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1. Εισαγωγή
Συνεργαζόμαστε συχνά με τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς
Φορείς (ΕΥΦ), οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως για την
ανάπτυξη φαρμάκων, το ρόλο ενός φαρμάκου στην πορεία της θεραπείας των ασθενών, τον
οικονομικό τομέα του κλάδου υγείας και τη βέλτιστη κλινική πρακτική. Οι εν λόγω σχέσεις
συνεργασίας κρίνονται αναγκαίες καθώς συμβάλλουν στη λήψη πληροφοριών με βάση την
καθημερινή ιατρική πρακτική, που είναι απαραίτητες τόσο για τη διάθεση θεραπευτικών επιλογών
που βελτιώνουν την υγεία των ασθενών, όσο και για την κοινοποίηση πληροφοριών που ενδέχεται
να σχετίζονται με τη λήψη κλινικών αποφάσεων.
Θέλουμε το κοινό να γνωρίζει και να κατανοεί τις δράσεις μας, καθώς και τον τρόπο που
ενεργούμε. Έχουμε δεσμευτεί υπέρ της διαφάνειας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και
στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους ΕΥ και τους ΕΥΦ. Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με
αυτές τις σχέσεις με απλό και ανοιχτό τρόπο ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην κατανόηση της
σημαντικής αξίας που προσφέρουν αυτές οι σχέσεις στη διαχείριση των ασθενών.
Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της
εμπιστοσύνης απέναντι σε εμάς και τα φάρμακά μας και στηρίζουμε με σθένος το έργο που
επιτελείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) με
στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλο τον φαρμακευτικό κλάδο.
Ο Κώδικας δημοσιοποίησης της EFPIA προσφέρει μια κοινή βάση για τη δημοσίευση εκθέσεων
διαφάνειας σε όλη την Ευρώπη σε σχέση με τις Μεταφορές Αξίας (ToV/παροχές). Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω κώδικα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://transparency.efpia.eu.
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλος της EFPIA, έχει υιοθετήσει το
δικό του Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.Sfee.gr
Επιπρόσθετα και σύμφωνα με το Νόμο 4316/2014, η δημοσιοποίηση των παροχών που
πραγματοποιήθηκαν προς τους ΕΥ και τους ΕΥΦ κατά τη διάρκεια κάθε έτους, θα είναι διαθέσιμη
στα τέλη Ιουνίου του επόμενου έτους στην ιστοσελίδα της Pfizer Ελλάδος, http://www.pfizer.gr, και
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (EOΦ), http://www.eof.gr , σε χρόνο που θα
αποφασιστεί από τον οργανισμό. Κάθε ετήσια έκθεση δημοσιοποιεί όλες τις παροχές που
πραγματοποιήθηκαν προς τους Επαγγελματίες Υγείας (EY) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς
Φορείς (EΥΦ) ανά έτος, αρχής γενομένης από την 1/1/2015. Το παρόν μεθοδολογικό σημείωμα
περιγράφει ορισμένα βασικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο κατηγοριοποίησης των παροχών που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 και τη μορφή με την οποία δημοσιοποιούνται.
Οι παροχές που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση καλύπτουν το σύνολο των παροχών που
έχουν πραγματοποιηθεί από την Pfizer προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς των οποίων η κύρια επαγγελματική απασχόληση/έδρα βρίσκεται στην
Ελλάδα (π.χ. με άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα).
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Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ.
5/2016 καθώς και της υπ’αρ.2/2017 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και της σχετικής ανακοίνωσης του ΕΟΦ, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του
ΕΟΦ την 19η Μαΐου 2020 καθώς και των σχετικών ανακοινώσεων και εν γένει οδηγιών του ΕΟΦ.
Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση σε περίπτωση νεότερων οδηγιών των
εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.
Κατόπιν των ανωτέρω, για την περίοδο 01/01/2019 έως και 31/12/2019 :
• Δηλώνουμε ότι, καθώς πραγματοποιήθηκαν παροχές της Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E. προς Επαγγελματίες
Υγείας (ΕΥ) για προωθητικές συναντήσεις, θα περιλαμβάνεται ονομαστική δημοσιοποίηση
στοιχείων στην παρούσα έκθεση δημοσιοποίησης (βάσει των ως άνω διατάξεων τα γεύματα δεν
υπόκεινται σε δημοσιοποίηση) για τους ΕΥ που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:
i.
Συμμετείχαν σε προωθητικές εκδηλώσεις
ii.
Δεν έχουν λάβει άλλη παροχή αξίας από την Pfizer Ελλάς Α.Ε. κατά τη διάρκεια του
έτους 2019 και
iii.
Έχουν ρητά συγκατατεθεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών καθώς και κάθε
άλλης παροχής αξίας από την Pfizer Ελλάς κατά το έτος 2019
• Δημοσιοποιούμε κατά τρόπο συγκεντρωτικό όλες τις άλλες παροχές της Pfizer προς
Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), περιλαμβανομένων:
o αυτών που σχετίζονται με επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από
Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (πρώην τύπου Α) και
o αυτών που σχετίζονται με επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώθηκαν από την
Pfizer (πρώην τύπου Β-μη προωθητικές) και
o αυτών που σχετίζονται με δραστηριότητες για τις οποίες οι παροχή/μεταφορά αξίας
έγινε από άλλη εταιρία της Pfizer, στο εξωτερικό (διασυνοριακές
παροχές/μεταφορές αξίας)
• Δημοσιοποιούμε ατομικά τις αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς
(ΕΥΦ)
• Δημοσιοποιούμε κατά τρόπο συγκεντρωτικό όλες τις μεταφορές αξίας της Pfizer που σχετίζονται
με δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα .
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2. Δραστηριότητες της Pfizer ανά κατηγορία EFPIA
Ο ακόλουθος πίνακας προσδιορίζει τις δραστηριότητες που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία και
υποκατηγορία της EFPIA.
Κατηγορία EFPIA

