
 

 

ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. 

Δημοσιοποίηση δωρεών, χορηγιών και άλλων συνεργασιών με Ενώσεις Ασθενών (ΕΑ) 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ (κεφάλαιο 4: «Διατάξεις για τις σχέσεις ΦΕ-

ΕΑ», άρθρο 29: «Διαφάνεια») για το έτος 2021. 

 

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης 

Στο άρθρο 29. του κεφαλαίου 4. του εν ισχύ Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ προβλέπονται τα 

παρακάτω:  

ΑΡΘΡΟ 29. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

α) Κάθε ΦΕ υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της δημόσια προσβάσιμο κατάλογο των 

ΕΑ προς τις οποίες προσφέρει οικονομική υποστήριξη και/ή σημαντική έμμεση μη οικονομική 

υποστήριξη καθώς και των ΕΑ με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς τη 

ΦΕ. 

Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή του χαρακτήρα της υποστήριξης, 

η οποία θα πρέπει να είναι πλήρης κατά τρόπο επαρκή, ούτως ώστε να επιτρέπει στον μέσο 

αναγνώστη να αντιληφθεί το χαρακτήρα της υποστήριξης ή της συμβατικής σχέσης χωρίς ν’ 

αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες. Σε περίπτωση σημαντικής μη οικονομικής 

υποστήριξης στην οποία δεν μπορεί να αποδοθεί συγκεκριμένη οικονομική αξία, η περιγραφή 

πρέπει να προσδιορίζει το μη οικονομικό όφελος που αποκομίζει η ΕΑ. Αυτή η πληροφορία 

μπορεί να παρέχεται και να επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο 

μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους (Περίοδος Αναφοράς/ Ημερολογιακό Έτος). 

β) Σε περίπτωση οικονομικής ή/και έμμεσης μη οικονομικής υποστήριξης, πέραν της 

επωνυμίας της ΕΑ η σχετική δημοσιοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

-Τη χρηματική αξία/το ύψος της οικονομικής υποστήριξης και των βεβαιωμένων εξόδων. 

-Το μη-οικονομικό όφελος το οποίο αποκομίζει η ΕΑ σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 

ακριβής χρηματική αποτίμηση της έμμεσης μη-οικονομικής υποστήριξης. 

-Για συμβατικές υπηρεσίες: Το σύνολο του ποσού που καταβλήθηκε στην ΕΑ κατά τη διάρκεια 

της Περιόδου Αναφοράς. 

γ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Κάθε ΦΕ θα εκδίδει ένα σημείωμα στο οποίο θα συνοψίζει τη μεθοδολογία 

που εφαρμόζει για την ως άνω δημοσιοποίηση και για τον προσδιορισμό κάθε υποστήριξης 

ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Δεδομένων των ανωτέρω, η ΕΝΟΡΑΣΙΣ αποφασίζει να εκπληρώσει την υποχρέωση 

δημοσιοποίησης  στην ιστοσελίδα της του συνόλου των παροχών που έχει πραγματοποιήσει 

προς ΕΑ κατά το έτος 2021. 



 

 

Η δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. με 

τις Ενώσεις Ασθενών. 

Όλα τα στοιχεία των παροχών που δημοσιοποιούνται αντλούνται από το σύστημα των 

οικονομικών δεδομένων της εταιρείας. 

Χρονικοί Προσδιορισμοί:  

Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ή παροχές υπηρεσίας που 

πραγματοποιήθηκαν ή/και πληρώθηκαν από 1/1/2021 έως 31/12/2021. 

Φ.Π.Α. ανά Περίπτωση 

• Εταιρικές Χορηγίες: Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.  

• Δωρεές: Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

• Αμοιβές για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες: Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

• Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ  

 

 

Νόμισμα  

Όλες οι δημοσιοποιούμενες μεταβιβάσεις οικονομικής αξίας είναι σε ευρώ. 

 

 

 


