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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.1. Οι Επαγγελµατίες Υγείας (E.Y.) και οι Επιστηµονι-
κοί Υγειονοµικοί Φορείς (Ε.Υ.Φ.) µε τους οποίους συνερ-
γάζονται οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, προσφέρουν στον 
φαρµακευτικό κλάδο πολύτιµη, ανεξάρτητη και εξειδικευµέ-
νη γνώση που προέρχεται από την κλινική και επιστηµονι-
κή εµπειρία τους. Η εν λόγω εξειδίκευση βοηθά σηµαντικά 
τις προσπάθειες του κλάδου να συνεισφέρει στην αναβάθµι-
ση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται 
στους ασθενείς, µε οφέλη τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και 
για την κοινωνία συνολικά. Για το λόγο αυτό, οι Ε.Υ. και οι 
Ε.Υ.Φ. θα πρέπει να αµείβονται µε δίκαιο τρόπο για τις επι-
στηµονικές γνώσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον 
κλάδο.
Α.2. Τα φάρµακα που παράγονται από τον κλάδο, αποτε-
λούν πολυσύνθετα σκευάσµατα σχεδιασµένα για την κά-
λυψη των αναγκών των ασθενών. Παράλληλα, ο φαρµα-
κευτικός κλάδος συµβάλλει στην εκπαίδευση των ΕΥ σχε-
τικά µε τις θεραπείες και τις ασθένειες που αυτές αφορούν, 
προς όφελος των ασθενών. Ο φαρµακευτικός κλάδος επι-
χορηγεί και διοργανώνει υψηλού κύρους επιστηµονικές 
εκδηλώσεις για την επιµόρφωση των ΕΥ και την ανταλλα-
γή γνώσεων µεταξύ των ΕΥ και του κλάδου.
Α.3. Ο ΣΦΕΕ πιστεύει ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ του 
φαρµακευτικού κλάδου και των επαγγελµατιών υγείας 
επηρεάζει θετικά την ποιότητα της θεραπείας των ασθε-
νών και δίνει προστιθέµενη αξία στη µελλοντική επιστηµο-
νική έρευνα. Την ίδια στιγµή, η ανεξαρτησία της απόφα-
σης ενός ΕΥ να συνταγογραφήσει το φάρµακο, που αυ-
τός θεωρεί κατάλληλο, είναι ένας από τους βασικούς πυ-
λώνες του συστήµατος υγείας. Ο ΣΦΕΕ αναγνωρίζει ότι 
οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ του φαρµακευτικού κλάδου και 
των ΕΥ, µπορούν ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν συν-
θήκες σύγκρουσης συµφερόντων. Ως εκ τούτου, ο ΣΦΕΕ 
έχει υιοθετήσει το παρόν Κεφάλαιο του κώδικα δεοντολο-
γίας και κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες αποτυπώνονται 
στις συχνές ερωτήσεις και στις απαντήσεις αυτών (Q&As), 
προκειµένου να διασφαλίσει, ότι οι εν λόγω αλληλεπιδρά-
σεις πληρούν τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας που προσ-
δοκούν οι Ασθενείς, η Πολιτεία και οι λοιποί εµπλεκόµε-
νοι Φορείς. 
Α.4. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής σχετικά µε τη Δεοντολογία και τη Διαφάνεια στον 
κλάδο του φαρµάκου, η αυτορρύθµιση του κλάδου προ-
κειµένου να συνεχίσει να είναι αποτελεσµατική, πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις αυξανόµενες ανάγκες της κοινωνίας 
για περισσότερη ακεραιότητα και διαφάνεια. 
Α.5. Το παρόν Κεφάλαιο του Κώδικα, σε συµµόρφωση µε 
την κείµενη νοµοθεσία, επιβάλλει τη δηµοσιοποίηση των 
παροχών και προβλέπει τη λεπτοµερή δηµοσιοποίηση του 
ύψους και της φύσης των επιχορηγήσεων του φαρµακευτι-
κού κλάδου προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ. Ο ΣΦΕΕ µε τον 
τρόπο αυτό αποβλέπει στη διαφάνεια και την εδραίωση της 
εµπιστοσύνης στις σχέσεις των φαρµακευτικών εταιρειών-
µελών του µε τους Ε.Υ. και τους Ε.Υ.Φ.

