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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β΄ και Γ΄ 

 
ΟΡΙΣΜΟΙ  
 
Εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης τύπου Β΄ 
 
Ως συνέδρια, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις µε σκοπό την επιστηµονική 
ενηµέρωση νοούνται όσα οργανώνονται από φαρµακευτικές επιχειρήσεις ή άλλες 
επιχειρήσεις προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ, σε συνεργασία µε τους δικαιούχους της 
κατηγορίας τύπου Α, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα συµµετοχής κάθε 
ενδιαφερόµενου επιστήµονα, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το σύνολο του 
προγράµµατός τους έχουν αποκλειστικά επιστηµονικό περιεχόµενο θεµάτων 
αρµοδιότητας ΕΟΦ. 
 
Εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης φαρµακευτικών ή άλλων προϊόντων 
τύπου Γ΄ 
Ως ηµερίδες, σεµινάρια και παρόµοιες εκδηλώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση επί 
φαρµακευτικών προϊόντων ή άλλων προϊόντων αρµοδιότητας του ΕΟΦ στο πλαίσιο της 
προώθησης τους, νοούνται όσες εκδηλώσεις οργανώνονται από επιχειρήσεις προϊόντων 
αρµοδιότητας του ΕΟΦ, διεξάγονται στην Ελλάδα και κατά το κύριο µέρος του 
προγράµµατός τους σκοπό έχουν την ενηµέρωση επαγγελµατιών υγείας για προϊόντα 
αρµοδιότητας ΕΟΦ 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
 
1.Όλοι οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκδηλώσεις  τύπου Β ή 
Γ  θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτηµα  προς έγκριση στον ΕΟΦ,  το πρώτο δεκαήµερο 
κάθε διµήνου, αρχίζοντας από 1.1.2011  
 
Η αίτηση θα περιλαµβάνει :  
 
α) όνοµα  εταιρείας  (και συνεργαζόµενου επιστηµονικού φορέα για τις εκδηλώσεις 
τύπου Β) 
β) πρόγραµµα εκδήλωσης 



γ) χρόνο και τόπο διεξαγωγής 
δ) αρχικό προϋπολογισµό  
 
2.Η διαδικασία έγκρισης δεν προϋποθέτει την θετική εισήγησης της επιστηµονικής 
επιτροπής όπως για τις εκδηλώσεις τύπου Α.  
 
3.Απαραίτητη προϋπόθεση για  έγκριση των τύπου Β εκδηλώσεων είναι η οργάνωση 
εκπαιδευτικού προγράµµατος τουλάχιστον 4 ωρών,  για κάθε ηµέρα της εκδήλωσης,  
εφόσον υπάρχει διανυκτέρευση των συνέδρων,  ενώ για τις τύπου Γ,  2 ωρών.  
 
4.Η ειδικότητα ή το αντικείµενο εργασίας / ενασχόλησης των ιατρών πρέπει  να είναι 
συναφή µε τη θεµατολογία της εκδήλωσης 
 
5.Οι εκδηλώσεις τύπου Γ΄ εγκρίνονται µόνο εφόσον έχουν σκοπό την προώθηση 
φαρµάκων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ ∆ΥΓ3 (α) 85657 (ΦΕΚΒ΄59/2006) 
 
6.∆εν επιτρέπεται οργάνωση εκδηλώσεων τύπου Β ή Γ στο εξωτερικό από 
φαρµακευτικές εταιρείες εγκατεστηµένες  την Ελλάδα 
 
7.Η φιλοξενία των συµµετεχόντων  δεν πρέπει να περιλαµβάνει εκδηλώσεις  αµιγώς 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα,  η δε επιλογή των χώρων πρέπει να είναι προσεκτική µε 
κριτήριο τις συνεδριακές εγκαταστάσεις και όχι τη αναψυχή και διασκέδαση . 
 
8.∆εν επιτρέπεται  η συµµετοχή ιατρών του ΕΣΥ και Πανεπιστηµιακών ιατρών  στις 
εκδηλώσεις τύπου Γ (νόµος  2889/2001 ,άρθρο 11, παρ 18) 
 
9.Επιτρέπεται η καταβολή τιµητικής αµοιβής (honorarium) από τις φαρµακευτικές 
εταιρείες, στους προσκεκληµένους οµιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των 
επιστηµονικών εκδηλώσεων τύπου Β και Γ σύµφωνα µε τους όρους που έχουν 
διατυπωθεί στην εγκύκλιο µε αριθ. Πρωτ.66500/30.9.2010 παρ.8, για τις τύπου Α 
εκδηλώσεις. 
 
