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1. Εισαγωγή
Στη Pfizer μας καθοδηγεί ο σκοπός μας «Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών».
Οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας. Είναι το κίνητρο για να
καινοτομούμε διαρκώς, να επενδύουμε στην εξέλιξη της επιστήμης, να αξιοποιούμε τις πιο
προηγμένες τεχνολογίες, για να ανακαλύπτουμε νέες θεραπείες, που σώζουν ή βελτιώνουν τις ζωές
των ανθρώπων. Συνεργαζόμαστε συχνά με Ενώσεις Ασθενών (ΕΑ), τις οποίες υποστηρίζουμε στο
έργο τους, ενισχύοντας δράσεις και εκδηλώσεις τους ενώ, παράλληλα, μας παρέχουν πληροφορίες
για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τις ανάγκες των ασθενών στις διάφορες θεραπευτικές
κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε και το ρόλο ενός φαρμάκου στην πορεία της θεραπείας των
ασθενών. Οι εν λόγω σχέσεις συνεργασίας κρίνονται αναγκαίες καθώς συμβάλλουν στη λήψη
πληροφοριών που είναι απαραίτητες τόσο για τη διάθεση θεραπευτικών επιλογών που βελτιώνουν
την υγεία των ασθενών, όσο και για την κοινοποίηση πληροφοριών που ενδέχεται να σχετίζονται
με τη λήψη κλινικών αποφάσεων.
Θέλουμε το κοινό να γνωρίζει και να κατανοεί τις δράσεις μας, καθώς και τον τρόπο που
ενεργούμε. Έχουμε δεσμευτεί υπέρ της διαφάνειας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και
στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τις Ενώσεις Ασθενών. Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με
αυτές τις σχέσεις με απλό και ανοιχτό τρόπο ελπίζουμε ότι θα συμβάλλει στην κατανόηση της
σημαντικής αξίας που προσφέρουν αυτές οι σχέσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών.
Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της
εμπιστοσύνης απέναντι σε εμάς και τα φάρμακά μας και στηρίζουμε με σθένος το έργο του
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλος του οποίου είναι και η εταιρεία
μας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλο τον φαρμακευτικό κλάδο. Ρητά σημειώνουμε
ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας
του ΣΦΕΕ σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΦΕ) και των Ενώσεων
Ασθενών (ΕΑ), όπου ειδικότερα ορίζεται ότι :
Απόσπασμα από τον ισχύοντα κώδικα ΣΦΕΕ
«ΑΡΘΡΟ 29. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
α) Κάθε ΦΕ υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της δημόσια προσβάσιμο κατάλογο των ΕΑ
προς τις οποίες προσφέρει οικονομική υποστήριξη και/ή σημαντική έμμεση μη οικονομική
υποστήριξη καθώς και των ΕΑ με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς τη ΦΕ.
Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του χαρακτήρα της υποστήριξης, η
οποία θα πρέπει να είναι πλήρης κατά τρόπο επαρκή, ούτως ώστε να επιτρέπει στον μέσο
αναγνώστη να αντιληφθεί το χαρακτήρα της υποστήριξης ή της συμβατικής σχέσης χωρίς ν’
αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες. Σε περίπτωση σημαντικής μη οικονομικής
υποστήριξης στην οποία δεν μπορεί να αποδοθεί συγκεκριμένη οικονομική αξία, η περιγραφή
πρέπει να προσδιορίζει το μη οικονομικό όφελος που αποκομίζει η ΕΑ. Αυτή η πληροφορία μπορεί
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να παρέχεται και να επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι την 30η
Ιουνίου κάθε έτους (Περίοδος Αναφοράς/Ημερολογιακό Έτος).
β) Σε περίπτωση οικονομικής ή/και έμμεσης μη οικονομικής υποστήριξης, πέραν της επωνυμίας της
ΕΑ η σχετική δημοσιοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία:
• Τη χρηματική αξία/το ύψος της οικονομικής υποστήριξης και των βεβαιωμένων Εξόδων
• Το μη-οικονομικό όφελος το οποίο αποκομίζει η ΕΑ σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η ακριβής χρηματική αποτίμηση της έμμεσης μη-οικονομικής υποστήριξης.
• Για συμβατικές υπηρεσίες: Το σύνολο του ποσού που καταβλήθηκε στην ΕΑ κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς.
γ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Κάθε ΦΕ θα εκδίδει ένα σημείωμα στο οποίο θα συνοψίζει τη μεθοδολογία
που εφαρμόζει για την ως άνω δημοσιοποίηση και για τον προσδιορισμό κάθε υποστήριξης
ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ) Κρίνεται σκόπιμο όπως εξουσιοδοτηθεί από κάθε ΦΕ άτομο το οποίο θα αποτελεί το βασικό
πρόσωπο επικοινωνίας με τις ΕΑ. Το άτομο αυτό θα καθορίζεται ανάλογα με την δομή της κάθε ΦΕ
και δεν θα πρέπει να σχετίζεται με τμήματα Προώθησης/πωλήσεων/marketing αυτής. Κάθε ΦΕ
κοινοποιεί στον ΣΦΕΕ το όνομα του εξουσιοδοτούμενου αυτού ατόμου, εφόσον ζητηθεί.
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2. Δραστηριότητες της Pfizer ανά κατηγορία Υποστήριξης
Ο ακόλουθος πίνακας προσδιορίζει τις δραστηριότητες που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία
εξόδων.
Είδος Υποστήριξης
ή Υπηρεσιών

