Γνωστοποίηση από την CSL Behring Hellas ΜΕΠΕ παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66
παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης
της ΕFPIA.

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι αμοιβές και παροχές της CSL Behring Hellas ΜΕΠΕ προς
Επαγγελματίες Υγείας/Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥ/ΕΥΦ) για το διάστημα από
01/01/2015 - 31/12/2015
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα
υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη
κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς
(ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών
Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές
προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).
Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016
Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της
οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη
δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις
των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των
ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 ορίζεται η εταιρεία CSL Behring Hellas
Μ.Ε.Π.Ε., με έδρα την Αθήνα, Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528, τηλέφωνο 210 7255660, fax: 210 7255663.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997), οι ΕΥ
έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των ανακριβών δεδομένων που δημοσιοποιούνται κατά τα
ανωτέρω. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των δικαιωμάτων πρόσβασης και
διόρθωσης αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών οι ΕΥ μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας
μέσω ταχυδρομείου (CSL Behring Hellas, Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528 Αθήνα) ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: maria.serafidou@cslbehring.com).