Υποκατηγορία
EFPIA

Δραστηριότητες

Δωρεές και
χορηγίες (μόνον
προς ΕΥΦ/νομικά
πρόσωπα)

Δεν Εφαρμόζεται

• Φιλανθρωπικές εισφορές
• Επιχειρηματικές δωρεές
• Εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις (π.χ. υποτροφίες,
μαθήματα που παρέχονται από έναν Επιστημονικό
Υγειονομικό Φορέα, όπου η Pfizer δεν επιλέγει τα
συμμετέχοντα άτομα από το χώρο των Επαγγελματιών
Υγείας)
• Επιχορηγήσεις Έρευνας
• Επιχορηγήσεις ομιλητών/διδακτικού προσωπικού, οι
οποίες λόγω της φύσης του σκοπού και της
χρηματοδότησής τους κατηγοριοποιούνται ως
εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις

Συμβολή στο
κόστος
εκδηλώσεων

Συμφωνίες
χορηγιών (μόνον
προς ΕΥΦ/νομικά
πρόσωπα)

• Τοποθέτηση του λογότυπου της επωνυμίας στο
πρόγραμμα ενός συνεδρίου ή στις μορφές επικοινωνίας
για πρόσκληση σε ένα συνέδριο, με αντάλλαγμα την
υποστήριξη του προγράμματος
• Χρηματοδότηση εκδήλωσης ως αντάλλαγμα για ένα
εκθεσιακό περίπτερο
• Χρηματοδότηση εκδήλωσης ως αντάλλαγμα για
διαφημιστικό χώρο
• Άλλου τύπου διαφημιστικός χώρος (σε έντυπη,
ηλεκτρονική ή άλλη μορφή)
• Δορυφορικό συμπόσιο σε συνέδριο
• Σε περίπτωση που πρόκειται για μέρος του χορηγικού
πακέτου: Κονκάρδες ονομάτων, ροφήματα, γεύματα
κ.λπ., τα οποία παρέχονται από τους διοργανωτές (και
περιλαμβάνονται στη συμφωνία της χορηγίας)
• Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία
χαρακτηρίζεται ως «Εταιρική χορηγία», σύμφωνα με τις
πολιτικές της Pfizer
• Χορηγία ομιλητών/διδακτικού προσωπικού και χορηγίες
μαθημάτων τα οποία παρέχονται από Επιστημονικό
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Υγειονομικό Φορέα και χαρακτηρίζονται ως «Εταιρική
χορηγία», σύμφωνα με τις πολιτικές της Pfizer.
• Για χρηματοδότηση εκδηλώσεων που γίνεται μέσω
Γραφείων Οργάνωσης Συνεδρίων (Professional
Conference Organisers/PCOs) οι παροχές
δημοσιοποιούνται στο όνομα του Επιστημονικού
Υγειονομικού Φορέα (ΕΥΦ).
Κόστος Εγγραφής

• Χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για λογαριασμό
Επαγγελματία Υγείας ή προς τον Επιστημονικό
Υγειονομικό Φορέα για τη συμμετοχή ΕΥ σε
επιστημονικές εκδηλώσεις που δεν διοργανώνονται από
την Pfizer

Μετάβαση και
διαμονή

• Ταξίδια (π.χ. εισιτήρια πτήσεων και τρένων, ταξί,
ενοικίαση αυτοκινήτων, διόδια, επιστροφή διανυθέντων
μιλίων, στάθμευση)
• Διαμονή
• Visa
• Ασφάλιση υγείας που σχετίζεται με ταξιδιωτικές
απαιτήσεις [ΜΟΝΟ στην περίπτωση που οι παρακάτω
δαπάνες αποζημιώνονται: Ασφάλιση υγείας, ασφάλιση
ζωής, ταξίδια για απόκτηση Visa (π.χ. τρένο για την
πρεσβεία)].

Αμοιβή για παροχή Αμοιβές
συμβουλευτικών
και άλλων
υπηρεσιών

• Συμβάσεις με Ομιλητές
• Συμβουλευτικές επιτροπές [εξαιρουμένων των
επιτροπών παρακολούθησης δεδομένων που
σχετίζονται με μελέτες οι οποίες δημοσιοποιούνται
συνολικά στα πλαίσια των δαπανών Έρευνας και
Ανάπτυξης (Ε&Α)]
• Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
• Μελέτες παρακολούθησης μετά την κυκλοφορία ενός
προϊόντος
• Αναδρομικές Μη Παρεμβατικές Μελέτες
• Συγγραφή Ιατρικών Άρθρων/Δημοσιεύσεων
• Ανάλυση δεδομένων
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
• Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες/παροχή συμβουλών
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• Εκπαίδευση ομιλητών, αν σχετίζεται με σύμβαση με
έναν ομιλητή
• Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία μπορεί να
χαρακτηριστεί ως γενική συμβουλευτική
δραστηριότητα, σύμφωνα με τις πολιτικές της Pfizer.

Παροχές για
έρευνα και
ανάπτυξη (Ε&Α)

Συναφείς δαπάνες

• Ταξίδια (π.χ. εισιτήρια πτήσεων και τρένων, ταξί,
ενοικίαση αυτοκινήτων, διόδια, επιστροφή διανυθέντων
μιλίων, στάθμευση)
• Διαμονή
• Visa
• Ασφάλιση υγείας που σχετίζεται με ταξιδιωτικές
απαιτήσεις [ΜΟΝΟ στην περίπτωση που οι παρακάτω
δαπάνες αποζημιώνονται: Ασφάλιση υγείας, ασφάλιση
ζωής, ταξίδια για απόκτηση Visa (π.χ. τρένο για την
πρεσβεία)].