Α.6. Το παρόν Κεφάλαιο του Κώδικα αρχίζει να ισχύει 
από 1/1/2016 και θα αφορά στη δηµοσιοποίηση των πα-
ροχών που διενεργήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2015. 

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Β.1. Το  παρόν Κεφάλαιο του Κώδικα διέπει τη δηµοσιοποί-
ηση των παροχών που διενεργούνται από φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως του αν εδρεύουν στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό) προς τους Ε.Υ. και τους Ε.Υ.Φ. που εδρεύ-
ουν στην Ελλάδα. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται παράλ-
ληλα µε το Κεφάλαιο Α του παρόντος Κώδικα και τον «Κώ-
δικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των 
φαρµακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών». 
Εποµένως, οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β του παρόντος Κώ-
δικα ισχύουν  για όλες τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ.

Β.2. Παρέχεται η δυνατότητα σε ΦΕ που δεν είναι µέλη του 
ΣΦΕΕ, να τηρούν οικειοθελώς το παρόν Κεφάλαιο  του Κώ-
δικα εφόσον το επιθυµούν. Τούτο µπορεί να πραγµατοποιη-
θεί µε σχετική δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο του ΣΦΕΕ. 
Οι επιχειρήσεις αυτές θα αναφέρονται σε ξεχωριστή κατάστα-
ση, που θα ενηµερώνεται τακτικά και θα αποτελεί µέρος του 
παρόντος Κεφαλαίου του Κώδικα. Για τις επιχειρήσεις αυτές 
εφαρµόζονται κανονικά όλα τα άρθρα του Κώδικα. 

Β.3. Οι ορισµοί παρακάτω καθώς και οι κατευθυντήριες 
γραµµές οι οποίες αποτυπώνονται στις συχνές ερωτήσεις και 
στις απαντήσεις αυτών (Q&As) που είναι αναρτηµένες στην 
ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του 
Κώδικα και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική. 

Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Γ.1. Δωρεές και Χορηγίες 

Εν γένει, σηµαίνει τις δωρεές, υπό την έννοια του άρθρου 
16 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τις χορηγίες και παρο-
χές σε είδος, για την προώθηση των συνταγογραφούµενων 
και µη συνταγογραφουµένων φαρµακευτικών προϊόντων.  

Γ.2. Εκδηλώσεις

Κάθε εκδήλωση προώθησης, επιστηµονικές ή επαγγελµα-
τικές συναντήσεις, συνέδρια, συµβούλια, συµπόσια και λοι-
πές παρόµοιες εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται µε Έρευνα & 
Ανάπτυξη (συµπεριλαµβάνονται ενδεικτικά εκδηλώσεις τύ-
που Α, Β , Γ & Δ σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εγκύ-
κλιο του ΕΟΦ για τις επιστηµονικές εκδηλώσεις) που οργα-
νώνεται ή χρηµατοδοτείται από ή για λογαριασµό µίας εται-
ρείας (Άρθρα 17, 18 και 19 του Κεφαλαίου Α του παρόντος 
Κώδικα). 

Γ.3. Επαγγελµατίες Υγείας

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το ιατρικό, οδο-
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ντιατρικό, φαρµακευτικό ή νοσηλευτικό επάγγελµα ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, κατά την επαγγελµα-
τική 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 «Επαγ-
γελµατίας Υγείας» περιλαµβάνει: (i) οποιοδήποτε στέλεχος 
ή υπάλληλο κυβερνητικού φορέα ή άλλου οργανισµού (είτε 
του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα) που µπορεί να συντα-
γογραφήσει, διαθέσει ή χορηγήσει φαρµακευτικά προϊόντα 
και (ii) οποιονδήποτε υπάλληλο µίας Εταιρείας-Μέλους 
του ΣΦΕΕ ο οποίος είναι ΕΥ και του οποίου η κύρια επαγ-
γελµατική δραστηριότητα συνίσταται στην παροχή υπηρεσι-
ών υγείας. Από την τελευταία κατηγορία εξαιρούνται: (α) 
όλοι οι ιδιώτες γιατροί που παρέχουν µε σύµβαση εργασί-
ας, εντολής ή έργου διαρκείς υπηρεσίες στην φαρµακευτι-
κή εταιρεία - µέλος του ΣΦΕΕ και (β) χονδρέµποροι ή δια-
νοµείς φαρµακευτικών προϊόντων. 

