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Μεθοδολογικό Σημείωμα 
 

 

Χώρα 

 

Ελλάδα 

Εταιρείες BGP Φαρμακευτικά Προϊόντα Μ.Ε.Π.Ε. 

Generics Pharma Hellas Ε.Π.Ε. 

Meda Pharmaceuticals A.E. 
 

 
(έκαστη εφεξής μεμονωμένα «Εταιρεία») 

Νομική Βάση 

Δημοσιοποίησης 
- Άρθρο 66 παρ. 7 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) 

- Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ (κατά Efpia) 

- Κώδικας Δημοσιοποίησης Medicines for Europe (MfE) 

- Γνωμοδοτήσεις 5/2016 και 2/2017 της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

- Η από 11/02/2022 ανακοίνωση του ΕΟΦ 

 

 

 

 

 

Καλυπτόμενη 

Περίοδος 
01.01.2021 έως και 31.12.2021 

Νομισματική Αξία 

παροχών 
Όλες οι Παροχές Αξίας δημοσιοποιούνται σε ΕΥΡΩ (€) 

Ημερομηνία 

Παροχής 
Παροχές   αξίας    (άμεσες): Ημερομηνία πληρωμής. 

Χορηγίες Εκδηλώσεων: Ημερομηνία μετά το πέρας της εκδήλωσης. 

Υπηρεσίες: Ημερομηνία πληρωμής ή ολοκλήρωσης υπηρεσίας ή 

συμβατικής ανάληψης υποχρέωσης, κατά περίπτωση. 

Παροχές σε είδος / δωρεές / χορηγίες: Ημερομηνία παράδοσης 

ειδών ή εκταμίευσης. 

Παροχές για Κλινικές Μελέτες / Έρευνες (συμπεριλαμβανομένων 

μη παρεμβατικών): Ημερομηνία πληρωμής από την εταιρεία του 

φορέα κλινικής έρευνας (CRO) των ποσών που εν συνεχεία θα 

προωθηθούν προς τους τελικούς αποδέκτες. 

Παροχές  μέσω  ΕΛΚΕ  /  ΕΛΚΕΑ  /  ΥΠΕ:  Ημερομηνία  πέρατος 

συνδεόμενου γεγονός ή τριμερούς συμβατικής ανάληψης 
υποχρέωσης, κατά περίπτωση. 

Πολυετείς 

Συμβάσεις 
Για τις επιμέρους παροχές αξιών στα πλαίσια πολυετούς σύμβασης 

ισχύουν τα ανωτέρω. 

Σχέση 

Παροχής/Αποδέκτη 
Όλες οι παροχές δημοσιοποιούνται για: 

 
  Αποδέκτες που έλαβαν παροχή αξίας από τις εταιρείες. 

 
  Αποδέκτες που κατοικούν / εδρεύουν στην Ελλάδα. 
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Τόπος & Τρόπος 

Δημοσιοποίησης: 
Σύμφωνα με άρθ. 66 παρ. 7 του ν.4316/2014 στα: 
 
 

- Εταιρική ιστοσελίδα https://www.viatris.com/el- 
gr/lm/greece 

 

 

- Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του ΕΟΦ www.eof.gr 
 

 

Επεξηγηματικό Σχόλιο #1: Η εταιρεία συμμορφούμενη στην 

από 11.02.2022 ανακοίνωση του ΕΟΦ θα υποβάλει εμπρόθεσμα 

στα πλαίσια της δημοσιοποίησης όλα τα αιτούμενα από τον ΕΟΦ 

στοιχεία αναφορικά με τις παροχές έτους 2021 μέσω της σχετικής 

εφαρμογής. Η υποβολή των στοιχείων κατά τα ανωτέρω θα 

πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή όλων των αιτουμένων από 

τον ΕΟΦ στοιχείων μεμονωμένα και ατομικά ανά Επαγγελματία 

Υγείας και Επιστημονικό Υγειονομικό Φορέα και της αντίστοιχης 

παροχής αξίας. Οι εταιρείες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν, 

ούτε και δύνανται να διαμορφώσουν ή επέμβουν στον τρόπο, 

τύπο, κατηγοριοποίηση και μορφή δημοσιοποίησης στον οποίο 

θα προβεί ο ΕΟΦ των στοιχείων που υπέβαλαν προς εκείνον. 
 
 

Επεξηγηματικό Σχόλιο #2: H εταιρεία στα πλαίσια της νομικής 
βάσης που περιγράφεται ανωτέρω και των σχετικών 

γνωμοδοτήσεων της ΑΠΔΠΧ ως και της εισήγησης του Ομίλου 

Viatris στον οποίο ανήκουν και της διεθνούς ενώσεως 

Medicines For Europe, θα προβούν στο εταιρικό τους ιστότοπο 

σε δημοσιοποίηση: 

-   Ατομικά όλων των προβλεπόμενων παροχών αξίας προς 

Επαγγελματίες Υγείας. 

