Αθήνα, 13-04-2017
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3110/13-04-2017
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Η 2/2017

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη
21.03.2017 και ώρα 09:00, εξ αναβολής από τις συνεδριάσεις της 14ης.03.2017 και 16ης.03.2017, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο
ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα
τακτικά µέλη της Αρχής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Αντώνιος Συµβώνης, Σπυρίδων Βλαχόπουλος,
ως εισηγητής, Χαράλαµπος Ανθόπουλος και Ελένη Μαρτσούκου. ∆εν παρέστησαν λόγω κωλύµατος,
αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως, οι Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης και Ευάγγελος
Παπακωνσταντίνου, τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος, αντίστοιχα. Παρούσες στη συνεδρίαση
ήταν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, η Χαρίκλεια Λάτσιου, νοµικός ελεγκτής – δικηγόρος, ως βοηθός
εισηγήτρια και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος διοικητικών και οικονοµικών
υποθέσεων, ως γραµµατέας.

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

Με το υπ’ αρ. πρωτ. …/....-..-.. (ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/2004/30.03.2015) έγγραφο, την από ..-..-…. (ΑΠ∆ΠΧ
Γ/ΕΙΣ/840/11.02.2016) αίτηση και το υπ’ αρ. πρωτ. …/…-…-… (ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/3808/15.06.2016)
έγγραφο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και ο
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, αντίστοιχα, ζήτησαν από την Αρχή την παροχή οδηγιών και
συστάσεων σχετικά µε τη διαδικασία εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 7 του ν.
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4316/2014.

Το άρθρο 66 παρ. 7 του ν.4316/2014 προβλέπει ότι: «α. Υποχρέωση ∆ηµοσιοποίησης. Κάθε
Φαρµακευτική Επιχείρηση οφείλει να δηµοσιοποιεί ονοµαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική
ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι µηνών από το κλείσιµο εκάστου ηµερολογιακού έτους, κάθε
παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελµατίες Υγείας και Επιστηµονικούς Υγειονοµικούς Φορείς,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε συνέδρια και εκδηλώσεις
επιστηµονικής ενηµέρωσης της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε
εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα µετάβασης και διαµονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύµβασης ή από
ελευθεριότητα, αναφορικά µε την προώθηση των συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Οι παροχές οι
οποίες αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε µη παρεµβατικές µελέτες (µε
ή χωρίς φάρµακο) θα δηµοσιοποιούνται συγκεντρωτικά από κάθε φαρµακευτική επιχείρηση. Ρητώς
εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης τα κόστη από τις έρευνες αγοράς, τα γεύµατα και τα
ποτά, καθώς και αντικείµενα αµελητέας αξίας εφαρµογών ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης, που
συνδέονται άµεσα µε τη διεξαγωγή της καθηµερινής ιατρικής πρακτικής των Επαγγελµατιών Υγείας και
των Επιστηµονικών Υγειονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 126 παρ. 1 της υπουργικής
απόφασης ∆ΥΓ3α /ΓΠ 3221/2013 (Β' 1049). Ως αµελητέα αξία εννοείται κάθε αντικείµενο η αξία του
οποίου δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ6α/28403/01/27.5.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ.
1 του άρθρου 49 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας,
οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο», όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει µε την Υ6α/ οικ. 121863/11.12.2002 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, οι ενταύθα ειδικώς
οριζόµενες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φαρµακευτικών εταιρειών. β. Κυρώσεις.
Η εποπτεία τήρησης του παρόντος ανήκει στις αρµοδιότητες του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων.
Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από 30.000 έως 100.000 ευρώ υπέρ του δηµοσίου
ταµείου».