Γ.4. Επιστηµονικοί Υγειονοµικοί Φορείς (Ε.Υ.Φ.)

Οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο: 

(i)  που είναι υγειονοµική, ιατρική ή επιστηµονική ένωση (επι-
στηµονική εταιρεία ή σωµατείο επαγγελµατιών υγείας) ή 
οργανισµός υγειονοµικής περίθαλψης (ανεξάρτητα από τη 
νοµική ή οργανωτική µορφή του), όπως νοσοκοµείο, κλι-
νική, ίδρυµα, πανεπιστήµιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυµα 
ή εταιρεία κάθε µορφής (π.χ. ΜΚΟ) που επιχορηγούνται 
από φαρµακευτικές εταιρείες (εκτός από ενώσεις ασθε-
νών οι οποίες υπάγονται στις ρυθµίσεις του Κώδικα Δεο-
ντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µεταξύ των φαρµα-
κευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών) και 
εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή 

(ii)  µέσω του οποίου ένας ή περισσότεροι Επαγγελµατί-
ες Υγείας παρέχουν υπηρεσίες υγείας, συµπεριλαµβα-
νοµένων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσι-
ών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Δ. 84/2001, 
ΦΕΚ 70/Α/10.4.2001).  

Γ.5. Φαρµακευτικά Προϊόντα 

Φαρµακευτικά προϊόντα µε την έννοια του παρόντος Κώδικα 
νοούνται τα προϊόντα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 
2 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3αΓΠ32221/29.4.2013 
(ΦΕΚ 1049/Β/2013), όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων 
και των ανοσολογικών φαρµακευτικών προϊόντων, των ρα-
διοφαρµακευτικών, παραγώγων αίµατος ή πλάσµατος, για 
τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας κατ’ εφαρµογή 
της Οδηγίας 2001/83, όπως ισχύει σήµερα. 

Γ.6. Αποδέκτης

Οποιοσδήποτε ΕΥ ή Ε.Υ.Φ., του οποίου η βασική δραστη-
ριότητα, η επαγγελµατική έδρα ή ο τόπος κατοικίας ή διαµο-
νής βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Γ.7. Συµβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες: εκπαί-
δευση/επιµόρφωση (εσωτερικά υπαλλήλων της εταιρεί-
ας & εξωτερικά άλλων ΕΥ), Συµβουλευτικά Συµβού-
λια (κάθε µορφής Advisory Boards ή Expert panels on 
pharmacoeconomics), Οµιλίες/Διαλέξεις, Γενικές συµβου-
λευτικές υπηρεσίες π.χ. σχετικά µε έντυπα ιατρικής ενηµέ-
ρωσης υγείας ή/και κοινού για νοσολογικές οντότητες, συγ-
γραφή άρθρου, µετάφραση κ.ά.).

Στον ως άνω όρο περιλαµβάνονται ενδεικτικά: εκπαίδευση, 

συγγραφή άρθρου, µετάφραση, σχεδιασµός/ συν - διοργά-
νωση επιστηµονικών εκδηλώσεων.

Γ.8. Αµοιβές για  Έρευνα και Ανάπτυξη 

Αµοιβές προς Ε.Υ. ή  Ε.Υ.Φ.. που σχετίζονται µε το σχεδι-
ασµό ή τη διεξαγωγή (i) µη κλινικών µελετών (όπως ορί-
ζονται στις Αρχές ΟΟΣΑ σχετικά µε την Καλή Εργαστηρι-
ακή Πρακτική) (ii) κλινικές µελέτες (φάσης I,II, III & IV, 
όπως ορίζονται στην Οδηγία 2001/20/EΕ) και (iii) µη πα-
ρεµβατικές µελέτες που έχουν προοπτικό χαρακτήρα και 
αφορούν τη συλλογή δεδοµένων ασθενών από ή για λο-
γαριασµό ενός ή µίας οµάδας Επαγγελµατιών Υγείας συ-
γκεκριµένα για τη µελέτη (Άρθρα 25 και 26 του Κεφαλαί-
ου Α του παρόντος Κώδικα). 

