
Ημερομηνία δημοσιοποίησης/Αναθεώρησης: 30-06-2021 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της LUNDBECK 

Υποστήριξη της εφαρμογής των κάτωθι για Ε.Υ και Ε.Υ.Φ περί κώδικα δημοσιοποίησης:  

ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ EFPIA (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων)  

ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΦΕΕ (Συνδέσμου Φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδας)  

ΑΡΘΡΟ 66 παρ.7 Ν4316/2014   

ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΕΑ (Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης) 

 

Εισαγωγή 

Η Lundbeck ως πρωτοπόρος και υπεύθυνη φαρμακευτική εταιρεία, με εξειδίκευση στην υποστήριξη της 

ποιότητας ζωής των ασθενών που ζουν με ψυχιατρικά και νευρολογικά νοσήματα, συνεργάζεται με 

επαγγελματίες του τομέα υγείας καθώς και υγειονομικούς φορείς                                                                                            

ώστε να αναπτύξει και να διαθέσει πρωτοπόρες θεραπευτικές επιλογές. 

 

Είμαστε αφοσιωμένοι ώστε να διατηρήσουμε τις επαγγελματικές μας συνεργασίες διαφανείς και δίχως 

αδικαιολόγητες επιρροές. Ως εκ υποστηρίζουμε την εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και          

κατ ’επέκταση  του ΣΦΕΕ (υλοποιούν τις επιταγές του άρθρου 66 παρ.7 Ν4316/2014) στην Ελλάδα και του 

αντίστοιχου Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΚΕΦΕΑ στην Κύπρο. 

Η Lundbeck συνεργάζεται με Επαγγελματίες του κλάδου Υγείας (Ε.Υ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς 

(Ε.Υ.Φ) σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής αλυσίδας από τα αρχικά στάδια της έρευνας ως την ανάπτυξη νέων 

φαρμακευτικών επιλογών και τις κλινικές μελέτες. Στην Lundbeck προετοιμάζουμε τις θεραπείες μας για 

περαιτέρω διάθεση τους μέσω δραστηριοτήτων στον τομέα του Marketing ενώ παράλληλα οι ομάδες πωλήσεων 

μας, συμβάλουν στην συνεχή ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σε σχέση με τις επιλογές που έχουν για την 

θεραπεία των ασθενών τους.    

Σχετικά με αυτό το έγγραφο 

Το έγγραφο αυτό το οποίο αποτελεί μεθοδολογικό σημείωμα παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειάζεστε ώστε να κατανοήσετε την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η  Lundbeck  για την κατάρτιση των 

δημοσιοποιήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA. Οι πληροφορίες αυτές 

αποτελούν πιστοποίηση της ανοιχτής και με διαφάνεια συνεργασίας  της Lundbeck με τους Επαγγελματίες του 

κλάδου Υγείας (Ε.Υ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ).  

Το παρόν μεθοδολογικό σημείωμα αφορά στην έκθεση δημοσιοποίησης του έτους 2020 που θα δημοσιευτεί      

30 Ιουνίου 2021 και περιλαμβάνει δραστηριότητες και παροχές προς τους Επαγγελματίες του κλάδου Υγείας (Ε.Υ) 

και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ) που πραγματοποιήθηκαν από την Lundbeck Hellas S.A σε 

Ελλάδα και Κύπρο κατά τη διάρκεια του έτους 2020.  



 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Στην Lundbeck παγκοσμίως πρεσβεύει η γενική αρχή ‘’παρακολουθούμε τα χρήματα’’. Αυτό σημαίνει ότι στην 

δημοσιοποίηση λαμβάνεται υπόψη η πραγματική ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μεταφορά 

αξίας προς τους Επαγγελματίες του κλάδου Υγείας (Ε.Υ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ). 

Παραδείγματα: 

• Οι μεταφορές αξίας για παροχή υπηρεσιών εντοπίζονται περίπου 45 ημέρες αφότου οι υπηρεσίες έχουν 
λάβει χώρα μέσω του τραπεζικού εμβάσματος  

• Η μετακίνηση και διαμονή εντοπίζονται την ημέρα αναχώρησης/άφιξης ή συνάντησης γεγονός το οποίο 
υποδεικνύει την ημέρα που ένα ενδιαφερόμενο μέρος έγινε δικαιούχος  

 

Συλλογή Συγκαταθέσεων και Αποσύρσεων Συγκατάθεσης  

Στην Ελλάδα η δημοσιοποίηση των παροχών προς τους Επαγγελματίες του κλάδου Υγείας (Ε.Υ) και τους 

Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ) έχει νομοθετηθεί με τον Ν.4316/2014 . 

