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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ INNOVIS PHARMA Α.Ε.Β.Ε.  
 
 

 

Η παρούσα μεθοδολογία περιλαμβάνει τη διαδικασία προετοιμασίας της Ετήσιας Δημοσιοποίησης Στοιχείων για 

τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) που χρησιμοποίησε η 

εταιρεία «INNOVIS PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «INNOVIS PHARMA Α.Ε.Β.Ε.». 

 

Η εν λόγω δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το Ν. 4316/2014 (άρθρο 66, παρ. 7α), τον Κώδικα 

Δημοσιοποίησης της EFPIA, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (του οποίου η INNOVIS PHARMA A.E.B.E. είναι 

μέλος), καθώς και τις Γνωμοδοτήσεις υπ΄αριθμ. 5/2016 και 2/2017 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα.   
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Στο παρόν μεθοδολογικό σημείωμα περιγράφεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε για τη δημοσιοποίηση και ο τρόπος 

με τον οποίο δημοσιοποιούνται σε ετήσια βάση οι διαφορετικές κατηγορίες παροχών σε χρήμα και σε είδος προς 

τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) και τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ), οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Ελληνική επικράτεια, καθώς  και στους ΕΥΦ εξωτερικού που έχουν 

συμμετάσχει σε μεμονωμένο έργο στην Ελληνική επικράτεια.  

 

Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στην παρούσα έκθεση καλύπτουν το σύνολο των παροχών που 

πραγματοποιήθηκαν από την άνω εταιρία  κατά το έτος 2019 (01-01-2019 έως 31-12-2019). Ως εκ τούτου, η 

δημοσιοποίηση στηρίζεται στην ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης ή υπηρεσίας και όχι στην ημερομηνία 

καταβολής των αντίστοιχων ποσών που αναλογούν σε κάθε μία από αυτές, εκτός της περίπτωσης των δωρεών, 

όπου καταχωρούνται ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης του συνολικού ποσού που περιγράφεται στη σχετική 

Σύμβαση Δωρεάς προς Ε.Υ.Φ, νοσοκομεία ή κρατικά ιδρύματα ή της αποστολής του υλικού, όταν η δωρεά αφορά 

σε είδος. 
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Στα πλαίσια αυτά οι παροχές δημοσιοποιούνται ως εξής:   

 

1. Χορηγίες σε ΕΥΦ: Αναλυτικά στην επωνυμία της κάθε ΕΥΦ. 

2. Δωρεές σε ΕΥΦ: Αναλυτικά στην επωνυμία της κάθε ΕΥΦ. 

3. Συμμετοχές ΕΥ σε εταιρικές επιστημονικές εκδηλώσεις: συγκεντρωτικά ανά κατηγορία παροχής (διαμονή, 

μεταφορά, τιμητικές αμοιβές) 

4. Συμμετοχές ΕΥ σε εταιρικές προωθητικές εκδηλώσεις: αναλυτικά ανά ΕΥ και ανά κατηγορία παροχής 

(διαμονή, μεταφορά, τιμητικές αμοιβές) 

5. Συμμετοχές ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις εξωτερικού: συγκεντρωτικά ανά κατηγορία παροχής (διαμονή, 

μεταφορά, εγγραφή) 

6. Συμμετοχές ΕΥ σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού: συγκεντρωτικά ανά κατηγορία παροχής (διαμονή, 

μεταφορά, εγγραφή, τιμητικές αμοιβές) 

7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΕΥ: συγκεντρωτικά ανά κατηγορία παροχής (διαμονή, μεταφορά, τιμητικές 

αμοιβές) 
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Τέλος, η άνω εταιρεία δεσμεύεται για την αυστηρή προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ε.Υ., όπως ορίζει 

η σχετική νομοθεσία.  Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του Νόμου περί Δημοσιοποίησης, της εθνικής νομοθεσίας αλλά και του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων προς ΕΥ/ΕΥΦ, 

παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διεύθυνση: 

 
compliance@innovispharma.gr 
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