Γ.9. Παροχή

Ορίζεται  κάθε µεταβίβαση πραγµάτων και δικαιωµάτων, 
είτε πρόκειται για αµοιβή παρεχόµενης υπηρεσίας, είτε 
για επιχορήγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας - συνεχι-
ζόµενη εκπαίδευση. Περιλαµβάνονται άµεσες ή έµµεσες 
αµοιβές, είτε σε µετρητά, είτε σε είδος ή άλλως, που γίνο-
νται, 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. Έµµε-
σες 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.

Άρθρο 1. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.1.  Γενική Υποχρέωση ∆ηµοσιοποίησης. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, κάθε φαρµακευτική επιχείρηση οφείλει να δη-
µοσιοποιεί ονοµαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδι-
κή ιστοσελίδα του ΕΟΦ, σύµφωνα µε τον νόµο, το αργότε-
ρο εντός έξι (6) µηνών από το κλείσιµο εκάστου ηµερολογι-
ακού έτους, κάθε παροχή που που πραγµατοποιεί άµεσα ή 
έµµεσα, σε ή προς όφελος ενός τρίτου Αποδέκτη, όπως πε-
ριγράφεται λεπτοµερέστερα στο Άρθρο 3 κατωτέρω.

1.2.  Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης. Δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1.01 του 
παρόντος Κεφαλαίου του Κώδικα και δεν δηµοσιοποιού-
νται οι παροχές οι οποίες: 

i. Αφορούν αποκλειστικά µη συνταγογραφούµενα φάρ-
µακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)  

ii. Δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 3 του παρόντος Κώ-
δικα, γεύµατα και ποτά (βλ. άρθρο 19 του Κεφαλαίου 
Α του παρόντος Κώδικα), ιατρικά δείγµατα (βλ. άρ-
θρο 13 του Κεφαλαίου Α του παρόντος Κώδικα), είδη 
αµελητέας αξίας του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α του 
παρόντος Κώδικα που σχετίζονται άµεσα µε την ιατρι-
κή πρακτική.

iii. Αποτελούν µέρος των συνήθων εµπορικών συναλλα-
γών µεταξύ µίας φαρµακευτικής επιχείρησης 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 αλυ-
σίδα διανοµής φαρµάκων.   
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Άρθρο 2.  
ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1. Ετήσιος Κύκλος ∆ηµοσιοποιήσεων. Οι δηµοσιοποιή-
σεις θα γίνονται ετησίως και κάθε περίοδος αναφοράς θα 
καλύπτει ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος («Περίοδος Ανα-
φοράς»). Η πρώτη Περίοδος Αναφοράς θα είναι το ηµε-
ρολογιακό έτος 2015 και η πρώτη δηµοσιοποίηση θα γί-
νει το 2016. 

2.2. Χρόνος ∆ηµοσιοποίησης. Οι δηµοσιοποιήσεις θα γίνο-
νται από κάθε Εταιρεία-Μέλος εντός 6 µηνών µετά το πέρας 
της σχετικής Περιόδου Αναφοράς και οι δηµοσιοποιούµενες 
πληροφορίες θα πρέπει να παραµένουν διαθέσιµες στο κοινό 
για τουλάχιστον 3 έτη εκτός εάν ο νόµος ή η Αρχή Προστασί-
ας Δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ορίσουν µακρύτερο 
ή βραχύτερο χρονικό διάστηµα µετά από την πρώτη δηµοσιο-
ποίησή τους σύµφωνα µε την Παράγραφο 2.4. 

2.3. Πρότυπο ∆ηµοσιοποίησης. Με την επιφύλαξη της Πα-
ραγράφου 2.4 οι δηµοσιοποιήσεις θα γίνονται µε τη χρή-
ση καθιερωµένου προτύπου το οποίο αποτυπώνει τις ρυθµί-
σεις του παρόντος Κεφαλαίου του Κώδικα.  

2.4. Πλατφόρµα ∆ηµοσιοποίησης. Η δηµοσιοποίηση θα γί-
νεται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και εκάσττης Φαρµακευ-
τικής Επιχείρησης από κάθε Εταιρεία-Μέλος σύµφωνα µε 
την Παράγραφο 2.5 και θα υπάρχει ελεύθερη και δηµόσια 
πρόσβαση στα στοιχεία που δηµοσιοποιούνται. Η δηµοσι-
οποίηση όλων των στοιχείων θα γίνεται το αργότερο µέχρι  
την 1η Ιουλίου κάθε έτους ή την πρώτη εργάσιµη µετά την 
ηµεροµηνία αυτή. Η δηµοσιοποίηση στην ιστοδελίδα του 
ΕΟΦ θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες και τα πρότυπα 
που θα ορίσει ο οργανισµός.

