδέκτες των Παροχών

Για κάθε τοπική έκθεση, η GEHC έχει λάβει υπόψιν της τη χώρα όπου ο αποδέκτης έχει την κύρια εγκατάστασή του.
Ορισμός του Επαγγελματία Υγείας (ΕΥ)
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, διαθέσει ή χορηγήσει ένα φαρμακευτικό προϊόν και του οποίου η κύρια δραστηριότητα, ή κατοικία ή διαμονή βρίσκεται
στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει ενδεικτικά: γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, τεχνικούς μηχανημάτων, άλλους κλινικούς ιατρούς ή συντονιστές έρευνας.
Ορισμός Επιστημονικού Υγειονομικού Φορέα (ΕΥΦ)
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 ∆εοντολογίας 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). Περιλαμβάνει ενδεικτικά: νοσοκομεία, κλινικές, ακαδημαϊκούς οργανισμούς και υγειονομικές ενώσεις.
1.2 Δημοσιοποιούμενες Παροχές
Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, οι ακόλουθες συναλλαγές περιλαμβάνονται:
Υποστήριξη σε Εκδηλώσεις
Η GEHC μπορεί να υποστηρίξει μία εκδήλωση που διοργανώνεται από τρίτο μέρος με τη μορφή χορηγίας.
Παράδειγμα: Η GEHC εκπροσωπείται με ένα περίπτερο σε ένα ιατρικό συνέδριο.
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Εφόσον τούτο επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία/κώδικα δεοντολογίας, η GEHC μπορεί να πληρώσει ή να καλύψει εύλογα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και εγγραφής για
την παρακολούθηση εκδήλωσης που διοργανώνεται από τη GE ή από ένα τρίτο μέρος από Επαγγελματίες Υγείας. Εάν χρησιμοποιείται ταξιδιωτικό γραφείο για την οργάνωση
του ταξιδίου, το κόστος για την υπηρεσία αυτή δε θα δημοσιοποιείται.
Παράδειγμα: Η GEHC πληρώνει το κόστος εγγραφής ενός ΕΥ για τη συμμετοχή του σε ένα ιατρικό συνέδριο.
Συμβουλευτικές και Άλλες Υπηρεσίες
Η GEHC μπορεί να συμβληθεί με έναν ΕΥ ή ΕΥΦ για την παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών για την πραγματοποίηση νόμιμης επιχειρηματικής ανάγκης.
Παραδείγματα υπηρεσιών περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για ομιλίες, εκπαίδευση σε προϊόντα, συμμετοχή σε Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (advisory board),
εξέταση/συνεισφορά σε δημοσιεύσεις, και γνωμοδότηση για προϊόντα. Το δημοσιοποιούμενο ποσό είναι το ίδιο με αυτό που συμφωνήθηκε στο σχετικό συμφωνητικό.
Παράδειγμα: Ένας ΕΥ προσλαμβάνεται για να παρέχει τη γνώμη του σε ένα προϊόν της GEHC.
Επιχορήγηση
Η GEHC μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση ή υποστήριξη σε είδος σε ιατρικά εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. “grand rounds”, υποτροφίες) με τη μορφή εκπαιδευτικής
επιχορήγησης. Το δημοσιοποιούμενο ποσό είναι το ίδιο με αυτό που συμφωνήθηκε στο σχετικό συμφωνητικό.
Παράδειγμα: Η GEHC πληρώνει για ιατρικά βιβλία.
Δωρεά
Η GEHC μπορεί να δωρίσει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες σε νόμιμες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το δημοσιοποιούμενο ποσό είναι το ίδιο με αυτό που συμφωνήθηκε στο
σχετικό συμφωνητικό.
Παράδειγμα: Η GEHC κάνει δωρεά μετρητών σε μη κερδοσκοπική οργάνωση προς υποστήριξη του έργου της.
Έρευνα
Η GEHC μπορεί να συμβληθεί με ΕΥ, ΕΥΦ (π.χ. η εγκατάσταση ή ο ερευνητής) ή ερευνητική οργάνωση για την πραγματοποίηση έρευνας. Το δημοσιοποιούμενο ποσό είναι το
ίδιο με αυτό που συμφωνήθηκε στο σχετικό συμφωνητικό.
Παράδειγμα: Η GEHC προσλαμβάνει μία ερευνητική οργάνωση για τη διενέργεια κλινικής μελέτης.
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2.