Δραστηριότητες

Δωρεές

• Φιλανθρωπικές εισφορές
• Επιχειρηματικές δωρεές
• Εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις (συμμετοχές μελών Ε.Α. σε
επιστημονικά συνέδρια, που δεν διοργανώνονται από
την Pfizer).
• Δωρεές σε είδος

Χορηγίες

• Τοποθέτηση του εταιρικού λογότυπου στο πρόγραμμα
ενός συνεδρίου\εκδήλωσης που διοργανώνει μια ΕΑ ή
στις μορφές επικοινωνίας για πρόσκληση σε ένα
συνέδριο/εκδήλωση, με αντάλλαγμα την υποστήριξη
της εκδήλωσης
• Χρηματοδότηση εκδήλωσης ως αντάλλαγμα για εταιρικό
διαφημιστικό χώρο που δεν σχετίζεται με προϊόντα
• Άλλου τύπου εταιρικός διαφημιστικός χώρος (σε
έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) που δεν σχετίζεται
με προϊόντα
• Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία
χαρακτηρίζεται ως «Εταιρική χορηγία», σύμφωνα με τις
πολιτικές της Pfizer
• Για χρηματοδότηση εκδηλώσεων που γίνεται μέσω
Γραφείων Οργάνωσης Συνεδρίων (Professional
Conference Organisers/PCOs) οι παροχές
δημοσιοποιούνται στο όνομα της Ένωσης Ασθενών
(ΕΑ).

Αμοιβή για παροχή Αμοιβές προς ΕΑ
συμβουλευτικών
υπηρεσιών και
Συναφείς δαπάνες

• Συμβάσεις με ΕΑ, για υπηρεσίες που προσφέρονται από
Εκπροσώπους Ενώσεων Ασθενών/ΕΕΑ οι οποίοι
συνεργάζονται με την Pfizer ως σύμβουλοι ή/και
εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
του ΣΦΕΕ.
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• Ταξίδια ΕΕΑ (π.χ. εισιτήρια πτήσεων και τρένων, ταξί,
ενοικίαση αυτοκινήτων, διόδια, , στάθμευση) που
σχετίζονται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών
• Διαμονή ΕΕΑ που σχετίζεται με την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών
• Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περιπτώσεις
απόλυτης ανάγκης υγείας (π.χ. αναπηρία) μπορούν να
καλυφθούν τα έξοδα ταξιδιού, η διαμονή και το κόστος
εγγραφής ενός συνοδού, ο οποίος θεωρείται φροντιστής
του ΕΕΑ
Σημειώνεται ότι οι παροχές στα πλαίσια Δωρεάς/Επιχορήγησης που διατίθενται σε ΕΑ μπορεί να
αποδίδονται από την Ένωση σε επαγγελματίες εκτός του χώρου της υγείας.

3. Πηγές πληροφοριών
Τα δεδομένα των παροχών, που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, έχουν ληφθεί από
διάφορα συστήματα εντός της Pfizer. Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των διαδικασιών, που
ακολουθούνται για τη συλλογή και τη δημιουργία αναφορών για τα δεδομένα.

Συλλογή δεδομένων

Διαχείριση δεδομένων

Αναφορά
Εκθέσεις

Χρηματοοικονομικά
συστήματα
Συστήματα διαχείρισης
συναντήσεων
Άλλα συστήματα διαχείρισης σχέσεων ενδιαφερομένων μερών

Τρίτοι προμηθευτές
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Εσωτερικές
εκθέσεις
Κεντρική βάση
δεδομένων
συναλλαγών

Έκθεση
δημοσιοποίησης
παροχών προς
ΕΑ

Οι παροχές συλλέγονται από τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές δεδομένων και τα συστήματα
και, στη συνέχεια, καταχωρούνται σε μια κεντρική βάση δεδομένων, όπου γίνεται επιβεβαίωση
και διαχείριση των δεδομένων. Οι εκθέσεις δημοσιοποίησης δημιουργούνται με στοιχεία από τη
βάση δεδομένων.

