
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ν. 4316/2014 (άρθρο 66 §7) 

Παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς 

Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) και διαφάνεια 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλες οι φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις οφείλουν να δημοσιοποιούν τόσο στην ιστοσελίδα τους όσο 

και μέσω του ΕΟΦ όλες τις παροχές στις οποίες έχουν προβεί προς 

Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 

(Ε.Υ.Φ.). 

Αντίθετα προς τις πολλές φήμες που κυκλοφορούν για τον χώρο της 

υγείας, οι παροχές των επιχειρήσεων έχουν στόχο την διευκόλυνση και 

την ενίσχυση της επιμόρφωσης και του ερευνητικού έργου τόσο των ΕΥ 

όσο και των ΕΥΦ, η δε υποχρέωση δημοσιοποίησης έχει σκοπό και στόχο 

να ενισχύει την διαφάνεια και την σχέση εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων 

όχι μόνο με τους ΕΥ και τους ΕΥΦ αλλά και με τους ασθενείς και τις 

εποπτεύουσες αρχές. Με αυτά τα δεδομένα τελικά αποβαίνει σε όφελος 

όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων. Εξάλλου, η συνταγογράφηση 

γίνεται με βάση την δραστική ουσία και όχι με το συγκεκριμένο 

σκεύασμα που παράγει ή διακινεί η εκάστοτε επιχείρηση. 

Με αυτό τον γνώμονα και βασιζόμενη στις 5/2016 και 2/2017 

Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα με τις οποίες διευκρινίσθηκαν ζητήματα εφαρμογής του 

άρθρου 66 §7 του ν. 4316/2014, η ΓΚΑΠ Α.Ε. δημοσιοποιεί τις 

παροχές που έκανε προς ΕΥ και ΕΥΦ στην διάρκεια του ημερολογιακού 

έτους 2017 χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μεθοδολογία: 

• Οι παροχές δημοσιεύονται κατά τρόπο συγκεντρωτικό 

• Η δημοσιοποίηση αφορά στα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία. 

• Από την υποχρέωση δημοσιοποίησης εξαιρούνται μικροέξοδα και 

αντικείμενα αμελητέας αξίας όπως και κόστη για γεύματα και ποτά. 

• Η GAP είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τα δεδομένα που ανεβάζει 

στην ιστοσελίδα της. 



• Ως υπεύθυνη επεξεργασίας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 

μην είναι δυνατή η δημιουργία προφίλ (profiling) για τους επαγγελματίες 

υγείας και να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα 

δημοσιοποιούμενα στοιχεία μέσω μηχανών αναζήτησης (δεικτοδότηση 

από εξωτερικές μηχανές αναζήτησης). 

• Επειδή η υποχρέωση δημοσιοποίησης επιβάλλεται από νόμο, δεν είναι 

υποχρεωτική η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων. Παρά 

ταύτα, όπου είναι εφικτό τα πρόσωπα αυτά ενημερώνονται για την 

δημοσιοποίηση και ζητείται η συναίνεσή τους.  

• Η ΓΚΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από την νομοθεσία και τους κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα. 

Τα πρόσωπα των οποίων δημοσιοποιούνται τα στοιχεία έχουν δυνατότητα 

και δικαίωμα διόρθωσης λαθών στα στοιχεία τους. 

• Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία (3) έτη 

• Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, σκοπός και στόχος της 

δημοσιοποίησης είναι η διαφάνεια, η εμπέδωση αισθήματος 

εμπιστοσύνης και το δικαίωμα του ασθενή στην γνώση. Εν όψει αυτών, 

τονίζουμε ότι κάθε περαιτέρω χρήση των δημοσιοποιούμενων 

στοιχείων από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και για οποιοδήποτε 

άλλο σκοπό δεν είναι νόμιμη. 

Η ΓΚΑΠ Α.Ε. δημοσιεύει τα παραπάνω καλόπιστα και έχοντας 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή απεικόνιση των 

σχετικών στοιχείων. Αν παρά ταύτα υπάρχουν ανακρίβειες ή/και 

σφάλματα η εταιρεία δεσμεύεται να πράξει ό,τι απαιτείται για την 

διόρθωση / επικαιροποίησή τους. 

 


