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Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία Αθήνα Ελλάδα Μιχαλακοπούλου 155,11527 Αθήνα 29.194 € 29.194 €

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πλήρες Όνομα
Πόλη άσκησης 

επαγγέλματος
Χώρα άσκησης δραστηριοτήτων Διεύθυνση άσκησης δραστηριοτήτων Δωρεές & Χορηγίες σε ΕΥΦ

Συνεισφορά σε κόστος εκδηλώσεων
Αμοιβή για συμβουλευτικές και 

άλλες υπηρεσίες

ΣΥΝΟΛΟ 

Αμοιβή για συμβουλευτικές και 

άλλες υπηρεσίες

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

της MEDA PHARMACEUTICALS S.A. (“η Εταιρεία”)

Νομική Βάση και Σκοπός Δημοσιοποίησης: Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες 

Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).  Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις η δημοσιοποίηση γίνεται στην ιστοσελίδα κάθε εταιρείας και σε ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Στην παρούσα ιστοσελίδα και στον σχετικό πίνακα, δημοσιοποιούνται για το διάστημα 

από 01/01/2016-31/12/2016:

Οι μεν παροχές της Εταιρείας μας προς ΕΥ ως εξής: 

- Συγκεντρωτική δημοσιοποίηση παροχών που αφορούν σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α΄ (αμιγώς επιστημονικού χαρακτήρα)

- Όπου και αν υπάρχουν, ονομαστική δημοσιοποίηση παροχών που αφορούν σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Β΄ (προωθητικές) 

Η δημοσιοποίηση των παροχών προς ΕΥΦ γίνεται ατομικά. 

Μεθοδολογία: Η δημοσιοποίηση κατά τον άνω τρόπο διαμορφώνεται μετά την έκδοση των υπ΄ αριθμ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σε συμμόρφωση με αυτές. Η Εταιρεία μας δημοσιοποιεί τα ελάχιστα 

αναγκαία στοιχεία για την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου και νόμιμου σκοπού. Δεν δημοσιοποιούνται φορολογικά και ασφαλιστικά στοιχεία των υποκειμένων επεξεργασίας. Η αναφορά των ποσών γίνεται αναλυτικά ώστε να είναι διακριτή η παροχή που αφορά σε αμοιβή και 

ωφέλεια σε σχέση με τα έξοδα και λοιπές ανάγκες συμμετοχής στην σχετική ενέργεια. Έχουν ληφθεί τα τεχνικά εκείνα  μέσα ώστε τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία να μην είναι προσβάσιμα από μηχανές αναζήτησης. Τα υποκείμενα δημοσιοποίησης διατηρούν το δικαίωμα 

πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η MEDA PHARMACEUTICALS S.A. (Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, τηλ. 210 9891777, email: info@mylan.gr) και χρόνος ανάρτησης των εν λόγω δεδομένων είναι τα τρία έτη. 

Επιφυλασσόμαστε ρητά σε επικαιροποίηση ή/και αναδιαμόρφωση του τύπου και περιεχομένου της δημοσιοποίησης σύμφωνα με τις οριστικές οδηγίες των κατά τον νόμο αρμοδίων φορέων.

Συνολικό ποσό παροχών προς ΕΥ που αφορούν σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α’ (αμιγώς επιστημονικού χαρακτήρα)

Συνολικό ποσό παροχών προς ΕΥ που αφορούν σε επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Β’ (προωθητικές).

Συνολικό ποσό παροχών προς ΕΥ που αφορούν σε επιστημονικές εκδηλώσεις
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