ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η παρούσα Δημοσιοποίηση στοιχείων αφορά την εταιρία
“ΒΙΑΝ Α.Ε. ,«ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ –
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΑΝ Α.Ε.» ” με
δ.τ. «ΒΙΑΝ Α.Ε.», για το έτος 2021.
Η υποχρέωση δημοσιοποίησης ορίζεται με βάση το νόμο Ν.4316/2014 και τον Κώδικα
Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά
στην ιστοσελίδα της, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού
έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας , Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς και Ενώσεις Ασθενών, αναφορικά με την προώθηση των
συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η δημοσιοποίηση των παροχών για το 2021 στην
παρούσα ιστοσελίδα πραγματοποιείται:
• Κατά τρόπο ονομαστικό για παροχές της εταιρείας ΒΙΑΝ Α.Ε προς Επαγγελματίες
Υγείας (ΕΥ), που αφορούν σε εκδηλώσεις επιστημονικού χαρακτήρα οι οποίες
διοργανώνονται είτε από επιστημονικό φορέα είτε από τη ΒΙΑΝ Α.Ε για το διάστημα
από 01/01/2021 – 31/12/2021.
•

Κατά τρόπο ονομαστικό για παροχές της εταιρείας ΒΙΑΝ Α.Ε προς Επαγγελματίες
Υγείας (ΕΥ), που αφορούν σε εκδηλώσεις προωθητικού χαρακτήρα οι οποίες
διοργανώνονται από τη ΒΙΑΝ Α.Ε (προώθησης πωλήσεων – σύμφωνα με την
ερμηνεία της γνωμοδότησης 5/2016 της ΑΠΔΠΧ και συγκεκριμένα από τη διατύπωση
«αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων», που
συνδέονται με την συμμετοχή στα συνέδρια εκείνα, τα οποία κατατείνουν στην
εμπορική προώθηση προς συνταγογράφηση ονομαστικώς αναφερομένων
σκευασμάτων και όχι απλώς συνταγογραφούμενων δραστικών ουσιών), για το
διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021. (Σημείωση: Δεν υπάρχουν παροχές που
αφορούν σε εκδηλώσεις προωθητικού χαρακτήρα για το προαναφερθέν
διάστημα)

•

Kατά τρόπο ονομαστικό για παροχές της εταιρείας ΒΙΑΝ Α.Ε προς Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), για το διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021.

•

Kατά τρόπο συγκεντρωτικό για παροχές της εταιρείας ΒΙΑΝ Α.Ε, που αφορούν σε
δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε μη παρεμβατικές μελέτες.
(Σημείωση: Δεν υπάρχουν παροχές για το προαναφερθέν διάστημα)
Κατά τρόπο ονομαστικό τις παροχές της εταιρείας ΒΙΑΝ Α.Ε. προς Ενώσεις
Ασθενών (Ε.Α), για το διάστημα από 01/01/2021 – 31/12/2021. (Σημείωση: Δεν
υπάρχουν παροχές για το προαναφερθέν διάστημα)

•

Η υποχρέωση δημοσιοποίησης δεν αφορά σε παροχές, που γίνονται μέσω ΕΛΚΕ για τους
πανεπιστημιακούς ιατρούς, όπως και παροχές προς ιατρούς του Δημοσίου, καθόσον
οι παροχές αυτές δημοσιοποιούνται ήδη, μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η
δημοσιοποίηση αφορά στα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία. Ρητώς δε, εξαιρούνται από την
υποχρέωση δημοσιοποίησης τα κόστη για έρευνες αγοράς, γεύματα και ποτά, καθώς και
αντικείμενα αμελητέας αξίας (έως 15€).
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης, παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής: email: disclosure@vianex.gr , τηλέφωνο 2108009422.Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5/2016 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ
679/2016, έχουν ληφθεί όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας ώστε να αποκλείεται
ιδίως: α) Η δημιουργία προφίλ (profiling) για τους επαγγελματίες υγείας και β) Η δυνατότητα
πρόσβασης στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία, μέσω μηχανών αναζήτησης (δεικτοδότηση από
εξωτερικές μηχανές αναζήτησης).