Πεδίο εφαρμογής δημοσιοποίησης
2.1 Προϊόντα που εμπίπτουν

Μόνο οι συναλλαγές που περιλαμβάνουν συνταγογραφούμενα φάρμακα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
2.2 Εξαιρούμενες παροχές
Κόστος έρευνας αγοράς
Έρευνα αγοράς (Market research) θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους καταναλωτές προϊόντων ή υπηρεσιών.
Παράδειγμα: Η GEHC συνάπτει σύμβαση με εταιρεία που διεξάγει έρευνες αγοράς, η οποία μπορεί να χορηγήσει σε ΕΥ εύλογη αποζημίωση ανάλογα με το χρόνο που
δαπανήθηκε, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ώρες.
Γεύματα
Γεύματα εργασίας εκτός του πλαισίου των επιστημονικών εκδηλώσεων σε χώρους κατάλληλους για το σκοπό της συνάντησης, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος ανά γεύμα
και ανά άτομο δεν μπορεί να ξεπερνά ημερησίως τα 70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ιατρικά δείγματα
Τα ιατρικά δείγματα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ.
Αντικείμενα αμελητέας αξίας εφαρμογών ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που συνδέονται άμεσα με τη διεξαγωγή της καθημερινής ιατρικής πρακτικής των
Επαγγελματιών Υγείας και των Επιστημονικών Υγειονομικών Φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 126 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης ΔYΓ3α/ΓΠ 3221/2013 (Β΄1049). Ως
αμελητέα αξία εννοείται κάθε αντικείμενο η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.3 Ημερομηνία παροχής και υπολογισμός
Για να διασφαλισθεί ότι μια Δημοσιοποιούμενη Παροχή έχει πραγματοποιηθεί και ότι ακολουθείται μία συνεπής προσέγγιση, οι πληρωμές ή όποιες άλλες παροχές για
επιχορηγήσεις, δωρεές, υποστήριξη συνεδρίων ή υπηρεσίες κ.λπ. θα δημοσιοποιούνται στην έκθεση για το ημερολογιακό έτος «Α» μόνο αν έχουν τιμολογηθεί κατά το
ημερολογιακό έτος «Α». Συνεπώς, η παροχή που δεν έχει ημερομηνία του ημερολογιακού έτους «Α», αλλά π.χ. του επόμενου έτους «Β» θα δημοσιοποιείται στην έκθεση
δημοσιοποίησης του επόμενου έτους.
Παράδειγμα: Ένας ομιλητής παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τον Δεκέμβριο του 2016 αλλά η ημερομηνία του τιμολογίου είναι τον Ιανουάριο 2017.
Η συναλλαγή αυτή θα δημοσιοποιηθεί στην επόμενη έκθεση το 2018.
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2.4 Άμεσες Παροχές
Άμεσες παροχές είναι αυτές που γίνονται απευθείας προς όφελος ενός Αποδέκτη με μετρητά, σε είδος ή διαφορετικά.
Παράδειγμα: Η GEHC πληρώνει απευθείας έναν ΕΥ για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του ως ομιλητή.
2.5 Έμμεσες Παροχές
Έμμεσες παροχές είναι αυτές που γίνονται για λογαριασμό μίας εταιρείας προς όφελος ενός Αποδέκτη, ή οι παροχές μέσω ενός τρίτου ενδιάμεσου, στις οποίες η Εταιρεία
γνωρίζει ή μπορεί να ταυτοποιήσει τον ΕΥ/ΕΥΦ που θα ωφεληθεί από την παροχή.
Παράδειγμα: Η GEHC πληρώνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο για την οργάνωση του ταξιδιού ενός ΕΥ για ένα συνέδριο.
2.6 Παροχές σε περίπτωση μερικής συμμετοχής ή ακύρωσης
Εάν ο Αποδέκτης δεν παρακολούθησε μία εκδήλωση, αυτό δεν θα θεωρηθεί παροχή. Για τη μερική συμμετοχή, η παροχή θα πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.
2.7 Διασυνοριακές Παροχές
Επειδή κρίσιμη είναι η κύρια διεύθυνση του αποδέκτη, όλες οι πληρωμές ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρείας GEHC που κάνει την παροχή συμπεριλαμβάνονται στην κάθε
τοπική έκθεση.
Παράδειγμα: Η GEHC Γερμανίας πληρώνει έναν Έλληνα ΕΥ για να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ένα προϊόν. Η συναλλαγή αυτή θα δημοσιοποιηθεί από την GEHC
Ελλάδας σε συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και κανονισμούς.
3.

Ειδικές αναφορές
3.1 Πολυετείς συμβάσεις

Σχετικά με τις πολυετείς συμβάσεις, το έτος κατά το οποίο παρασχέθηκε η υπηρεσία και τιμολογήθηκε καθορίζει το έτος δημοσιοποίησης.
Παράδειγμα: Η GEHC υπογράφει ένα διετές συμφωνητικό με έναν ΕΥ – σύμβουλο με αντικείμενο την παροχή των αποτελεσμάτων της μελέτης του επί ενός προϊόντος ανά
τετράμηνο. Η υπηρεσία του για την έκθεση του 4ου τετραμήνου έχει τιμολογηθεί τον Δεκέμβριο 2016. Συνεπώς, η παροχή αυτή θα συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση του 2016.
4.