Δεν εφαρμόζεται

• Κλινικές μελέτες
• Επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων που σχετίζονται
με μελέτες
• Προοπτικές Μη Παρεμβατικές Μελέτες
• Έρευνα με πρωτοβουλία ερευνητή (ISR)
• Κλινικές και ερευνητικές συνεργασίες

Σημειώνεται ότι οι παροχές στα πλαίσια Δωρεάς/Επιχορήγησης που διατίθενται σε ΕΥΦ μπορεί να
αποδίδονται από το φορέα και σε μη ΕΥ.

3. Πηγές πληροφοριών
Τα δεδομένα των παροχών, που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, έχουν ληφθεί από
διάφορα συστήματα εντός της Pfizer. Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των διαδικασιών, που
ακολουθούνται για τη συλλογή και τη δημιουργία αναφορών για τα δεδομένα.
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Συλλογή δεδομένων

Διαχείριση δεδομένων

Αναφορά
Εκθέσεις

Χρηματοοικονομικά
συστήματα
Συστήματα διαχείρισης
συναντήσεων
Άλλα συστήματα διαχείρισης σχέσεων ενδιαφερομένων μερών

Εσωτερικές
εκθέσεις
Κεντρική βάση
δεδομένων
συναλλαγών

Τρίτοι προμηθευτές

Έκθεση
δημοσιοποίησης
παροχών

Υποκαταστήματα της
Pfizer σε άλλες χώρες

Οι παροχές συλλέγονται από τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές δεδομένων και τα συστήματα
και, στη συνέχεια, καταχωρούνται σε μια κεντρική βάση δεδομένων, όπου γίνεται επιβεβαίωση
και διαχείριση των δεδομένων. Οι εκθέσεις δημοσιοποίησης δημιουργούνται με στοιχεία από τη
βάση δεδομένων.