-   Ατομικά όλων των προβλεπόμενων παροχών αξίας προς 

Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. 

https://www.viatris.com/el-gr/lm/greece
https://www.viatris.com/el-gr/lm/greece
https://www.viatris.com/el-gr/lm/greece
http://www.eof.gr/
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Κατηγορίες 

Δημοσιοποιούμενων 

Παροχών Αξίας 

- Δωρεές και χορηγίες προς Επιστημονικούς 

Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) – Νομικά Πρόσωπα (ΝΠ). 
 
 

- Συμβολή στο Κόστος Εκδηλώσεων 

o Συμφωνίες Χορηγιών με ΕΥΦ / ΝΠ / Τρίτους 

διορισμένους από τον ΕΥΦ για την διοργάνωση 

της Εκδήλωσης 

o Δαπάνη Εγγραφών 

o Μετάβαση & Διαμονή 

 
- Αμοιβές για Συμβουλευτικές & Λοιπές Υπηρεσίες 

o Αμοιβές 

o Σχετιζόμενες δαπάνες με την υπηρεσίες 

(ενδεικτικά μετάβαση και διαμονή) 

Εξαιρούμενες 

Δαπάνες 
- Σε εφαρμογή του Άρθρο 66 παρ. 7 του ν.4316/2014 

εξαιρούνται και δεν δημοσιοποιούνται 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. 

- Εξαιρούνται τυχόν άλλες παροχές που δεν εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και των λοιπών 

εφαρμοστέων διατάξεων και κανονισμών, ενδεικτικά 

ως προς την φύση των παροχών και τους αποδέκτες 

τους. 
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Φόροι, Κρατήσεις, 

Αμοιβές Τρίτων 

- Γενικά: 

Οι παροχές που δημοσιοποιούνται περιλαμβάνουν ή μη, 

κατά περίπτωση, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τον 

Παρακρατούμενο Φόρο Εισοδήματος, τυχόν 

Παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ/ΥΠΕ/τρίτων, και 

λοιπές επιβαρύνσεις. 

- Ενδεικτικά: 

o Αμοιβές για συμβουλευτικές και λοιπές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν παρακρατήσεις υπέρ τρίτων 

(ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ όπου εφαρμόζονται), περιλαμβάνουν 

τυχόν παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος, δεν 

περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 

o Μετάβαση και Διαμονή: Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, δεν 

περιλαμβάνονται τα διαχειριστικά έξοδα και αμοιβές 

προμηθευτών τα οποία και δεν δημοσιοποιούνται. 

o Εγγραφές: Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 

o Δωρεές: Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

o Χορηγίες: κατά περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη, 

μεταξύ άλλων παραγόντων, της έκπτωσης του 

ΦΠΑ. 

o Έρευνες / Μελέτες: Δεν περιλαμβάνονται αμοιβές 

τρίτων (CRO), περιλαμβάνονται φόροι, κρατήσεις, 

παράβολα, δαπάνες τρίτων (δημοσίων φορέων). 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και κάθε 

παροχή εξετάζεται μεμονωμένα ως προς τις 

επιβαρύνσεις και κατά πόσο αυτές συμπεριλαμβάνονται 

στα δημοσιοποιούμενα ποσά. 

Συγκατάθεση Παραπέμπουμε στο αρ. 5β του ν.2492/1997, όπως αυτός 

ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 66 παρ. 7 του 

ν.4316/2014, το οποίο και στοιχειοθετεί την εκ του νόμου 

επιβαλλόμενη επεξεργασία. 
 

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία προβαίνει σε πλήρη 

ενημέρωση των υποκειμένων επεξεργασίας που συνθέτει 

την δημοσιοποίηση και επιδιώκουν, μεριμνούν και 

λαμβάνουν ρητή και αβίαστη συγκατάθεση των ΕΥ, όπου 

αυτή απαιτείται. 
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Ταυτοποίηση Η εταιρεία λαμβάνουν τα δέοντα τεχνικά, διοικητικά και 

πραγματικά μέτρα ώστε να υπάρχει απόλυτη ταυτοποίηση των 

ΕΥ και ΕΥΦ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

δημοσιοποίησης. 

Ορισμοί «Επαγγελματίας Υγείας», «Επιστημονικός Υγειονομικός 

Φορέας», «παροχή». 
 
Όπως αυτοί ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, κανονισμούς και 

κώδικες. 

Διάρκεια 

Δημοσιοποίησης 
Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία θα παραμείνουν αναρτημένα 

στον εταιρικό ιστότοπο για τρία (3) έτη. 

Επιφύλαξη Η  εταιρεία  έχει  διατυπώσει  στις  αρμόδιες  αρχές,  φορείς, 

συνδέσμους και ενώσεις ερωτήματα προς λήψη διευκρινήσεων 

και οδηγιών και επιφυλάσσεται σε επικαιροποιημένη 

δημοσιοποίηση στον ιστότοπό της. 
 

Η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. 

 

 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022 


