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1. Εισαγωγή – Δέσμευση της Upjohn ως προς την υποβολή εκθέσεων 
διαφάνειας 

Συνεργαζόμαστε συχνά με Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 
(ΕΥΦ), οι οποίοι μας παρέχουν πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ανάπτυξη 
φαρμάκων, ο ρόλος ενός φαρμάκου στη θεραπευτική πορεία ενός ασθενούς, τα οικονομικά της 
υγείας και οι βέλτιστες κλινικές πρακτικές. Αυτές οι σχέσεις συνεργασίας είναι απαραίτητες, για 
να αποκτήσουμε γνώσεις με βάση την καθημερινή ιατρική πρακτική, προκειμένου να 
παρέχουμε θεραπευτικές επιλογές που βελτιώνουν την υγεία των ασθενών και να κοινοποιούμε 
πληροφορίες που δύνανται να σχετίζονται με την λήψη κλινικών αποφάσεων.   

Δεσμευόμαστε να υπάρχει διαφάνεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας μας ως εταιρεία και ως 
προς τις σχέσεις μας με τους ΕΥ και τους ΕΥΦ. Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αυτές τις 
σχέσεις με τρόπο απλό και ανοικτό ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει να εξηγήσουμε πόσο κρίσιμες 
είναι αυτές οι σχέσεις για τη διαχείριση των ασθενών. 

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης προς εμάς και τα φάρμακά μας και υποστηρίζουμε θερμά το έργο που επιτελεί η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) για την ενίσχυση 
της διαφάνειας σε ολόκληρο τo φαρμακευτικό κλάδο. 

Σε αυτή την έκθεση, θα δημοσιευθούν ονομαστικά οι παροχές της Upjohn HELLAS Ε.Π.E., για 
προωθητικές συναντήσεις προς ΕΥ που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Συμμετείχαν σε προωθητικές εκδηλώσεις. 
2. Δεν έχουν λάβει άλλου είδους παροχές από την Upjohn το έτος 2020 και 
3. Έχουν συναινέσει στη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. 

Όλες οι υπόλοιπες παροχές της Upjohn προς ΕΥ θα δημοσιευτούν κατά τρόπο συγκεντρωτικό. 

 

Το παρόν μεθοδολογικό σημείωμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι 
συναλλαγές και με ποια μορφή δημοσιοποιούνται. 

 

2. Κατηγορίες παροχών 
Ο ακόλουθος πίνακας προσδιορίζει σε ποια κατηγορία και υποκατηγορία της EFPIA 
κατατάσσονται οι παροχές που περιλαμβάνονται στην έκθεση. 
 

Κατηγορία EFPIA  Υποκατηγορία 
EFPIA  

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Δωρεές και 
χορηγίες (μόνο 
ΕΥΦ) 

Δεν 
εφαρμόζεται 

• Φιλανθρωπικές εισφορές 
• Επιχειρηματικές δωρεές 



• Εκπαιδευτικές χορηγίες (π.χ. υποτροφίες, μαθήματα 
που παρέχονται από έναν ΕΥΦ, όπου η Upjohn δεν 
επιλέγει τους ΕΥ που συμμετέχουν) 

• Επιχορηγήσεις προς ομιλητές/διδακτικό προσωπικό, οι 
οποίες λόγω της φύσης του σκοπού και της 
χρηματοδότησής τους κατατάσσονται ως εκπαιδευτικές 
χορηγίες  

Συνεισφορά στο 
κόστος 
εκδηλώσεων 

Συμφωνίες 
χορηγιών (μόνο 
ΕΥΦ) 

• Τοποθέτηση λογότυπου επωνυμίας στο πρόγραμμα 
ενός συνεδρίου ή στην πρόσκληση ως ανταπόδοση για 
την υποστήριξη του προγράμματος 

• Χρηματοδότηση μίας εκδήλωσης με ανταπόδοση 
εκθεσιακό περίπτερο 

• Χρηματοδότηση μίας εκδήλωσης με ανταπόδοση 
διαφημιστικό χώρο 

• Διαφημιστικός χώρος άλλου είδους (έντυπη, 
ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) 

• Δορυφορικό συμπόσιο σε ένα συνέδριο  
• Σε περίπτωση που είναι μέρος του χορηγικού πακέτου: 

Κονκάρδες με ονόματα, ροφήματα, γεύματα κτλ. που 
παρέχονται από τους διοργανωτές (τα οποία 
περιλαμβάνονται στη συμφωνία της χορηγίας)  

• Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως 
«Εταιρική χορηγία» σύμφωνα με τις πολιτικές της 
Upjohn για την καταπολέμηση της διαφθοράς 

• Χορηγία σε ομιλητή/διδακτικό προσωπικό και χορηγία 
μαθημάτων που παρέχονται από έναν ΕΥΦ και η οποία 
χαρακτηρίζεται ως «Εταιρική χορηγία» σύμφωνα με τις 
πολιτικές της Upjohn για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς. 