Στην Κύπρο οι συναινέσεις διαχειρίζονται ανά δραστηριότητα/έτος υποχρεωτικά. Επιπρόσθετα η Lundbeck 

ακολουθεί τις τοπικές διατάξεις προστασίας και σε περίπτωση που ένα ενδιαφερόμενο μέρος αποσύρει μια ήδη 

κατατεθειμένη συγκατάθεση για νομικούς λόγους, η Lundbeck θα προσαρμόσει την δημοσίευση αναλόγως εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. Η Lundbeck  εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ότι τα ποσοστά των συγκαταθέσεων 

είναι το δυνατόν υψηλότερα.  

Ταυτοποίηση   

Η Lundbeck χρησιμοποιεί απλούς αριθμούς, δεν χρησιμοποιεί μοναδικούς αριθμούς για τον εντοπισμό 

μεμονωμένων Ε.Υ και Ε.Υ.Φ. 

Διασυνοριακές Δραστηριότητες  

Η Lundbeck  έχει εφαρμόσει παγκοσμίως διεργασίες και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την απαραίτητη 

υποστήριξη για όλες τις δραστηριότητες που διαχειρίζεται επαγγελματικά και σε συμμόρφωση με τους 

παγκόσμιους και τοπικούς κανονισμούς. Οι διασυνοριακές δραστηριότητες περιλαμβάνονται στις 

δημοσιοποιήσεις της χώρας προέλευσης της εμπλεκόμενης θυγατρικής της Lundbeck .  

Νόμισμα 

Οι δημοσιοποιήσεις γίνονται με βάση το τοπικό νόμισμα, ευρώ. Σε περίπτωση διασυνοριακών δραστηριοτήτων 

εάν ένα ενδιαφερόμενο μέλος έχει συνάψει συμβόλαιο με θυγατρική της Lundbeck  δύναται να λάβει την αμοιβή 

του σε διαφορετικό νόμισμα από το τοπικό. Σε ανάλογες περιπτώσεις η μετατροπή του συναλλάγματος γίνεται 

μέσω συστήματος της Lundbeck  ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες και ακριβής μετατροπές παγκοσμίως με 

το ευρώ ή την Κορώνα Δανίας ως σταθερός συντελεστής αναφοράς της εταιρείας. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στις παροχές που δημοσιοποιούνται. Σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται μεταφορά αξίας προς επαγγελματίες υγείας απασχολούμενους 



στο ΕΣΥ ή σε πανεπιστημιακά/τεχνολογικά ιδρύματα που γίνονται μέσω του αντίστοιχου φορέα (ΕΛΚΕΑ ή ΕΛΚΕ) 

συμπεριλαμβάνονται οι ανάλογες παρακρατήσεις του φορέα.   

Άμεσες και Έμμεσες Παροχές 

Στις άμεσες μεταφορές αξίας συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή γίνεται 

απευθείας από την Lundbeck στον εμπλεκόμενο φορέα. 

Στις έμμεσες παροχές συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή των 

μεταφερόμενων αξιών πραγματοποιείται από τρίτο φορέα στον αντίστοιχο εμπλεκόμενο κατ’ εντολή της 

Lundbeck.  

Πλατφόρμα Δημοσιοποίησης  

Όλες οι παροχές και μεταβιβάσεις αξίας της Lundbeck Hellas S.A για Ελλάδα και Κύπρο θα δημοσιευτούν στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.lundbeck.com/gr καθώς επίσης για την Ελλάδα και στην εθνική πλατφόρμα 

του ΕΟΦ. 

Γλώσσα Δημοσιοποίησης 

Η  γλώσσα δημοσιοποίησης είναι για την Ελλάδα η Ελληνική και για την Κύπρο η Αγγλική  

Χρόνος και Αναθεώρηση Δημοσιοποίησης  

Στην Ελλάδα καθώς και στην Κύπρο η δημοσιοποίηση είναι ετήσια και ακολουθεί την τοπική νομοθεσία καθώς 

και τις απαιτήσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ) στην Ελλάδα και την Κυπριακή Ένωση 

Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) στην Κύπρο.  

