
 

 

 

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  

COMPLIANCE OFFICERS  

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Χαλάνδρι, 23-1-2015  

 

Θέμα:  Υποχρέωση Δημοσιοποίησης Παροχών- Ν. 4316/2014 άρθ. 66 παρ. 7 

(ΦΕΚ270/24.12.2014) 

 

Αγαπητά μέλη,  

Αναφορικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης των παροχών προς τους ΕΥ και τους 

ΕΥΦ που επιβάλλει στις φαρμακευτικές εταιρείες ο νέος νόμος 4316/2014, ο 

Σύνδεσμός μας εξέτασε επισταμένα διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει και θα 

προκύψουν στο μέλλον και καταλήγει στα ακόλουθα:  

1. Αναφορικά με τον χρόνο έναρξης της υποχρέωσης, υφίσταται διχογνωμία 

μεταξύ των νομικών, κατά πόσον αρχίζει από 24-12-2014 (ημερομηνία 

δημοσίευσης του ΦΕΚ) ή καταλαμβάνει όλο το ημερολογιακό έτος 2014 λόγω 

του ότι κατά το γράμμα του νόμου αναφέρεται η φράση «εκάστου 

ημερολογιακού έτους» και το ΦΕΚ εκδόθηκε εντός του ημερολογιακού 2014.  

Ο Σύνδεσμος εργάστηκε σθεναρά μέχρι και σήμερα για την έκδοση 

ερμηνευτικής εγκυκλίου που να καθορίζει ρητώς τον χρόνο έναρξης της 

υποχρέωσης από 01.1.2015, πλην όμως λόγω πολιτικών εξελίξεων δεν 

κατέστη εφικτό και θα μεταθέσει το θέμα στην agenda διαπραγμάτευσης με 

την νέα πολιτική ηγεσία που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές.  

2. Αναφορικά με το τεχνικό χειρισμό της υλοποίησης της υποχρέωσης 

δημοσιοποίησης, έχουμε παρατηρήσει ότι ελλείπει ακόμα η πλατφόρμα 

δημοσιοποίησης στον ΕΟΦ και ο ελεγκτικός μηχανισμός.  



3. Ο Σύνδεσμός μας έχει επικοινωνήσει και θέσει το θέμα και στον ΕΟΦ και 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και βρίσκεται εν 

αναμονή του αποτελέσματος της συνεργασίας των δυο αρχών (ΕΟΦ –

ΑΠΔΠΧ) προκειμένου να διευκρινιστούν τεχνικής φύσεως λεπτομέρειες όπως 

η διάρκεια της δημοσιοποίησης, η φύλαξη των δεδομένων, η περαιτέρω 

επεξεργασία τους κλπ.  

4. Ενόψει όλων των ανωτέρω ατελειών του νόμου, ο ΣΦΕΕ συνιστά στα μέλη 

την διατήρηση και φύλαξη όσων στοιχείων διαθέτουν για το 2014 και την 

περαιτέρω τακτική συγκέντρωση στοιχείων από τις 24.12.2014 που είναι 

αναμφισβήτητη η υποχρέωση.  

5. Σε περίπτωση που εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος που θα καθορίζει τα 

ανωτέρω ζητήματα που έχουν προκύψει, ο ΣΦΕΕ θα ενημερώσει αμελλητί τα 

μέλη του.  

 

 

Με εκτίμηση 

Ιωάννης Χρυσοσπάθης  

 

 

 

Νομικός Σύμβουλος  