• Για χρηματοδοτήσεις εκδηλώσεων μέσω Εταιριών 
Διοργάνωσης Συνεδρίων (PCOs): οι παροχές 
δημοσιοποιούνται ως ακολούθως: 

                είτε στο όνομα του ωφελούμενου ΕΥΦ 
                είτε στο όνομα του δικαιούχου PCO 

Τέλη Εγγραφής • Τέλη εγγραφής για λογαριασμό ΕΥ/ΕΥΦ για 
παρακολούθηση εκδηλώσεων 

Μετάβαση και 
διαμονή 

• Ταξίδια (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια 
τρένου, ταξί, ενοικίαση αυτοκινήτου, διόδια, επιστροφή 
μιλίων, στάθμευση, έξοδα κοινόχρηστων χερσαίων 
μεταφορών)  



• Διαμονή  
• Ταξιδιωτική Visa 

Αμοιβή για 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και 
άλλες υπηρεσίες 

Αμοιβές • Συμβάσεις με ομιλητές 
• Συμβουλευτικές επιτροπές* 
• Συμβάσεις που σχετίζονται με μελέτες 
• Επιδοτήσεις πρακτικής άσκησης 
• Μελέτες επιτήρησης μετά την κυκλοφορία ενός 

προϊόντος στην αγορά 
• Μη παρεμβατικές μελέτες αναδρομικού χαρακτήρα  
• Συγγραφή ιατρικών άρθρων  
• Ανάλυση δεδομένων 
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
• Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες/ συμβουλές 
• Εκπαίδευση ομιλητή, αν σχετίζεται με σύμβαση ενός 

ομιλητή 
• Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ως 

γενική συμβουλευτική υπηρεσία σύμφωνα με τις 
πολιτικές της Upjohn για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς  

Σχετιζόμενα 
έξοδα 

• Ταξίδια (π.χ. αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια 
τρένου, ταξί, ενοικίαση αυτοκινήτων, διόδια, 
επιστροφή μιλίων, στάθμευση)  

• Διαμονή  
•  Ταξιδιωτική Visa 

Παροχές για 
έρευνα και 
ανάπτυξη 

Δεν 
εφαρμόζεται 

• Κλινικές δοκιμές 
• Επιτροπές παρακολούθησης δεδομένων που έχουν 

σχέση με μελέτες 
• Μη παρεμβατικές μελέτες με προοδευτικό χαρακτήρα 
• Έρευνα με πρωτοβουλία των ερευνητών (IIR) 
• Έρευνα χρηματοδοτούμενη από τον ερευνητή (ISR) 
• Κλινική και ερευνητική συνεργασία 

 

* εξαιρουμένων των επιτροπών παρακολούθησης δεδομένων που σχετίζονται με μελέτες οι 
οποίες δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό στο πεδίο Έρευνας και Ανάπτυξης. 

3. Ορισμοί 
ΕΥ: Κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το ιατρικό, οδοντιατρικό, φαρμακευτικό ή νοσηλευτικό 
επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του 



δραστηριοτήτων, μπορεί να συνταγογραφεί, να αγοράζει, να προμηθεύει, να συστήνει ή να 
χορηγεί ένα φαρμακευτικό προϊόν και το οποίο έχει κύριο τόπο δραστηριότητας, έχει κύρια 
επαγγελματική διεύθυνση ή τόπο εγκατάστασης στην Ευρώπη. Ο ορισμός των ΕΥ περιλαμβάνει: 
(i) οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλο κυβερνητικού φορέα ή άλλου οργανισμού (είτε στο 
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα) που μπορεί να συνταγογραφεί, να αγοράζει, να προμηθεύει, 
να συστήνει ή να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα και (ii) οποιοδήποτε υπάλληλο μιας 
εταιρείας-μέλους του ΣΦΕΕ του οποίου η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα είναι η άσκηση 
του επαγγέλματος υγείας καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με «νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα»  υπό την έννοια 
του άρθρου 3  παρ. 1 (α)  του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010.  