4. Ορισμός των παροχών
Η παρούσα ενότητα περιγράφει ορισμένες βασικές πτυχές του τρόπου προσδιορισμού των παροχών.
Ορισμός του επαγγελματία υγείας (ΕΥ): Στους «Επαγγελματίες Υγείας » (EY) περιλαμβάνονται τα
άτομα που ασκούν ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρμακευτικό ή νοσηλευτικό επάγγελμα, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με
επάγγελμα που κατοχυρώνεται νομοθετικά υπό την έννοια του Άρθρου 3, Παρ. 1α του Προεδρικού
Διατάγματος 38/2010.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Επαγγελματίας Υγείας είναι : «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. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος «Επαγγελματίας Υγείας»
περιλαμβάνει: (i) οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλο κυβερνητικού φορέα ή άλλου οργανισμού (είτε
του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα) που μπορεί να συνταγογραφήσει, διαθέσει ή χορηγήσει
φαρμακευτικά προϊόντα και (ii) οποιονδήποτε υπάλληλο µίας Εταιρείας-Μέλους του ΣΦΕΕ ο οποίος
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είναι ΕΥ και του οποίου η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών
υγείας. Από την τελευταία κατηγορία εξαιρούνται: (α) όλοι οι ιδιώτες γιατροί που παρέχουν µε
σύµβαση εργασίας, εντολής ή έργου διαρκείς υπηρεσίες στην φαρμακευτική εταιρεία - µέλος του
ΣΦΕΕ και (β) χονδρέμποροι ή διανοµείς φαρμακευτικών προϊόντων.»
Ορισμός του Επιστημονικού Υγειονομικού Φορέα (ΕΥΦ): «Επιστημονικός Υγειονομικός Φορέας»
(ΕΥΦ): Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όπως,
ενδεικτικά, εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Νόμου 3329/2005 ή του Άρθρου 2 του
Ν.3235/2004, ή υπηρεσίες προ-νοσοκομειακής φροντίδας (ΕΚΑΒ) ή εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας
(κέντρα αποκατάστασης, μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κ.λπ.). Ενδεχομένως,
επίσης, να αναφέρεται σε επιστημονικές ενώσεις επαγγελματιών υγείας ή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
(πανεπιστήμια κ.λπ.).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), στους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) περιλαμβάνεται
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 Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις µμεταξύ 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).»
Υπάλληλοι της Pfizer που εργάζονται ως Επαγγελματίες Υγείας: Οποιοσδήποτε Επαγγελματίας
Υγείας με σύμβαση εργασίας με την Pfizer Hellas Α.Ε., ο οποίος μπορεί επίσης να ασκεί ιδιωτικά το
επάγγελμα του ιατρού, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο αναφοράς της παρούσας έκθεσης.
Χρονοδιάγραμμα των παροχών: Η παρούσα έκθεση δημοσιοποιεί όλες τις παροχές, η ημερομηνία
συναλλαγής των οποίων είναι εντός του έτους 2019. Ως ημερομηνία συναλλαγής ορίζεται η
ημερομηνία εκκαθάρισης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην περίπτωση των
συναντήσεων/συνεδρίων, αυτή είναι η τελευταία ημέρα της συνάντησης.
Ημερομηνία Παροχής: οι ημερομηνίες που λαμβάνονται υπόψη είναι:
Άμεση παροχή (σε αξία): Η ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία πληρωμής δηλαδή εκκαθάρισης