Φόρμα Δημοσιοποίησης
4.1 Ημερομηνία δημοσιοποίησης

Η ημερομηνία δημοσιοποίησης της έκθεσης για το 2018 είναι η 30η Ιουνίου 2019.
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4.2 Πλατφόρμα Δημοσιοποίησης
Βάσει του Νόμου 4316/2014 άρθρο 66 παρ. 7, όλες οι δημοσιοποιούμενες Παροχές πρέπει να δημοσιοποιούνται στην ειδική πλατφόρμα του ΕΟΦ και στην εταιρική ιστοσελίδα
της GEHC. Η έκθεση θα αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα της GEHC. [σύνδεσμος: http://www3.gehealthcare.co.uk/en-gb/about_us/transparency_reporting ]
Ο χρόνος ανάρτησης των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στο διαδίκτυο περιορίζεται σε τρία (3) έτη.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Disclaimer Notice)
Επισημαίνεται ότι ο Ε.Ο.Φ. δημοσιοποιεί με δική του ευθύνη τα στοιχεία των ΕΥ με βάση τους απολογισμούς που υποβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ οι
φαρμακευτικές εταιρείες δημοσιοποιούν στις ιστοσελίδες τους τα στοιχεία των ΕΥ με βάση το αντίστοιχο μεθοδολογικό τους σημείωμα. Ως εκ τούτου, η GEHC δεν φέρει και
σε κάθε περίπτωση αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης για τη δημοσιοποίηση στοιχείων των ΕΥ στη σχετική πλατφόρμα δημοσιοποίησης της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Φ., ως προς
την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ε.Ο.Φ.

4.3 Γλώσσα δημοσιοποίησης: Ελληνική.
Για εσωτερικούς σκοπούς, θα δημοσιοποιηθεί και η αγγλική μετάφραση της παρούσας.
4.4 Ατομική και συγκεντρωτική δημοσιοποίηση
Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η δημοσιοποίηση στην παρούσα έκθεση πραγματοποιείται
συγκεντρωτικά για τις παροχές προς ΕΥ που σχετίζονται με επιστημονικά συνέδρια και ατομικά για τις παροχές προς ιδιώτες ΕΥ που σχετίζονται με προωθητικά συνέδρια
(εάν υπάρχουν). Οι παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) δημοσιοποιούνται ατομικά. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Δημοσιοποίησης, όλες
οι παροχές Έρευνας & Ανάπτυξης θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά.

5.

Δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων
5.1 Νόμισμα

Όλα τα ποσά εντός της παρούσας έκθεσης αναγράφονται με το εθνικό νόμισμα (ευρώ) της Ελλάδας. Στις περιπτώσεις που πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί σε ξένο νόμισμα,
έχει χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία της τιμολόγησης για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα.
5.2 ΦΠΑ και άλλοι φόροι

Όλα τα ποσά εντός της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και οποιονδήποτε άλλο φόρο, αν εφαρμόζεται.
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6.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα έκθεση δημοσιοποίησης διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα. Ειδικότερα:
Α) Αναφορικά με τις παροχές προς ιδιώτες ΕΥ που σχετίζονται με προωθητικά συνέδρια (εάν υπάρχουν), η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται σε ατομική βάση στην ιστοσελίδα
της GEHC ενώ δεν απαιτείται η συγκατάθεση των εν λόγω ΕΥ για την ατομική δημοσιοποίηση από τη GEHC Ελλάδος των Παροχών, διότι η επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων συνιστά υποχρέωση εκ του νόμου (βλ. ν. 4316/2014, Γνωμοδότηση ΑΠΔΠΧ 5/2016). Σύμφωνα με την ως άνω Γνωμοδότηση της Αρχής, επιτρέπεται η ανάρτηση
μόνο των προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία, πρόσφορα και συναφή για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Ως τέτοια κρίνονται τα στοιχεία της ταυτότητας
του ιατρού (ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο) και η διεύθυνσή του. Η ανάρτηση του ΑΦΜ (μοναδικό αναγνωριστικό) των ΕΥ δεν συνδέεται με τον επιδιωκόμενο ανωτέρω σκοπό.
Η GEHC έχει ενημερώσει τους ΕΥ σχετικά με την ανάρτηση των προσωπικών δεδομένων και την υποχρέωση δημοσιοποίησης που υπέχει, στα πλαίσια των αρχών της καλής
πίστης και συνεργασίας. Η GE Healthcare έχει επίσης γνωστοποιήσει στην Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ΕΥ.
Β) Αναφορικά με τις παροχές προς ΕΥ που σχετίζονται με επιστημονικά συνέδρια, η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται με συγκεντρωτικό τρόπο στην ιστοσελίδα της GEHC για
όλο το διάστημα από 1.1.2018 έως 31.12.2018, στις περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί συγκατάθεση των ΕΥ για την ατομική δημοσιοποίηση των Παροχών από την GEHC
Eλλάδος, σε συμμόρφωση με την ερμηνεία που δίνεται στο άρθρο6 παρ. 7 του Νόμου 4316/2014 με τις υπ’ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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