Δωρεές Φαρμακευτικών Προϊόντων 

Οι δωρεές φαρμακευτικών προϊόντων ακολουθούν την σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ: 57386/17-7-2013. Η Lundbeck 

δημοσιοποιεί την οικονομική αξία σύμφωνα με την Χονδρική Τιμή στην Ελλάδα και στην Κύπρο.  

Παροχές που εξαιρούνται  

Η Lundbeck σε συνέχεια της εφαρμογής του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA και κατ ’επέκταση  του ΣΦΕΕ στην 

Ελλάδα και του αντίστοιχου Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΚΕΦΕΑ στην Κύπρο δημοσιοποιεί όλες τις μεταφορές 

αξίας-παροχές. Παροχές όπως γεύματα, ποτά, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό και στατιστική υποστήριξη για 

τις κλινικές μελέτες της Lundbeck που γίνονται προς όφελος της ίδιας της μελέτης, δεν δημοσιοποιούνται.  

Διαχείριση των Αιτημάτων των Ε.Υ και άλλων ενδιαφερομένων Μερών     

Κάθε Επαγγελματίας του κλάδου Υγείας (Ε.Υ) και Επιστημονικό Υγειονομικός Φορέας (Ε.Υ.Φ) που έχει 

συνεργαστεί με την Lundbeck ή που έχει συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενη η διοργανωμένη από την εταιρεία 

εκδήλωση έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Lundbeck Hellas S.A και να ζητήσει και να λάβει τις 

πληροφορίες δημοσιοποίησης που αφορούν σε αυτόν σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και τοπικούς κανονισμούς 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

http://www.lundbeck.com/gr


Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση greece@lundbeck.com για την 

Ελλάδα και cyprus@lundbeck.com για την Κύπρο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Lundbeck Hellas S.A,  

Κηφισίας 109 & Σίνα, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: +30 210 61 05 036.  

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή θέλετε να 

ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της 

Lundbeck κα. Καρναβά Αικατερίνη στο τηλέφωνο 6932323682 ή μέσω e-mail στο 

dataprivacygreece@lundbeck.com.  

Πολυετής Δεσμεύσεις η Δραστηριότητες  

Κάποιες συμβάσεις διαρκούν περισσότερο από ένα έτος και οι πληρωμές γίνονται με την πρόοδο της 

δραστηριότητας και την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Οι παροχές καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στο 

έτος κατά το οποίο παρέχονται.  

Ως παράδειγμα, σε περίπτωση που μια δραστηριότητα λάβει μέρος τον Δεκέμβριο, ένας Ε.Υ που συμμετέχει ως 

ομιλητής θα λάβει πιθανότατα υποστήριξη για την μεταφορά και την διαμονή του κατά την ημερομηνία της 

εκδήλωσης, ενώ η πληρωμή για τις υπηρεσίες του θα καταβληθεί κατά το επόμενο έτος (συνήθως 45 ημέρες 

αργότερα). Στην προκειμένη περίπτωση οι μεταφορές αξίας θα δημοσιοποιηθούν σε 2 διαφορετικά έτη. 

Μερική Παρουσία ή Ακύρωση Εκδηλώσεων 

Η Lundbeck συνεργάζεται στενά με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση ότι κάθε 

δραστηριότητα – συνάντηση θα προγραμματιστεί με επαγγελματισμό και θα υπάρξει κατάλληλη διαχείριση 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όπου συντρέχει σοβαρός λόγος η 

προγραμματισμένη παροχή δεν θα πραγματοποιηθεί. Σε ανάλογες περιπτώσεις η Lundbeck δεν δημοσιοποιεί 

παροχές που δεν πραγματοποιήθηκαν και ακυρώθηκαν.  

Διατήρηση Δεδομένων  

Όλα τα δημοσιευμένα δεδομένα είναι διαθέσιμα έως και 5  έτη από την δημοσίευσή τους, κατά την διάρκεια των 

οποίων η Lundbeck θα τα διατηρήσει με ασφάλεια. Μετά το πέρας της πενταετίας τα δεδομένα θα διαγράφονται 

ή θα καθίστανται ανώνυμα.  

 

 

 

 

 

 

mailto:greece@lundbeck.com
mailto:cyprus@lundbeck.com
mailto:dataprivacygreece@lundbeck.com