στο σύστημα SAP της εταιρίας μας. Οι άμεσες παροχές για Εταιρικές Χορηγίες Εκδηλώσεων
αποτελούν εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα καθώς ως ημερομηνία παροχής θα λογίζεται η
τελευταία ημέρα της εκδήλωσης.
Παροχή σε περίπτωση μερικής συμμετοχής ή ακύρωσης:
- Τα ακυρωτικά έξοδα δεν δημοσιοποιούνται
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- Η παροχή σε περίπτωση μερικής συμμετοχής του Επαγγελματία Υγείας σε εκδήλωση
δημοσιοποιείται
Άμεση παροχή (σε είδος): Η ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών
δηλαδή η Ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής.
Έμμεση παροχή (σε αξία): Η ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία της εκδήλωσης (η τελευταία
ημέρα της εκδήλωσης σε περίπτωση εκδηλώσεων πολλαπλών ημερών)
Έμμεση παροχή (σε είδος): Η ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών
δηλαδή η Ημερομηνία του δελτίου αποστολής.
Έμμεση παροχή μέσω Φορέων Κλινικής Έρευνας στο πλαίσιο μιας κλινικής μελέτης ή έρευνας: Η
ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία πληρωμής από τους Φορείς Κλινικής Έρευνας (CRO) προς
τους τελικούς αποδέκτες όπως εγγράφονται στα συστήματα των Φορέων Κλινικής Έρευνας. Αυτές οι
πληροφορίες παρέχονται από τους Φορείς Κλινικής Έρευνας στην Pfizer Hellas SA σε μηνιαία βάση.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άμεσης ή/και έμμεσης παροχής προς Επαγγελματία Υγείας ή/και
Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα μέσω ΕΛΚΕ ή/και ΕΛΚΕΑ, η ημερομηνία παροχής είναι η
ημερομηνία πληρωμής της εταιρίας προς τον ΕΛΚΕ ή/και τον ΕΛΚΕΑ. (Ειδικός λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας και Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και Ανάπτυξης αντίστοιχα).
Πολυετείς συμβάσεις: Όταν οι συμβάσεις ισχύουν για περισσότερο από ένα έτος, κάθε μεμονωμένη
παροχή αποτυπώνεται και δημοσιοποιείται στην αντίστοιχη περίοδο αναφοράς με βάση όσα
αναφέρονται παραπάνω.
Νομική βάση ως προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
(ΓΚΠΔ/GDPR) (για την ονομαστική δημοσιοποίηση παροχών προς φυσικά πρόσωπα ΕΥ) : ανάλογα
με τη χώρα, η Pfizer δημοσιοποιεί τις παροχές με βάση (i) μία νομική υποχρέωση (ii) τη συγκατάθεση
των ΕΥ (και των μονοπρόσωπων ΕΥΦ εάν εφαρμόζεται) ή (iii) το αποκαλούμενο στον κανονισμό ΓΚΠΔ
έννομο συμφέρον, το οποίο επεξηγείται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας ΕΥ της Pfizer στον ΕΟΧ, η οποία
παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα και είναι διαθέσιμη στους δικτυακούς τόπους που βρίσκονται υπό
τον έλεγχό μας και στους οποίους δημοσιοποιούνται οι παροχές. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να υποστηρίξουμε τη διαφάνεια και να εξηγήσουμε τα κοινωνικά της οφέλη. Οι
δημοσιοποιήσεις μας δεν περιέχουν πλήρη αναγνωριστικά στοιχεία εκδοθέντα από τη Διοίκηση για
τα συγκεκριμένα άτομα (εκτός εάν επιβάλλονται από τον τοπικό νόμο) και έχουν υιοθετηθεί τεχνικά
μέτρα στις ιστοσελίδες υπό τον έλεγχό μας όπου δημοσιοποιούνται οι παροχές, ώστε να
ελαχιστοποιείται, στο μέτρο του δυνατού, η δυνατότητα εύκολης ανεύρεσης ονομάτων μέσω