Η Αρχή µε την υπ’ αρ. 5/2016 (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΞ/840-4/29.06.2016) Γνωµοδότησή της,
λαµβάνοντας υπόψη της, µεταξύ άλλων, την υπ’ αρ. πρωτ. 17702/19.02.2016 εγκύκλιο του ΕΟΦ,
έκρινε ότι: « (…) η επεξεργασία των δεδοµένων των επαγγελµατιών υγείας όπως ρυθµίζεται στην
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κρινόµενη διάταξη, αφορά µόνο τις παροχές που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια και πρέπει
περαιτέρω να υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: 1) Η δηµοσιοποίηση πρέπει να αφορά τα ελάχιστα
αναγκαία στοιχεία. ∆εν πρέπει να αναφέρονται ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ των επαγγελµατιών υγείας. 2) Η
αναφορά των ποσών που χορηγήθηκαν πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και διακριτά ανά κατηγορία
παροχής (ήτοι έξοδα µετακίνησης, έξοδα διαµονής, έξοδα συµµετοχής στο συνέδριο, ηµερήσια
αποζηµίωση, τυχόν αµοιβή του συµµετέχοντος ιατρού) ώστε να είναι σαφές ποια ποσά επωφελήθηκε
αµέσως ο ιατρός και ποια καταβλήθηκαν για τις λοιπές ανάγκες του ταξιδίου και του συνεδρίου. 3) Κάθε
περαιτέρω χρήση των δηµοσιοποιούµενων στοιχείων για άλλο σκοπό δεν είναι νόµιµη. 4) Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας πρέπει, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του ν. 2472/1997, να λαµβάνει όλα τα τεχνικά µέτρα
ασφαλείας ώστε να αποκλείεται ιδίως: α) Η δηµιουργία προφίλ (profiling) για τους επαγγελµατίες
υγείας. β) Η δυνατότητα πρόσβασης στα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία µέσω µηχανών αναζήτησης
(δεικτοδότηση από εξωτερικές µηχανές αναζήτησης). 5) Πρέπει να υπάρχει σαφής ενηµέρωση στις
ιστοσελίδες δηµοσιοποίησης προς τους επαγγελµατίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείµενα των
δεδοµένων, σχετικά µε τον σκοπό της δηµοσιοποίησης, τη νοµική βάση της επεξεργασίας, τον υπεύθυνο
επεξεργασίας καθώς και ότι έχουν δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης των ανακριβών δεδοµένων. 6)
Ο χρόνος ανάρτησης των δεδοµένων στο διαδίκτυο πρέπει να περιορισθεί στα τρία (3) χρόνια (πρβλ.
σχετική απόφαση αρχής προστασίας δεδοµένων της Ισπανίας µε αρ. REF: 143318/2016)».