Ο όρος «Επαγγελματίας Υγείας» δεν περιλαμβάνει: (i) όλους τους ιδιώτες ιατρούς που έχουν 
διαρκή συνεργασία με μία εταιρεία – μέλος του ΣΦΕΕ με σύμβαση εργασίας, εντολής ή έργου 
και (ii) τους χονδρέμπορους ή διανομείς φαρμακευτικών προϊόντων. 

ΕΥΦ: Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο/οντότητα (i) αποτελεί υγειονομική, ιατρική ή επιστημονική 
ένωση ή οργανισμό (ανεξάρτητα από την νομική ή οργανωτική δομή του), όπως νοσοκομείο, 
κλινική, ίδρυμα, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επιστημονική κοινότητα που έχει 
την  επιχειρηματική διεύθυνση, έχει συσταθεί ή έχει κύριο τόπο δραστηριοποίησης στην 
Ευρώπη ή (ii) μέσω του οποίου ένας ή περισσότεροι ΕΥ παρέχουν υπηρεσίες υγείας. 

Αποδέκτης Παροχής – Οποιοσδήποτε ΕΥ ή ΕΥΦ δύναται να περιληφθεί στην έκθεση 
δημοσιοποίησης. 

EA/ΟΥΑ - Ένωση Ασθενών/Ομάδα Υποστήριξης Ασθενών. Ένα μη κερδοσκοπικό νομικό 
πρόσωπο/οντότητα (συμπεριλαμβανομένου του κύριου οργανισμού υπό τον οποίο ανήκει), 
που αποτελείται κυρίως από ασθενείς ή/και φροντιστές, που αντιπροσωπεύει ή/και 
υποστηρίζει τις ανάγκες των ασθενών ή/και των φροντιστών και το οποίο έχει την  
επιχειρηματική διεύθυνση, έχει συσταθεί ή έχει κύριο τόπο δραστηριοποίησης στην Ευρώπη. 

E&A: Παροχές σε ΕΥ ή ΕΥΦ που σχετίζονται με τον σχεδιασμό ή τη διεξαγωγή (i) μη κλινικών 
μελετών (όπως ορίζονται στις αρχές του ΟΟΣΑ για την ορθή εργαστηριακή πρακτική) (ii) κλινικών 
δοκιμών (όπως ορίζονται στον κανονισμό 536/2014) ή (iii) μη επεμβατικών μελετών που έχουν 
προοδευτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων ασθενών από ή για 
λογαριασμό ενός ΕΥ ή ομάδων ΕΥ, ειδικά για τη μελέτη. 

Παροχές (Transfer of Value):  Περιλαμβάνεται κάθε άμεση και έμμεση παροχή, είτε σε αξία, είτε 
σε είδος, είτε με άλλο τρόπο, που γίνεται, είτε για διαφημιστικούς σκοπούς είτε για άλλο λόγο, 
σε σχέση με την ανάπτυξη και πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων 
αποκλειστικά για ανθρώπινη χρήση. Άμεσες παροχές είναι αυτές που γίνονται απευθείας από 
μια Φαρμακευτική Εταιρεία προς όφελος ενός αποδέκτη. Έμμεσες παροχές είναι αυτές που 
γίνονται για λογαριασμό μιας Φαρμακευτικής Εταιρείας προς όφελος ενός αποδέκτη, ή αυτές 
που γίνονται μέσω τρίτου και όπου η Φαρμακευτική Εταιρεία γνωρίζει ή μπορεί να προσδιορίσει 
τον τελικό αποδέκτη που θα επωφεληθεί από την παροχή. 

 



4. Πεδίο εφαρμογής της δημοσιοποίησης παροχών 
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει παροχές που καταβλήθηκαν  από την Upjohn Hellas Ε.Π.Ε κατά 
τη διάρκεια του έτους 2020. 

Χρονοδιάγραμμα των παροχών: Η δημοσιοποίηση παροχών περιλαμβάνει συναλλαγές που 
έχουν ημερομηνία αναφοράς εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς της δημοσιοποίησης. 

 

Ημερομηνία αναφοράς:  οι ημερομηνίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την έκθεση 
δημοσιοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

Παροχές σε αξία  – η ημερομηνία εκκαθάρισης είναι η ημερομηνία αναφοράς  

Παροχές σε είδος  – η ημερομηνία λήξης της συνεδρίασης ή της εκδήλωσης είναι η 
ημερομηνία αναφοράς 

 

Παροχές σε περιπτώσεις απουσιών ή ακυρώσεων:  

 - Τέλη ακυρώσεων δε δημοσιοποιούνται 

- Οι απουσίες δε δημοσιοποιούνται, εάν η Upjohn δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η 
παροχή σε είδος έχει παραληφθεί 

 

Πολυετείς συμβάσεις: Στις περιπτώσεις όπου τα συμβόλαια ισχύουν για περισσότερα από ένα 
έτη, κάθε μεμονωμένη παροχή καταγράφεται και δημοσιοποιείται την περίοδο αναφοράς της. 