μηχανών αναζήτησης.
Εφόσον η νομική βάση εξακολουθεί να ισχύει (δηλαδή, ανάλογα με τη χώρα, αν δεν έχουν επέλθει
αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, αν δεν έχει ανακληθεί συγκατάθεση ή αν το άτομο δεν
έχει αντιταχθεί στο νόμιμο συμφέρον της Pfizer), το άθροισμα όλων των παροχών σε αυτόν τον ΕΥ
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς δημοσιοποιείται ονομαστικά.
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Εάν αλλάξει η κατάσταση της ισχύουσας νομικής βάσης, η έκθεση δημοσιοποίησης ενημερώνεται
εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης προς την εταιρεία. Εάν δεν εφαρμόζεται
καμία από τις προαναφερόμενες νομικές βάσεις, οι παροχές δημοσιοποιούνται στην ενότητα
«συγκεντρωτικά στοιχεία» της έκθεσης δημοσιοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η μεταβίβαση της
αξίας/παροχή δεν δημοσιοποιείται ονομαστικά για τους ΕΥ, αλλά ως μέρος του συνόλου των
παροχών, γεγονός που δεν βασίζεται σε καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις (για
παράδειγμα, αν βασίζεται σε συγκατάθεση, όσον αφορά οποιονδήποτε ΕΥ , οι οποίοι δεν παρείχαν
συγκατάθεση - ή αργότερα την ανακάλεσαν – για τη δημοσιοποίηση τουλάχιστον μιας μεταβίβασης
αξίας/παροχής κατά την περίοδο αναφοράς.
Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC): Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας έκθεσης δημοσιοποίησης.
Παροχές από νομικά πρόσωπα της Pfizer σε άλλες χώρες (διασυνοριακές παροχές): Η παρούσα
έκθεση δημοσιοποίησης περιλαμβάνει παροχές σε Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς με έδρα την Ελλάδα. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι
παροχές (άμεσες και έμμεσες) οι οποίες περιλαμβάνονται στο νόμο 4316/2014 καθώς και στον
κώδικα δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και της EFPIA και που πραγματοποιούνται από την Pfizer Hellas.
Για παροχές που πραγματοποιούνται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρία ή συνεργάτη της Pfizer
στις υπόλοιπές 32 ευρωπαϊκές χώρες- μέλη της EFPIA, η δημοσιοποίηση γίνεται συγκεντρωτικά εκτός
εάν υπάρχει ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου. Για τις χώρες εκτός της EFPIA, η Pfizer θα
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συλλογή και την κοινοποίηση των άμεσων πληρωμών
που πραγματοποιούνται από συνδεδεμένες εταιρείες της Pfizer με τον ίδιο παραπάνω τρόπο.
Σε επόμενες δημοσιοποιήσεις, θα συνεχίσουμε την πορεία μας με στόχο τη διαφάνεια,
βελτιώνοντας, μεταξύ άλλων, τις διασυνοριακές διαδικασίες.
Νόμισμα: Οι παροχές αναφέρονται σε ευρώ €. Οι παροχές που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό
νόμισμα, μετατράπηκαν σε ευρώ €, κατά την ημερομηνία αναφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω .
Εφαρμόστηκαν οι τυπικές συναλλαγματικές ισοτιμίες της Pfizer για τις παροχές, οι οποίες ίσχυαν
την ημέρα της πληρωμής.
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): Η ενσωμάτωση του ΦΠΑ στο εκάστοτε αναφερόμενο ποσό της
παρούσας έκθεσης δημοσιοποίησης εξαρτάται από το είδος της παροχής όπως αναλύεται στον
παρακάτω πίνακα:
Περιπτώσεις

