
 

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων   
 
Εισαγωγή  
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.» το έτος 2021. 
Η παρούσα μεθοδολογία περιγράφει τη διαδικασία και τον τρόπο προετοιμασίας της Ετήσιας 
Δημοσιοποίησης Στοιχείων, για την μεταφορά αξίας προς τους Ε.Υ, Ε.Υ.Φ και Ενώσεις 
Ασθενών το 2021, αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. 
Οι πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα, δημοσιοποιούνται στο κοινό, σύμφωνα με το νόμο 
Ν.4316/2014, άρθρο 66, παράγραφος 7α , τον  Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ  και τις 
Γνωμοδοτήσεις υπ’ αριθμόν 5/2016 και 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.  
  
 

Υποχρέωση Δημοσιοποίησης  
 
 
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. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δημοσιοποιούνται, 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, 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 ΔYΓ3α/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.   
 
 

Εξαιρούμενες Παροχές από τη Δημοσιοποίηση  
• Παροχές που σχετίζονται αποκλειστικά με Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα 

(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).  

• Είδη αμελητέας αξίας, που σχετίζονται άμεσα με την ιατρική πρακτική.  

• Γεύματα & Ποτά.  

• Παροχές που σχετίζονται με την αγορά και πώληση φαρμάκων.  
 

Κύκλος Δημοσιοποίησης  
Η  δημοσιοποίηση θα γίνει έως 30 Ιουνίου 2022, για παροχές που πραγματοποιήθηκαν το 
2021 (περίοδος αναφοράς: το πλήρες ημερολογιακό έτος 2021) στην Ελληνική γλώσσα και θα 
παραμείνει διαθέσιμη στο κοινό για 3 έτη.  
 

 
 
Τρόπος Συλλογής Πληροφοριών Δημοσιοποίησης  
Στηρίζεται σε ένα συνδυασμό αυτοματοποιημένων συστημάτων, τυποποιημένων διαδικασιών 
και εισαγωγής στοιχείων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές (π. χ τιμολόγια αποδείξεις, 
καταστάσεις συμμετεχόντων κ.α.) .  



Οι πληροφορίες που αναφέρονται είναι αντικειμενικές, αντανακλούν δε τις καλόπιστες 
προσπάθειές μας να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δημοσιοποίησης και 
χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων δημοσιοποίησης . Αν, παρά τις 
καταβληθείσες προσπάθειές μας, οι αναφορές δεν είναι ακριβείς και πλήρεις, θα το 
ερευνήσουμε και θα αντιμετωπίσουμε κατάλληλα την όποια περίπτωση λανθασμένων 
στοιχείων.  
 

 
ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
 

• Δωρεές και επιχορηγήσεις σε Ε.Υ.Φ.  µε σκοπό να υποστηριχθεί η φροντίδα 
υγείας, η έρευνα, η εκπαίδευση ή η παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας. 

• Χορηγίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ) ή προς Τρίτους 
που τους έχει ανατεθεί η διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή δραστηριότητας.  

Το «Κόστος Χορηγίας» περιλαμβάνεται στη σύμβαση που περιγράφει τον σκοπό της χορηγίας 
και τις σχετικές παροχές.  
Παραδείγματα δραστηριοτήτων, που υπάγονται στον τίτλο «Κόστος χορηγίας» είναι:  
• Η Μίσθωση περιπτέρων ή χώρων προβολής σε επιστημονικές εκδηλώσεις  
• Οι Διαφημιστικές καταχωρήσεις (σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή)  
• Τα Δορυφορικά συμπόσια/διαλέξεις σε ένα συνέδριο  

• Έξοδα Μετάβασης και Διαμονής  
Τα έξοδα που δημοσιοποιούνται, σχετίζονται με δαπάνες μετακίνησης και διαμονής (εισιτήρια, 
ενοικίαση αυτοκινήτου, διόδια, τέλη στάθμευσης, ταξί και δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο).  

• Αμοιβές για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες  
Παραδείγματα αμοιβών Ε.Υ που καλύπτονται στην κατηγορία «Αμοιβές για συμβουλευτικές 
και άλλες υπηρεσίες» είναι:  

- Αμοιβές ομιλητών/Αμοιβές προέδρων/συντονιστών  

-  Αμοιβές για συμμετοχή σε συμβουλευτικές ομάδες  

-  Συγγραφή ιατρικών μελετών/Ανάλυση δεδομένων  

-  Εκπαίδευση/Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού  
 

• Παροχές της εταιρείας ΒΙΑΝ Α.Ε. προς Ενώσεις Ασθενών (Ε.Α). (Σημείωση: Δεν 

υπάρχουν παροχές για το προαναφερθέν διάστημα)  

 
 
Τα έξοδα, που αφορούν στο ταξίδι και τη διαμονή, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στο αντίστοιχο πεδίο αναφορών.  
 
 

Ημερομηνία Δημοσιοποίησης Παροχών  
Οι παροχές που σχετίζονται με κάποια εκδήλωση/υπηρεσία (δηλαδή όλες οι παροχές πλην 
των δωρεών/επιχορηγήσεων προς ΕΥΦ) δημοσιοποιούνται στο έτος το οποίο ορίζεται από 
την ημερομηνία έναρξης της εν λόγω εκδήλωσης / υπηρεσίας, εφόσον τα σχετικά παραστατικά 
έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι το πέρας του εξαμήνου του επόμενου έτους. Οι παροχές με 
καθυστερημένα τιμολόγια αλλά και οι δωρεές / επιχορηγήσεις προς ΕΥΦ δημοσιοποιούνται 
στο έτος κατά το οποίο έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά.  
 

 
Μερική Παρακολούθηση/Ακύρωση  
Για τους Ε.Υ, που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε κάποια επιστημονική 
εκδήλωση ή μέρος αυτής, στη δημοσιοποίηση θα συμπεριληφθούν τα έξοδα που συνιστούν 
την αληθινή δαπάνη προς αυτούς (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή το κόστος των ακυρωτικών).  
 

ΦΠΑ και ο Φόρος Παρακράτησης  
Όλα τα ποσά που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν ΦΠΑ (όπου υπάρχει) και λοιπές 
παρακρατήσεις (όπου υπάρχουν).  
 

 



Πληρωμές Σχετιζόμενες με Πολυετείς Συμβάσεις  
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί το 2021 πληρωμές προς ΕΥ/ ΕΥΦ, που σχετίζονται με πολυετείς 
συμβάσεις.  
 

Διαφορετικά Νομίσματα  
Όλα τα ποσά καταγράφονται και δημοσιοποιούνται σε Ευρώ (€).  
Για παροχές, που αρχικά δεν έγιναν σε Ευρώ, γίνεται μετατροπή, με βάση το νόμισμα και την 
ισχύουσα ισοτιμία.  
 

Εταιρίες Έρευνας Αγοράς και Μελέτες Έρευνας Αγοράς  
Δεν απαιτείται δημοσιοποίηση των παροχών, που πραγματοποιούνται προς εταιρίες έρευνας 

αγοράς, εφόσον δεν είναι γνωστή η ταυτότητα του ΕΥ/ ΕΥΦ που συμμετέχει στη μελέτη 

έρευνας αγοράς. 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
Η ΒΙΑΝ δεσμεύεται για την αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ε.Υ., 
σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και τον Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (Ε679/2016).  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των Ε.Υ, παρακαλούμε 
να συμβουλευθείτε τον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας www.vian.gr  για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου).  
 

Περισσότερες Πληροφορίες ή Διευκρινίσεις  
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων προς 
ΕΥ/ΕΥΦ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση: disclosure@vianex.gr 

http://www.vian.gr/