4. Ορισμός των παροχών
Η παρούσα ενότητα περιγράφει ορισμένες βασικές πτυχές του τρόπου προσδιορισμού των παροχών.
Ορισμοί:
«Ένωση Ασθενών»: μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπροσωπεί και στηρίζει τις ανάγκες των
ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από ιατρικές παθήσεις
«Εκπρόσωπος Ένωσης Ασθενών»: το φυσικό πρόσωπο που έχει εντολή να εκπροσωπεί μια ΕΑ και
να διατυπώνει τις συλλογικές θέσεις αυτής σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή μια θεραπευτική
κατηγορία
Χρονοδιάγραμμα των παροχών: Η παρούσα έκθεση δημοσιοποιεί όλες τις παροχές, η ημερομηνία
συναλλαγής των οποίων είναι εντός του έτους 2021. Ως ημερομηνία συναλλαγής ορίζεται η
ημερομηνία εκκαθάρισης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στην περίπτωση των
συναντήσεων/συνεδρίων, αυτή είναι η τελευταία ημέρα της συνάντησης.
Ημερομηνία Παροχής: οι ημερομηνίες που λαμβάνονται υπόψη είναι:
Άμεση παροχή (σε αξία): Η ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία πληρωμής στο σύστημα
Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) της εταιρίας μας. Η ετήσια έκθεση
δημοσιοποίησης της υποστήριξης και συνεργασίας με Ενώσεις Ασθενών, περιλαμβάνει όλες τις
ενέργειες με Συλλόγους Ασθενών που έχουν χρηματοδοτηθεί εντός του έτους στο οποίο αναφέρεται
η έκθεση. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση μιας ενέργειας, ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, η
ενέργεια αυτή θα συμπεριληφθεί στη ετήσια έκθεση του επόμενου έτους.
Παροχή σε περίπτωση μερικής συμμετοχής ή ακύρωσης:
- Τα ακυρωτικά έξοδα δεν δημοσιοποιούνται
- Η παροχή σε περίπτωση μερικής συμμετοχής του ΕΕΑ σε μια εκδήλωση δημοσιοποιείται
Άμεση ή και έμμεση παροχή (σε είδος): Η ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία παράδοσης των
αγαθών δηλαδή η Ημερομηνία του Δελτίου Αποστολής.
Έμμεση παροχή (σε αξία): Η ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία πληρωμής στο σύστημα SAP
της εταιρίας μας. Η ετήσια έκθεση δημοσιοποίησης της υποστήριξης και συνεργασίας με Ενώσεις
Ασθενών, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες με Συλλόγους Ασθενών που έχουν χρηματοδοτηθεί εντός
του έτους στο οποίο αναφέρεται η έκθεση. Σε περίπτωση που η χρηματοδότηση μιας ενέργειας,
ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, η ενέργεια αυτή θα συμπεριληφθεί στη ετήσια έκθεση του επόμενου
έτους.
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Νόμισμα: Οι παροχές αναφέρονται σε ευρώ €. Οι παροχές που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό
νόμισμα, μετατράπηκαν σε ευρώ €, κατά την ημερομηνία αναφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω .
Εφαρμόστηκαν οι τυπικές συναλλαγματικές ισοτιμίες της Pfizer για τις παροχές, οι οποίες ίσχυαν
την ημέρα της πληρωμής.
Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ): Η ενσωμάτωση του ΦΠΑ στο εκάστοτε αναφερόμενο ποσό της
παρούσας έκθεσης δημοσιοποίησης εξαρτάται από το είδος της παροχής όπως αναλύεται στον
παρακάτω πίνακα:
Περιπτώσεις

Ενσωμάτωση ΦΠΑ και άλλων επιβαρύνσεων*

Εταιρικές χορηγίες

Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (Ακαθάριστη Αξία, δεν
εκπίπτει ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ εκπίπτει όταν πρόκειται
για χορηγίες με stand ή καταχωρήσεις σε
συνέδρια).
Τα διαχειριστικά έξοδα προς προμηθευτές μας δεν
δημοσιοποιούνται.

Δωρεές σε αξία

Ακαθάριστη αξία
(συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και
των παρακρατούμενων φόρων δεν υφίσταται
ΦΠΑ – δεν εκπίπτει)

Δωρεές σε είδος

Ακαθάριστη αξία
(δεν εκπίπτει ο ΦΠΑ)

Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες

Καθαρή αξία
(Δεν υπάρχει ΦΠΑ. Εάν εκδοθεί ΑΠΥ από ιατρό,
τότε υπάρχει ΦΠΑ).

Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες
(π.χ. ταξίδια)**
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Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (Ακαθάριστη Αξία, δεν
εκπίπτει ο ΦΠΑ)

** Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής ομιλητών που έχουν εγγραφεί για συμμετοχή σε μια
εκδήλωση καταγράφονται στην κατηγορία Εκδηλώσεων και συναντήσεων.
Αποτίμηση δωρεών σε είδος:
Ως παροχή για δωρεά σε είδος θεωρείται είτε η αξία της αγοράς ή η υπολειμματική αξία σε
περίπτωση παγίων πόρων, όπως περιγράφονται στα βιβλία της εταιρείας κατά τη στιγμή της
δωρεάς. Σε περίπτωση δωρεάς προϊόντων της εταιρείας μας ως αξία παροχής θεωρείται το κόστος
εισαγωγής.
Ορισμός των ποσών αναφοράς:
Ακαθάριστη αξία = Ποσό εξόδου + {ΦΠΑ ή/και άλλοι φόροι όπου
εφαρμόζονται}
Καθαρή αξία = Ποσό εξόδου
όπου «Ποσό εξόδου» = «χωρίς ΦΠΑ και άλλους φόρους»
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