 

Συγκατάθεση για τη δημοσίευση και νομική βάση ως προς την Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR) για τη δημοσίευση των παροχών σε φυσικά πρόσωπα: Η Upjohn 
δημοσιοποιεί τις παροχές βάσει (i) νομικής υποχρέωσης, (ii) έννομου συμφέροντος, (iii) 
συγκατάθεσης των ΕΥ (και των ΕΥΦ, όπου αυτή εφαρμόζεται βάσει του κώδικα 
δεοντολογίας/νομοθεσίας) για δημοσιοποίηση των παροχών που έγιναν προς αυτούς.  

Σε κάθε περίπτωση, η Δήλωση Ιδιωτικότητας Επαγγελματιών Υγείας της Upjohn στον ΕΟΧ 
παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα και είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες μας, όπου 
δημοσιοποιούνται οι παροχές. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να υποστηρίξουμε τη 
διαφάνεια και να εξηγήσουμε τα κοινωνικά οφέλη της.  

 

Εφόσον η νομική βάση εξακολουθεί να ισχύει (δηλαδή, ανάλογα με τη χώρα, αν δεν έχουν 
υπάρξει αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής της νομικής υποχρέωσης, αν η συγκατάθεση δεν 
έχει ανακληθεί ή αν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει αντιταχθεί στο έννομο συμφέρον της Upjohn), 
το συνολικό ποσό όλων των παροχών προς τον εν λόγω ΕΥ ή ΕΥΦ κατά την περίοδο αναφοράς 
δημοσιοποιείται ονομαστικά.  



Στις χώρες όπου απαιτείται συγκατάθεση για την ονομαστική δημοσιοποίηση των παροχών, εάν 
ο αποδέκτης των παροχών δεν έχει δώσει συγκατάθεση, οι παροχές δημοσιοποιούνται κατά 
τρόπο συγκεντρωτικό στο αντίστοιχο τμήμα της αναφοράς διαφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι η 
παροχή δε δημοσιοποιείται με το όνομα του ΕΥ (ή ΕΥΦ για εκείνες τις χώρες, όπου εφαρμόζεται 
η συγκατάθεση από ΕΥΦ), αλλά ως μέρος του συνολικού αθροίσματος όλων των παροχών. 

 

 

Διασυνοριακές αναφορές – Παροχές από νομικά πρόσωπα της Upjohn προς άλλες χώρες: Η 
έκθεση δημοσιοποίησης συμπεριλαμβάνει παροχές προς ΕΥ και ΕΥΦ που έχουν έδρα την 
Ελλάδα.    

 

Νόμισμα: Οι παροχές δημοσιοποιούνται σε Ευρω. Παροχές που πραγματοποιούνται σε 
διαφορετικό νόμισμα, μετατρέπονται σε ευρώ πριν από τη δημοσίευση. Ισχύουν οι τυπικές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής. 

 

Γλώσσα της έκθεσης δημοσιοποίησης: Οι εκθέσεις δημοσιοποίησης δημοσιεύονται στη 
Ελληνική γλώσσα . 

 

ΕΑ/ΟΥΑ συμπερίληψη στις εκθέσεις δημοσιοποίησης: ΕΑ/ΟΥΑ θα συμπεριλαμβάνονται στην 
έκθεση δημοσιοποίησης μόνο εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αναφοράς, όπως 
ορίζεται στον κώδικα δεοντολογίας/νομοθεσίας της Ελλάδος.     

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Ο χειρισμός του ΦΠΑ εξαρτάται από την παροχή:  

Όπου είναι δυνατό οι παροχές σε είδος θα δημοσιεύονται συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
λοιπών φόρων.  

Όπου είναι δυνατό οι άμεσες πληρωμές παροχών θα δημοσιεύονται χωρίς ΦΠΑ και λοιπούς 
φόρους. 

5. Δημοσίευση 
Δημοσίευση/Επαναδημοσίευση: η Upjohn θα δημοσιεύει τις εκθέσεις αναφοράς διαφάνειας 
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της Ελλάδος.   
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