2.5. Εφαρµοστέος Εθνικός Κώδικας. Οι δηµοσιοποιήσεις 
για όλους τους Ε.Υ. και τους Ε.Υ.Φ. που έχουν την έδρα ή 
διαµονή τους στην Ελλάδα θα πραγµατοποιούνται σύµφω-
να µε τις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου του κώδικα. 
Aν µία φαρµακευτική εταιρεία δεν εδρεύει ή δεν έχει θυγα-
τρική ή συνδεδεµένη εταιρεία στην Ελλάδα, η φαρµακευ-
τική εταιρεία θα δηµοσιοποιεί την εν λόγω Παροχή προς 
Ε.Υ. ή/και Ε.Υ.Φ. που έχει την έδρα ή διαµονή του στην 
Ελλάδα, µε τρόπο που να συµφωνεί µε την ισχύουσα Ελλη-
νική νοµοθεσία  και το παρόν Κεφάλαιο του Κώδικα.  

2.6. Γλώσσα ∆ηµοσιοποίησης. Οι δηµοσιοποιήσεις θα γί-
νονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.7. Τεκµηρίωση και τήρηση αρχείων. Κάθε Εταιρεία-
Μέλος θα καταγράφει όλες τις Παροχές που πρέπει να 
δηµοσιοποιηθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1.1 και θα 
τηρεί τα σχετικά αρχεία των δηµοσιοποιήσεων, που προ-
βλέπονται από τον παρόντα Κώδικα, για τουλάχιστον 5 έτη 
εκτός εάν ο νόµος ή η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, ορίσουν µακρύτερο ή βραχύτερο χρο-
νικό διάστηµα µετά το πέρας της σχετικής Περιόδου Ανα-
φοράς.

Άρθρο 3.  
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

3.1. ∆ηµοσιοποίηση ανά αποδέκτη. Εκτός αν άλλως 
προβλέπεται ρητώς από το παρόν Κεφάλαιο του Κώδικα, οι 
παροχές θα δηµοσιοποιούνται ανά Αποδέκτη. Κάθε Εται-
ρεία-Μέλος θα δηµοσιοποιεί, για κάθε έναν επαρκώς ταυ-

τοποιούµενο Αποδέκτη (όνοµα, επώνυµο, ΑΦΜ), τις πα-
ροχές που αποδίδονται προς αυτόν κατά τη διάρκεια κάθε 
Περιόδου Αναφοράς, οι οποίες µπορούν ευλόγως να υπα-
χθούν σε µία από τις κατηγορίες που παρατίθενται κατωτέ-
ρω. 

3.1.1. Παροχές προς Ε.Υ.Φ., που σχετίζονται µε: 

α. Δωρεές και χορηγίες: Αφορά σε δωρεές και χορη-
γίες προς Ε.Υ.Φ. (είτε σε χρηµατικά ποσά, είτε σε είδος) 
(σύµφωνα µε το Άρθρο 16 του Κεφαλαίου Α του παρόντος 
Κώδικα).  

β. Χορηγίες Εκδηλώσεων. Αφορά σε χορηγίες εκδηλώ-
σεων που οργανώνονται από  ΕΥΦ ή µέσω PCO, όπως: 

i.  Κόστος οµαδικών εγγραφών Ε.Υ. (όταν η επιλογή των 
εγγραφέντων Ε.Υ. δε γίνεται από το χορηγό, αλλά από το 
διοργανωτή). 

ii. Κόστος χορηγίας, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές 
συµβάσεις µε τους ΕΥΦ ή µε τρίτους που έχουν διορισθεί 
από τους ΕΥΦ για τη διαχείριση µίας Εκδήλωσης και δεν 
αφορά προσωπικά κάποιον ΕΥ.   

Παρατήρηση:  Κάθε κόστος που σχετίζεται µε τη συµµε-
τοχή του Ε.Υ. σε συνέδριο µε ειδικό ρόλο (οµιλητή, συ-
ντονιστή κ.λ.π.) και αναφέρεται στη σύµβαση της εταιρεί-
ας-χορηγού µε τον διοργανωτή της εκδήλωσης/ συνεδρί-
ου, θα δηµοσιοποιείται σε ατοµική βάση από την εταιρεία- 
χορηγό (µετά την υπογραφή σχετικής σύµβασης), λαµβά-
νοντας υπ’ όψιν τους σχετικούς περιορισµούς. 