10.Οι φαρµακευτικές εταιρείες πρέπει να φροντίζουν ώστε τα έξοδα προώθησης για 
τύπου Β ή Γ εκδηλώσεις να µην επηρεάζουν αρνητικά  τις χορηγίες για τα συνέδρια 
τύπου Α. 
 
11.Μετά το πέρας της επιστηµονικής εκδήλωσης και εντός 2 µηνών, η φαρµακευτική 
εταιρεία υποβάλλει στον ΕΟΦ το τελικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, τον αριθµό των 
συµµετεχόντων και αντίγραφα  παραστατικών των δαπανών, εφόσον ζητηθούν. 
 
12.Οι φαρµακευτικές εταιρείες που ανήκουν στο ΣΦΕΕ  οφείλουν να διασφαλίζουν τη 
συµµόρφωση τους στον κώδικα δεοντολογίας και στους περιορισµούς των εξόδων 
φιλοξενίας όπως και για τις εκδηλώσεις τύπου Α 
 
13.Οι φαρµακευτικές εταιρείες που δεν ανήκουν στο ΣΦΕΕ καλούνται να υιοθετήσουν 
αντίστοιχο κώδικα δεοντολογίας. 

 
 
14.  Οι αιτήσεις των εκδηλώσεων τύπου Β΄& Γ΄, θα πρέπει να υποβάλλονται 

στον ΕΟΦ , τουλάχιστον ένα µήνα πριν την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης 

(π.χ εάν η αίτηση κατατεθεί τον Ιανουάριο, θα είναι για τις εκδηλώσεις που θα 



πραγµατοποιηθούν από 1η Μαρτίου και για όλους  τους υπόλοιπους µήνες του 

έτους )  

 Συνηµµένα: 1. Συµπληρωµατικές επεξηγήσεις τύπου Α,Β,Γ 
                   2. Σχέδια αιτήσεων τύπου Α΄Β’ Γ΄ 
                  3.Έντυπα δήλωσης συµφερόντων 

 

 
Συµπληρωµατικές  επεξηγήσεις για τις εγκυκλίους των 
επιστηµονικών  εκδηλώσεων  τύπου Α΄  Β΄  Γ΄ 
 

1. ∆ιευκρίνιση για την υποβολή αιτήσεων για εκδηλώσεις τύπου Α΄Β΄ Γ΄ 

Οι δικαιούχοι φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν συνέδρια τύπου Α, όπως 

ορίζεται από τη σχετική εγκύκλιο, θα υποβάλλουν το αίτηµα τους 3 φορές το 

χρόνο και συγκεκριµένα τους µήνες Σεπτέµβριο, Ιανουάριο και Μάιο προκειµένου 

να εξετασθεί από τη 9µελή Επιστηµονική Επιτροπή που συνεδριάζει τους µήνες 

Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Ιούνιο αντιστοίχως. Οι αιτήσεις δεν περιορίζονται στις 

εκδηλώσεις του προσεχούς τετραµήνου αλλά  µπορούν να αφορούν σε  

οποιαδήποτε µελλοντική ηµεροµηνία. Ο κάθε φορέας θα πρέπει να µεριµνά για την 

έγκαιρη κατάθεση της αίτησης του, ώστε να µεσολαβεί ικανό χρονικό διάστηµα 

µεταξύ της συνεδρίασης της Επιτροπής και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 

εκδήλωσης. Με την διαδικασία αυτή  αποφεύγονται  οικονοµικές ζηµίες και άσκοπη 

προετοιµασία των οµιλητών στην περίπτωση µη εγκρίσεως από τον ΕΟΦ. 

2. ∆ιαµόρφωση ορίων στις φιλοξενίες ιατρών των επιστηµονικών 

εκδηλώσεων εσωτερικού – εξωτερικού 

 Η φιλοξενία των ιατρών σε επιστηµονικές εκδηλώσεις του εξωτερικού θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται σε ξενοδοχεία  4 αστέρων και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις σε 

ξενοδοχεία 5 αστέρων (π.χ. διενέργεια του συνεδρίου εντός ξενοδοχείου 5 αστέρων, 

όχι επάρκεια κλινών κλπ) ). Για τις αεροπορικές µεταβάσεις θα πρέπει να εκδίδονται 

εισιτήρια οικονοµικής θέσης και µόνο σε ταξίδια διάρκειας άνω των 4 ωρών, θα 

µπορεί να εκδίδονται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, εισιτήρια business class.  Το δε 

κόστος διατροφής ανά σύνεδρο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 euro ανά γεύµα 

στο εξωτερικό και τα 70 euro στο εσωτερικό. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή 

Γραφείο Προέδρου 

Γραφείο Αντιπροέδρου Α΄ 
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