Ενσωμάτωση ΦΠΑ και άλλων επιβαρύνσεων*

Εκδηλώσεις και συναντήσεις

Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (Ακαθάριστη Αξία, δεν
εκπίπτει ο ΦΠΑ)
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Εταιρικές χορηγίες

Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ-( εκπίπτει ο ΦΠΑ)
Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (Ακαθάριστη Αξία δεν
εκπίπτει ο ΦΠΑ)
Τα διαχειριστικά έξοδα προς προμηθευτές μας δεν
δημοσιοποιούνται

Δωρεές και χορηγίες σε αξία

Ακαθάριστη αξία
(συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και
των παρακρατούμενων φόρων δεν υφίσταται
ΦΠΑ)

Δωρεές και χορηγίες σε είδος

Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ(εκπίπτει ο ΦΠΑ)

Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ακαθάριστη αξία
(συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και
των παρακρατούμενων φόρων
Χωρίς ΦΠΑ, εφόσον εκπίπτει)

Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες
(π.χ. ταξίδια)**

Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (Ακαθάριστη Αξία, δεν
εκπίπτει ο ΦΠΑ)

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

Καθαρή αξία

*Τα ποσά που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν και τις παρακρατήσεις ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ όπου
εφαρμόζονται.
** Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής ομιλητών που έχουν εγγραφεί για συμμετοχή σε μια
εκδήλωση καταγράφονται στην κατηγορία Εκδηλώσεων και συναντήσεων.
Αποτίμηση δωρεών σε είδος:
Ως παροχή για δωρεά σε είδος θεωρείται είτε η αξία της αγοράς ή η υπολειμματική αξία σε
περίπτωση παγίων πόρων, όπως περιγράφονται στα βιβλία της εταιρείας κατά τη στιγμή της
δωρεάς. Σε περίπτωση δωρεάς προϊόντων της εταιρείας μας ως αξία παροχής θεωρείται το κόστος
εισαγωγής.
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Ορισμός των ποσών αναφοράς:
Ακαθάριστη αξία = Ποσό εξόδου + {ΦΠΑ ή/και άλλοι φόροι και
παρακρατήσες ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ όπου εφαρμόζονται}
Καθαρή αξία = Ποσό εξόδου
όπου «Ποσό εξόδου» = «χωρίς ΦΠΑ και άλλους φόρους»
Ταυτοποίηση ΕΥ & ΕΥΦ: Η Pfizer διασφαλίζει ότι κάθε αποδέκτης ταυτοποιείται επαρκώς.
Περιπτώσεις συνωνυμίας ελέγχονται επί τη βάσει των λοιπών στοιχείων τους.
Μονοπρόσωπη Εταιρεία ΕΥ : θεωρείται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ανήκει σε ένα μόνο φυσικό
πρόσωπο που είναι Επαγγελματίας Υγείας. Σύμφωνα με το νόμο 4316/2014 καθώς και τον Κώδικα
του ΣΦΕΕ και της EFPIA, η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται με το όνομα του αποδέκτη.
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