γ. Αµοιβές για Συµβουλευτικές και άλλες Υπηρεσί-
ες. Πρόκειται για αµοιβές που προέρχονται από ή σχετίζο-
νται µε συµβάσεις µεταξύ Εταιρειών-Μελών και Ε.Υ.Φ. δυ-
νάµει των οποίων παρέχεται κάθε είδος υπηρεσίας σε µία 
Εταιρεία-Μέλος ή κάθε άλλου είδους αµοιβή που δεν εµπί-
πτει σε άλλες κατηγορίες (όπως π.χ. η προσωπική αµοιβή 
Ε.Υ. για παροχή υπηρεσιών, η οποία καταβάλλεται απευ-
θείας στον Ε.Υ.). Ποσά που αφορούν αφενός σε αµοιβές 
και αφετέρου σε λοιπά σχετικά έξοδα, που περιλαµβάνο-
νται στη σύµβαση, θα δηµοσιοποιούνται ξεχωριστά. 

3.1.2. Παροχές προς Επαγγελµατίες Υγείας που 
σχετίζονται µε:

α. Εκδηλώσεις: 

i. Κόστος εγγραφής 

ii. Έξοδα µετάβασης και διαµονής (στο βαθµό που διέπονται 
από το Άρθρο 19 του Κεφαλαίου Α του παρόντος Κώδικα).  

β. Αµοιβές για Συµβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες. 
Οι αµοιβές που προέρχονται από ή σχετίζονται µε συµβά-
σεις µεταξύ Εταιρειών Μελών και ΕΥ δυνάµει των οποίων 
οι ΕΥ παρέχουν κάθε είδους υπηρεσίες σε µία Εταιρεία Μέ-
λος ή οποιουδήποτε άλλου τύπου χρηµατοδότηση που δεν 
καλύπτεται από τις προηγούµενες κατηγορίες. Ποσά που 
αφορούν αφενός σε αµοιβές και αφετέρου σε λοιπά σχετι-
κά έξοδα, που περιλαµβάνονται στη σύµβαση, θα δηµοσιο-
ποιούνται ξεχωριστά. 

3.2. Συγκεντρωτική ∆ηµοσιοποίηση - Πληρωµές που 
αφορούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι 
Παροχές που αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και 
Ανάπτυξης για κάθε Περίοδο Αναφοράς, θα δηµοσιοποι-
ούνται από κάθε Εταιρεία-Μέλος συγκεντρωτικά. Κόστη 
που σχετίζονται µε εκδηλώσεις που είναι επικουρικές σε 
δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
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παρούσας παραγράφου (π.χ. investigator meetings), θα 
δηµοσιοποιούνται συγκεντρωτικά. 

3.3. Αποφυγή διπλής καταγραφής. Όταν µία παροχή η 
οποία απαιτείται να δηµοσιοποιηθεί σύµφωνα µε τις Πα-
ραγράφους 3.1 ή 3.2, γίνεται προς έναν ΕΥ έµµεσα µέσω 
ενός Ε.Υ.Φ., τότε η εν λόγω παροχή θα δηµοσιοποιείται 
µόνο µία φορά. Η εν λόγω δηµοσιοποίηση θα γίνεται σε 
ατοµική βάση µε το όνοµα του ΕΥ σύµφωνα µε την Παρά-
γραφο 3.1(2). 

3.4. Μεθοδολογία. Κάθε Εταιρεία-Μέλος θα εκδίδει ένα 
σηµείωµα στο οποίο θα συνοψίζει τη µεθοδολογία που 
εφαρµόζει για την δηµοσιοποίηση και την ταυτοποίηση των 
Παροχών για κάθε κατηγορία που περιγράφεται στην Πα-
ράγραφο 3.01. Το σηµείωµα, το οποίο θα περιλαµβάνει 
µία γενική περίληψη, θα περιγράφει τη µεθοδολογία που 
εφαρµόσθηκε και θα περιλαµβάνει τον τρόπο χειρισµού των 
πολυετών συµβάσεων, θέµατα ΦΠΑ και λοιπά φορολογικά 
θέµατα, θέµατα συναλλάγµατος και άλλα θέµατα που σχετί-
ζονται µε το χρόνο και το ποσό των Αµοιβών για τους σκο-
πούς του παρόντος Κεφαλαίου του Κώδικα. 

