
Σύμβαση χορηγίας με EYΦ 
/Τρίτα μέρη που καθ' υπόδειξη 

των ΕΥΦ διοργανώνουν την 
εκδήλωση

Κόστος 
εγγραφής

Έξοδα Μετάβασης 
& Διαμονής

Αμοιβές

Σχετικά έξοδα που 
συμφωνήθηκαν στην 

αμοιβή για τις 
υπηρεσίες

29.546 € 70.052 € 2.505 € 102.103 €

Σύμβαση χορηγίας με EYΦ 
/Τρίτα μέρη που καθ' υπόδειξη 

των ΕΥΦ διοργανώνουν την 
εκδήλωση

Κόστος 
εγγραφής

Έξοδα Μετάβασης 
& Διαμονής

Αμοιβές

Σχετικά έξοδα που 
συμφωνήθηκαν στην 

αμοιβή για τις 
υπηρεσίες

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 27, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 5.000 € 5.000 €

ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣT. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1 2.068 € 2.068 €

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
της Generics Pharma Hellas ΕΠΕ (“η Εταιρεία”)

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 εμπρόθεσμα και για το διάστημα από 01/01/2015-31/12/2015, οι παροχές της 

Εταιρείας μας προς ΕΥ συγκεντρωτικά και οι παροχές προς ΕΥΦ ατομικά. Τα υποκείμενα δημοσιοποίησης διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης και 
διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων. 

Η δημοσιοποίηση κατά τον άνω τρόπο διαμορφώνεται μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 5/29.06.2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, της οποίας λάβαμε γνώση την 30.06.2016 και εν αναμονή των οδηγιών της Διοίκησης κατά τα προβλεπόμενα. Επιφυλασσόμαστε 

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

Συνολικό ποσό αμοιβών προς ΕΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Πλήρες Όνομα Έδρα Χώρα καταστατικής έδρας Διεύθυνση έδρας Δωρεές & Χορηγίες σε ΕΥΦ

Συνεισφορά σε κόστος εκδηλώσεων
Αμοιβή για συμβουλευτικές και 

άλλες υπηρεσίες

ΣΥΝΟΛΟ 

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 