Με το υπ’ αρ. πρωτ. …/…-…-..(ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/6042/03.10.2016) και µε την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ»
έγγραφο ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (εφεξής ΕΟΦ) προσφεύγει στην Αρχή και ζητεί: «Να
µεταρρυθµισθεί η υπ’ αρ. 5/2016 Γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα ώστε να περιλάβει κάθε παροχή φαρµακευτικών επιχειρήσεων προς τρίτους Επαγγελµατίες
Υγείας και Επιστηµονικούς Υγειονοµικούς Φορείς, µη περιοριζόµενης στα “προωθητικά συνέδρια” και
ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού της εκδήλωσης ως “προωθητικού” ή “επιστηµονικού” (ή άλλου)
συνεδρίου». Ειδικότερα, ο ΕΟΦ αναφέρει ότι µε το υπ’ αρ. πρωτ. …/…-…-.. (ΑΠ∆ΠΧ
Γ/ΕΙΣ/3803/15.06.2016) έγγραφο, ενόψει της επικείµενης εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 66
παρ. 7 του ν. 4316/2014, υπέβαλε στην Αρχή συγκεκριµένα ερωτήµατα και δεν έθεσε ζήτηµα
εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 7 του ν. 4316/2014. Ακόµα, ο ΕΟΦ υποστηρίζει: «(…)
Όµως, η υπ’ αρ. 5/2016 γνωµοδότηση υπέπεσε σε προφανή σύγχυση, ταυτίζοντας εσφαλµένα την (άµεσα
ή έµµεσα) “προωθητική ενέργεια”, δηλαδή την “κάθε παροχή”, µε τα συνέδρια που χαρακτηρίζονται ως
“προωθητικά” (…)», καθώς και ότι: « (…) Από πουθενά δεν συνάγεται ότι εξαιρούνται της
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δηµοσιοποίησης οι παροχές µέσω ΕΛΚΕ για τους πανεπιστηµιακούς ιατρούς και οι παροχές προς τους
ιατρούς του ∆ηµοσίου, ούτε βέβαια ευσταθεί το επιχείρηµα του κινδύνου σύγχυσης επειδή
δηµοσιοποιούνται µέσω του προγράµµατος “∆ΙΑΥΓΕΙΑ”, καθότι η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 7 του Ν.
4316/2014 προβλέπει απλά και µόνο τη συγκέντρωση των δηµοσιευτέων στοιχείων ανά φαρµακευτική
επιχείρηση, καθώς και στην Ιστοσελίδα του ΕΟΦ (…)». Κατόπιν τούτων, ο ΕΟΦ ισχυρίζεται ότι «(…)
η υπ’ αρ. 5/2016 γνωµοδότηση της Αρχής εσφαλµένα και κατά πλάνη περιόρισε το πεδίο εφαρµογής της
παρ. 7 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 µόνο στις παροχές που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια και,
πρέπει, ως εκ τούτου, να µεταρρυθµισθεί ώστε να περιλαµβάνει και τις παροχές που αφορούν σε
επιστηµονικά συνέδρια και εκδηλώσεις (…)». Ακολούθως, ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος (εφεξής ΣΦΕΕ) µε την από ….-….-… (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/6529/18.10.2016)
αίτησή του ζητεί να λάβει αντίγραφο της προαναφερόµενης αίτησης θεραπείας του ΕΟΦ κατά της υπ’
αρ. 5/2016 Γνωµοδοτήσεως της Αρχής, καθώς και να παραστεί ενώπιον της Αρχής κατά την εξέτασή
της από την τελευταία.

Η Αρχή, µε τα υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/6042-3/28.11.2016, Γ/ΕΞ/6042-2/28.11.2016 και Γ/ΕΞ/60421/28.11.2016 έγγραφα, κάλεσε τους ΕΟΦ, ΣΦΕΕ και Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (εφεξής ΙΣΑ), όπως
νοµίµως εκπροσωπούνται, να παραστούν στη συνεδρίαση της Αρχής την 06η.12.2016, προκειµένου
να συζητηθεί η ως άνω αίτηση θεραπείας του ΕΟΦ. Η συνεδρίαση της Αρχής την 06η.12.2016
αναβλήθηκε ύστερα από αίτηµα του ΕΟΦ για την 20η.12.2016. Στη συνεδρίαση της Αρχής την
20η.12.2016 παρέστησαν οι Αικατερίνη Αντωνίου, Πρόεδρος του ΕΟΦ και Αναστασία Μακαρούνη,
πληρεξούσιος δικηγόρος του ΕΟΦ (ΑΜ ∆ΣΑ .…), Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος του ΙΣΑ και Ελένη
Παπαευαγγέλου, πληρεξούσιος δικηγόρος του ΙΣΑ (ΑΜ ∆ΣΑ ....) και A, Γενικός ∆ιευθυντής του
ΣΦΕΕ και ∆ήµητρα Λεµπέση (ΑΜ ∆ΣΑ….), Φένη Γκίκα (ΑΜ ∆ΣΑ …), Νίκος Αλιβιζάτος (ΑΜ ∆ΣΑ
…) και Βαγγέλης Μάλλιος (ΑΜ ∆ΣΑ ….), πληρεξούσιοι δικηγόροι του ΣΦΕΕ. Κατά τη συνεδρίαση
αυτή, η Αρχή, αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου του ΕΟΦ, του Προέδρου του ΙΣΑ και του
Γενικού ∆ιευθυντή του ΣΦΕΕ, καθώς και τις απόψεις των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, έθεσε
προθεσµία έως την 09η.01.2017 για την υποβολή εγγράφων υποµνηµάτων. Με τις από …-….-..
αιτήσεις τους οι ΕΟΦ, ΣΦΕΕ και ΙΣΑ υπέβαλαν εµπρόθεσµα τα υποµνήµατά τους (υπ’ αρ. πρωτ.
ΑΠ∆ΠΧ Γ/ΕΙΣ/101/09.01.2017, Γ/ΕΙΣ/98/09.01.2017 και Γ/ΕΙΣ/96/09.01.2017 έγγραφα, αντίστοιχα).
Ακολούθως, υποβλήθηκε η από 10.01.2017 (υπ’ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/130/10.01.2017) συµπληρωµατική
αίτηση του ΣΦΕΕ.
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr

4

Η Αρχή, µετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, τις απόψεις που διατυπώθηκαν κατά την
ακροαµατική διαδικασία, αφού άκουσε τον εισηγητή και τις διευκρινίσεις από τη βοηθό εισηγήτρια, η
οποία παρέστη χωρίς δικαίωµα ψήφου και αποχώρησε µετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από
τη διάσκεψη, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση θεραπείας ο ΕΟΦ ισχυρίζεται ότι η Αρχή µε την
προσβαλλόµενη πράξη της εσφαλµένα ερµήνευσε τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 7 του νόµου
4316/2014 και προέβη στη διάκριση µεταξύ «επιστηµονικών» και «προωθητικών» συνεδρίων,
περιορίζοντας τη δηµοσιοποίηση των ονοµαστικών παροχών προς τους επαγγελµατίες της
υγείας µόνο στις παροχές που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια. Περαιτέρω, ο ΕΟΦ
υποστηρίζει ότι είναι µη νόµιµη και αυθαίρετη η κρίση της Αρχής ότι πρέπει να εξαιρεθούν
από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης οι παροχές µέσω ΕΛΚΕ προς τους πανεπιστηµιακούς
ιατρούς και οι παροχές προς τους ιατρούς του ∆ηµοσίου.
2. Επειδή, οι προβαλλόµενοι µε την αίτηση θεραπείας ισχυρισµοί, ανεξαρτήτως του ότι δεν
στηρίζονται σε στοιχεία νεότερα της προσβαλλόµενης γνωµοδότησης, δεν επηρεάζουν,
πάντως, τις κρίσεις της γνωµοδότησης αυτής, ιδίως διότι η ως άνω γνωµοδότηση δεν
στηρίζεται σε εκτίµηση των πραγµατικών δεδοµένων, αλλά σε ερµηνεία των εφαρµοστέων
διατάξεων. Συνεπώς, δεν δικαιολογείται επανεξέταση της υπόθεσης. Εξάλλου, για την έκδοση
της προσβαλλόµενης γνωµοδότησης και λόγω του γνωµοδοτικού της χαρακτήρα κατ’ άρθρο
19 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν.2472/1997, δεν υπήρχε υποχρέωση να κληθεί ο ΕΟΦ κατά τη
συζήτηση του θέµατος ενώπιον της Ολοµελείας της Αρχής. Εποµένως, και ανεξαρτήτως του
γεγονότος ότι ο ΕΟΦ είχε υποβάλει το υπ΄ αρ. πρωτ. …/…-….-… (ΑΠ∆ΠΧ
Γ/ΕΙΣ/3803/15.06.2016) έγγραφο κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, η µη κλήση του να παραστεί
κατά την εξέταση της υπόθεσης, δεν συνιστά λόγο επανεξέτασής της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
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Η Αρχή,
απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων κατά της υπ’ αρ. 5/2016
Γνωµοδοτήσεως της Αρχής.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Η Γραµµατέας

Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου
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