Άρθρο 4.  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4.1. Εφαρµογή και Κυρώσεις. Οι ρυθµίσεις του παρόντος 
Κεφαλαίου του Κώδικα είναι δεσµευτικές για τις Εταιρεί-
ες-Μέλη. Τυχόν παραβιάσεις των εν λόγω ρυθµίσεων επι-
φέρουν την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην 
κατωτέρω  παράγραφο 4.02. Αναλογικά εφαρµόζεται το Κε-
φάλαιο Γ του παρόντος Κώδικα αναφορικά µε τη διαδικα-
σία καταγγελιών.  

4.2. Κυρώσεις. Η Πρωτοβάθµια Επιτροπή του άρθρου 1 
του Κεφαλαίου Γ (Διαδικασία Ελέγχου Εφαρµογής) του 
παρόντος Κώδικα αφού εξετάσει την υποβληθείσα σε αυ-
τήν αναφορά/καταγγελία και εφόσον κρίνει ότι τίθεται θέµα 
παραβίασης των άρθρων 1, 2, και 3 του παρόντος Κεφα-

λαίου Β του Κώδικα, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στην 
φαρµακευτική επιχείρηση µέλος του ΣΦΕΕ, η οποία δεν 
τήρησε τις ανωτέρω ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου 
του Κώδικα, τις κάτωθι κυρώσεις, οι οποίες θα εκτελούνται 
µετά την πάροδο της άπρακτης προθεσµίας παραποµπής 
της υπόθεσης στη Δευτεροβάθµια Επιτροπή, ή µετά την έκ-
δοση της απόφασης της Δευτεροβάθµιας Επιτροπής,  εκτός 
εάν ο καθ’ ού αποδεχθεί την παράβαση ή µέρος αυτής: 

α) Τη δηµοσίευση του κειµένου της απόφασης άµεσα στον 
ιστότοπο του ΣΦΕΕ. 

β) Χρηµατική ποινή ύψους έως 25.000 ευρώ. Το εν προ-
κειµένω ποσό κατατίθεται από την ΦΕ σε ειδικά τηρούµενο 
τραπεζικό λογαριασµό του ΣΦΕΕ. Η Δευτεροβάθµια Επι-
τροπή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Γ του παρόντος Κώ-
δικα δύναται να επιβάλλει στη µη συµµορφούµενη µε την 
απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής φαρµακευτική επι-
χείρηση µέλος του ΣΦΕΕ επιπλέον των κυρώσεων που 
αναφέρονται ανωτέρω, και χρηµατική ποινή ύψους έως 
50.000 €. Τα εν προκειµένω ποσά κατατίθενται από την 
φαρµακευτική επιχείρηση σε ειδικά τηρούµενο τραπεζικό 
λογαριασµό του ΣΦΕΕ, εντός το αργότερο 30 εργασίµων 
ηµερών από την έκδοση της απόφασης.  

Σε περίπτωση κατά την οποία η φαρµακευτική επιχείρη-
ση µέλος του ΣΦΕΕ δεν έχει εφαρµόσει την επιβληθείσα 
σε αυτήν από τη Δευτεροβάθµια Επιτροπή κύρωση ή έχει 
εφαρµόσει αυτήν πληµµελώς, η Δευτεροβάθµια Επιτρο-
πή µετά από σχετικό αίτηµα του καταγγέλλοντος συνέρχε-
ται και αποφασίζει την επιβολή ποινής, η οποία µπορεί να 
ανέρχεται µέχρι το τριπλάσιο της αρχικά αποφασισθείσης. 

Σε περίπτωση εκ νέου µη συµµόρφωσης της φαρµακευ-
τικής επιχείρησης µέλους του ΣΦΕΕ µε την απόφαση της 
Δευτεροβάθµιας Επιτροπής, η τελευταία παραπέµπει το 
θέµα στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΣΦΕΕ, το οποίο µπο-
ρεί να αποφασίσει τη διαγραφή του µέλους κατά τα οριζό-
µενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ του παρόντος Κώδικα. 




